t: 3L963.-J

Landbouwwatervoorziening vanuit de
Twenthekanalen.
Een toepassing van DEMGEN.

P.0 Rosen Jacobson
november 1980

-

vlv

I

-Gi

Bèliotheek
Nr.

SV WW95/I OH

Landbouwwatervoorziening
vanuit de Twenthekanalen.
Een toepassing van DEMGEN.

Notitie 1980-w TEKST

P.C. Rosen Jacobson
november 1980

Technische Hogeschool Delft

Ei j kswaterstaat

Afd. der Civiele Techniek

Directie Waterhuishouding

Vakgroep Waterbeheersing

en Waterbeweging
District Zuidoost

Lanclbouwwatervoorz ieni ng
vanuit de Twenthekanalen.
Een toepassing van DEMGEN.

P.C. Rosen Jacobson
november 1980.

Technische Hogeschool Delft,
Afd. der Civiele Techniek,
Vakgroep Waterbeheersing.

Inhoud.

1.

Voorwoord.

1

2.

samenvatting.

2

3.

Probleemanalyse.

4

3.1.

Doelstelling.

4

3.2.

Topograf ie.

5

3.3.

Het kanalenstelsel.

6

3.4.

De Waterhuishouding.

7

3.5.

Capaciteit van de aanvoerwegen.

9

3.6.

Uitgangspunten van de berekening.

13

4.

Physische achtergronden.

16

4.1.

De hydrologische kringloop.

16

4.2.

Neerslag en verdamping.

17

4.3.

De waterbehoefte van landbouwgewassen.

19

4.4.

De vochtleverantie van het bodemprofiel.

20

4.5.

Drainage en infiltratie.

23

4.6.

Kwel en wegzijging.

26

5.

Beschrijving van het model DEMGEN.

28

5.1.

Inleiding.

28

5.2.

Opbouw van het model.

28

5.3.

PLOTWAT.

33

5.3.1.

Pannamen.

34

5.3.2.

Variabelen.

36

5.3.3.

Modelvergelijkingen en basisfuncties.

37

5.3.4.

Basisfuncties.

38

5.3.5.

Oplossingsschema.

46

PLOTDAM.

53

DISTAG.

51

.4.
5.5.

Schematisatie van de invoer.

52

6.1.

Scenario's.

52

6.2.

De districtenindeling.

54

6.3.

Meteorologische gegevens.

56

6.4.

Bodemphysische parameters.

56

6.5.

Drainage en infiltratie.

58

6.5.1.

Verdeling in hoge en lage gebieden.

58

6.5.2.

De basis-drainage-functie.

60

6.5.3.

Conclusies.

63

Resultaten.

65

7.1.

De maximale onttrekking per jaar.

65

7.2.

De onttrekking per decade.

67

7.3.

De onttrekking per district.

69

7.4.

Opbrengsten.

70

7.5.

Beoordeling van de resultaten.

72

B.

Gevoeligheidsanalyse.

75

8.1.

Aannamen voor de modellering.

75

8.2.

Schematisatie van de invoer.

76

9.

De Aannamen, öonclusies en aanbevelingen

84

87

Literatuur

Appendix T

de districten- en plotindeling.

Appendix II : geologie, bodemkunde, bodemkaarten, literatuur.

-1-

1.

VOORWOORD.

In een brief van 20 juli 1978 verzoekt de directie Overijssel van Rijkswaterstaat aan de directie Waterhuishouding en Waterbeweging van Rijkswaterstaat een advies uit te brengen ten aanzien van de aanvragen van
enkele waterschappen om water te onttrekken aan de Twenthekaflalen en de
Overijsselsche kanalen.

Van 1 april tot en met 1 oktober 1980 was ik in dienst van Rijkswaterstaat,
directie Waterhuishouding en Waterbeweging, district Zuidoost te Arnhem
met de opdracht een deel van het werk aan dit advies uit te voeren.

Het meeste werk heb ik in Arnhem verricht.
Het computerwerk vond echter plaats bij het Waterloopkundig Laboratorium
te Delft, omdat het model, dat werd toeqepast,niet via de Dienst Informatie Verwerking van Rijkswaterstaat beschikbaar was.

Gaarne zou ik Ir. H.J.Opclam, Ir. W.E. van Vuuren (Rijkswaterstaat), Ir.
E. van Beek, Ir. G.Baarse (Waterloopkundig Laboratorium) en Ir. H.Vermeulen
(T.H. Delft) hartelijk willen danken voor de vele adviezen, zonder welke dit
werk niet mogelijk was geweest.

P.C. Rosen Jacobson.
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2.

SAMENVATTING.

De capaciteit van de aanvoer van water naar de Twenthekanalen is niet voldoende om aan alle aanvragen tot onttrekking van water aan deze kanalen te
voldoen.
De bestaande of geplande onttrekkingen zijn voornamelijk ten behoeve van
de watervoorziening van gebieden in de waterschappen de Berkel, De Schipbeek, de Regge en Dinkel, Salland, de Bovenvecht en het Ommerkanaal. Met
deze studie wordt getracht de waterbehoefte van deze gebieden te berekenen
met behulp van het model DEMGEN. De mogelijkheid om water vanuit de Twenthekanalen naar andere gebieden (zoals Z.O. Drenthe) aan te voeren, is niet
onderzocht.

Het model DEMGEN berekent de waterbehoefte van districten, door de aqqregatie van de waterbehoefte van binnen die districten gedefiniëerde p±pts.
Plots zijn de verzameling van gebieden binnen een district, waarvoor één
combinatie van alle invoervariabelen geldt. Per plot, wordt alleen de verticale capillaire grondwaterstroming berekend, m.b.v. een 2 lagen systeem;
horizontale stroming van grondwater tussen de plots is niet gemodelleerd.
Verder worden per plot de werkelijke evapotranspiratie, het benodigde beregeningswater, de schade aan gewassen ten gevolge van droogte e.d. berekend.
Neerslag en open water verdamping zijn gegeven randvoorwaarden.
Ook onttrekking van grondwater en oppervlaktewater ten behoeve van waterleidingmaatschappijen en industrie moeten gegeven zijn. Stroming van grondwater naar oppervlaktewater binnen een district wordt als functie van de
grondwaterstand bepaald (de basisdrainage-functie) . De schade aan de gewassen is afhankelijk van de verhouding werkelijke en potentiële verdamping.

Er zijn 2 scenario's beschouwd, die van elkaar verschillen in het beregeningspercentage. Dit percentage is in scenario 2 drie maal zo groot aiz in
scenario 1, terwijl de verdeling naar herkomst (grondwater, oppervlaktewater) voor beide scenario's gelijk is.
Gegevens m.b.t. het huidige grondgebruik en de beregening zijn ontleend
aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (Voorburg) en het Instituut
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Wageningen).

Dit is het percentage van de oppervlakte cultuurgrond, waar in droge
tijden beregening kan plaats vinden.
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Voor de invoer van de bodemkundige gegevens is slechts 1 bodemprofiel beschouwd, bestaande uit standaardgrond nr. 6 voor de wortelzone en standaardgrond nr. 3 voor de ondergrond (Rij tema, lit. 1)
De verdeling van de districten in hoge en lage gebieden is verricht op
grond van grondwaterstandsgegevens en de bepaling van de basis-drainagefunctie is gebeurd door "trial and error': die basis-drainage-functie is
ingevoerd, waarmee gemeten grondwaterstanden het best worden berekend.

De berekende onttrekkingen voor scenario 2 zijn gemiddeld ± 50% lager dan
de aangevraagde onttrekkingen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat
bij de aanvragen uitgegaan is van een hoger beregeningspercentage uit open
water dan in de berekening is gehanteerd.

op grond van het aangenomen beregeningspercen9e is het niet nodig extra
aanvoercapaciteit te installeren.
Het verschil tussen de 2 grootste decade-onttrekkingen in een droog jaar is
erg groot. In een jaar als 1976 is slechts in 1 decade een grote capaciteit
nodig.
Per district verschillen de berekende onttrekkingen aanzienlijk.
Deze verschillen zijn voornamelijk bepaald door het beregeningspercentage
en de verdeling in hoge en lage gebieden.
De opbrengsten van de beregening nemen sterk toe in zeer droge jaren.
Verschillen in de bodemschematisatie blijken weinig invloed te hebben op de
onttrekkingen, maar leveren wel veel veranderingen in de te verwachten schade.

De grootste onzekerheid in de invoer is het toekomstig_bereningpercentage
(beregening uit open water) . Dit is tevens de bepalende factor ten aanzien van
van de onttrekkingen en de schade.
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3.

PROBLEEMANALYSE.

3.1.

Doelstelling.

De Twenthekanalen vormen een verbinding tussen de IJssel en het hoog gelegen
gebied in oostelijk Overijssel (bijlage 1) . Door middel van de Overijsselsche kanalen is er bovendien een directe verbinding met de rest van Overijssel en verder naar het noorden met Zuid-Drenthe. De belangrijkste functie van deze waterwegen is de scheepvaartverbinding, die daarmee is gerealiseerd. Daarnaast dienen de kanalen ook om het overtollige water af te
voeren en sinds de laatste jaren komt de mogelijke aanvoer van water voornamelijk t.b.v. landbouw steeds meer in de belangstelling.

De capaciteit van het gemaal te Eefde, waarmee water vanuit de IJssel in
het hoofdkanaal van de Twenthekanalen kan worden ingelaten, bedraagt af hankelijk van de IJsselstand 10 - 12 m3/s.
Er is een debiet van ongeveer 4 m3/s nodig om schutverliezen, lek- en kwelverliezen en de verdamping van open water te compenseren. De rest van de
capaciteit kan dus worden gebruikt voor andere bestemmingen.
Er zijn vergunningen verleend t.b.v. onttrekkingen tot 3 m3/s, maar er zijn
inmiddels aanvragen voor vergunningen tot in totaal 9,5 m3/s. Zie hoofdstuk
3.5 en appendtx 1.
De vraag naar water overschrijdt hiermee de beschikbare aanvoer en er wordt
verwacht, dat deze vraag nog zal toenemen. Enerzijds worden er steeds meer
eisen gesteld aan de vochtvoorziening, anderzijds zijn er steeds meer gebieden, waar de infrastructuur is of wordt afgestemd op een grotere aanvoer
van water. Zelfs doorvoer van water naar Zuid-Drenthe is een mogelijk alternatief voor de watervoorzieningsproblemen in de provincie.

De doelstelling van deze studie is:

1.

Opnieuw berekenen wat de waterbehoeften zijn van die gebieden, Aic
voor hun watervoorziening afhankelijk zijn van de aanvoer via de Twenthekanalen.
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2.

riet bepalen van de baten van de watervoorzienigg voor de landbouw.

Omdat de berekening van de landbouwwaterbehoeften het moeilijkst is, en
tegelijkertijd de grootste vraag naar water creëert, beperkt de studie zich
voornamelijk tot deze sector.

In het kader van de PAWN-studie (Policy Analysis Watermanagement of the
Netherlands) is een model opgezet, waarmee de waterbehoefte van grote gebieden kan worden bepaald.

Als uitgangspunt is gesteld om, als dat enigszins mogelijk is, dit model fr
DEMGEN genaamd, te gebruiken.

Na afronding van deze studie dient te worden onderzocht, hoe het water optimaal moet worden verdeeld, wat de gevolgen van verhoogde onttrekkingon aan
de Ijssel voor de rivier en de scheepvaart zijn en in hoeverre het zinvol
en mogelijk is de aanvoerweg te gebruiken voor doorvoer naar zuid-oostDrenthe.

3.2.

Topograf ie.

Het gebied van de provincie Overijssel helt in grote lijnen van het noordwesten naar het zuidoosten. Het gehele noordwestelijke gedeelte is laag,
voor een deel ligt het zelfs beneden N.A.P.
Naar het zuidoosten in de richting van Enschede wordt het terrein hoger.
Bij de grens is het niveau ongeveer 30 m + N.A.P.
In midden Overijssel wordt deze algemene terreinhelling onderbroken door
een reeks ongeveer noordzuid lopende heuvels. De hoogste delen bereiken
60 - 70 m. Een tweede reeks markante hoogten bevindt zich geheel in het
oosten tegen de Duitse grens bij Ootmarsum en Enschede (bijlage 2).

De heuvels, die hoog boven het omringende gebied uitsteken, vormen in veel
opzichten een aparte eenheid. Deze gebieden kennen een diepe grondwaterstand, behalve daar waar boven keileemlagen schijnspiegels voorkomen.
De dekzandlaag is er dunner dan in de vlakke gebieden of ontbreekt en bij
de oostelijke stuwwallen komt tertiar materiaal aan de oppervlakte.
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Een tweede eenheid wordt gevormd door het veenkoloniale_gebied bij Dedemsvaart, de Krim en bij Vriezenveen.
Het derde landschap is het rivierkleigebied langs de Ijssel, dat slechts
een kleine oppervlakte omvat.
De resterende gebieden zijn de dekzandgronden, waartussen zich de beekafzettingen bevinden. Zie ook appendix 2.

3.3.

Het kanalenstelsel (zie bijlage 1 en lit.2)

De Overijsselsche kanalen.
Rond 1850 is een aantal kanaj.en aangelegd dat bekend staat onder de
naam: de Overijsselse kanalen. Deze kanalen bestaan uit een kanaal van
Zwolle naar Vroomshoop een kanaal van Deventer naar Lemelerveld en een
kanaal van Almelo naar de Haandrik.

De benaming van deze kanalen is nogal eens gewijzigd. Hier zullen de kanalen zo veel mogelijk worden genoemd naar de plaatsen, die ze verbinden.
Alleen het kanaal, dat loopt tussen Deventer en Lemelerveld wordt het kanaal Deventer-Raalte genoemd.

De kanalen zijn gegraven ten behoeve van de scheepvaart. Nu is alleen nog
het kanaal Almelo-de Haandrik bevaarbaar.
Dit kanaal heeft één peil van 9,10 m + N.A.P. en is bij Almelo verbonden
met de Twenthekanalen en bij de Haandrik met de Vecht en het CoevordenVechtkanaal. De twee andere kanalen zijn wel verdeeld in een aantal pande:
De schutsluizen tussen deze panden functioneren niet meer of zijn verwijderd.

De Twenthekanalen.
Op 4 november 1919 kwam een wet tot stand waarin werd besloten tnt de
aanleg van een kanaal van de Rijn beneden Lobith naar Twenthe met tevens
een scheepvaartverbinding met de IJssel bij Zutphen. Het kanaal
bith naar Twenthe werd nodig bevonden om de slecht bevaarbare IJssel te
vermijden. Door de plannen voor IJsselkanalisatie (1920-1930) werd het
kanaal van Lobith naar Twenthe overbodig.
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De verbinding van Twenthe met de IJssel bij Zutphen kwam in 1936 gereed
en bestond uit het hoofdkanaal van Zutphen naar Enschede en een zijkanaal naar Almelo.
Pas in 1953 werd de verbinding bij Almelo met de Overijsselsche kanalen
gerealiseerd.

Het hoofdkanaal is verdeeld in 4 panden.
Het le pand staat in open verbinding met de IJssel. Het 2e pand heeft een
peil van 10,00 m + N.A.P. en ligt gemeen met het zijkanaal naar Almelo.
Het 3e pand heeft een peil van 16,00 m + N.A.P., het 4e pand: 25,00 m
+ N.A.P.

C.

Coevorden-Vechtkanaal en Stieltjes kanaal.
Deze kanalen zijn in het eind van de 19e eeuw aangelegd en vormen een verbinding tussen de Overijsselsche-een Drentsche kanalen.
Het peil is 9,10 m + N.A.P.
In het Stieltjeskanaal ligt een sluis, ten noorden waarvan het peil 12,95
+ N.A.P. is.

d. Lutterhoofdwijk-Ommerkanaal-Dedemsvaart.
Deze kanalen werden in de 19e eeuw ten behoeve van de vervening aangelegd.
Scheepvaart is er nu niet meer mogelijk, ze dienen alleen voor afwatering
en watervoorziening. De kanalen zijn door stuwen in een groot aantal panden verdeeld.
De Lutterhoofdwijk is via de grachten van Coevorden met het CoevordenVechtkanaal verbonden.
Het Ommerkanaal vormt een verbinding tussen de Dedemsvaart en de Vecht
bij Ommen en de Dedemsvaart loopt van de Lutterhoofdwijk tot het Zwarte
Water.

3.4.

De Waterhuishouding.

Het lage deel van de provincie, noordelijk en noordwestelijk van Zwolle Iiqt.
grotendeels in polders, waarvan het overtollige water kunstmatig op het buitenwater wordt gebracht. Inlaat van water kan rechtstreeks uit het IJsselmeer
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plaats vinden en daarom is dit gebied voor deze studie niet van belang.
In het vervolg zal deze studie beperkt blijven tot de hogere delen van
Overijssel, de Achterhoek en Drenthe.
Deze gebieden hebben een natuurlijke ontwatering, waarbij overigens door
middel van stuwen, beekregulering, enz. sterk in de natuurlijke toestand
is inbegrepen. Aanvoer van water vanuit de Ijssel of het Ijsselmeer kan
hier alleen plaats vinden op kunstmatige wijze. Zolang de beken en kleine
rivieren, zoals de Vecht, de Regge, de Reest, de Berkel nog voldoende afvoer leveren kan dit water voor de middelhoge gronden worden benut.
In droge tijden nemen de afvoeren van deze riviertjes echter tot vrijwel
nihil af.

Afwatering van het noordoostelijke deel van de provincie Overijssel vindt
plaats op de Reest, de Vecht en de Dedemsvaart. Vecht en Dedemsvaart lozen
op hun beurt direct op het Zwarte Water, de Reest via het Meppelerdiep.
Het gebied tussen de twee heuvelruggen, het zgn. bekken van Almelo behoort
tot het stroomgebied van de Regge, dat op de Vecht loost.

Westelijk van de heuvelrug in het midden van de provincie ligt een groot
deel van Salland dat afwatert via de Sallandse weteringen op het Zwarte
Water. Een zuidelijke strook van de provincie Overijssel en de noordelijke
Achterhoek wateren via het Twenthekanaal en beken als de Berkel, de Schipbeek en de Dortherbeek af op de Ijssel.

Watervoorziening vanuit riviertjes en beken is, zolang er voldoende afvoer
is, op beperkte schaal mogelijk. Voor het overige is men aangewezen op de
aanvoer van water uit de IJssel via de gemalen te Eefde en Deventer.
Laatstgenoemd gemaal zorgt voor peilbeheersing in het kanaal DeventerRaalte en kan de waterlopen in het westelijk van dit kanaal gelegen gebied
op peil houden (ongeveer 12.000 ha).
Het gemaal te Eefde zorgt voor de peilbeheersing van de Twenthekanaalen.
Watervoorziening vindt momenteel plaats in het waterschap de Schipbeek
(6.500 ha) en in enkele kleine gebieden van het waterschap de Regge en
Dinkel (450 ha).
Omdat water via de sluis te Aadorp in het lager gelegen Overijsselsch Kanaal kan worden ingelaten is doorvoer naar de noordelijke waterschappen
mogelijk.
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In het Ommerkanaal en de Noorder Vechtdijken kan, als de afvoer van de
Vecht te gering is via deze weg watervoorziening uit de Twenthekanalen
plaats vinden (12.000 ha) (zie bijlage 4).

De overige delen van de provincie kunnen tot op heden niet van water worden voorzien.

3.5.

Capaciteit van de aanvoerwegen.

Hier zal alleen de capaciteit van het hoofdkanalenstelsel worden beschreven.
Zie appendix 1 voor de detaillering.
De mogelijkheden voor een gegarandeerde watervoorziening zijn tot op heden
beperkt door de capaciteit van de gemalen te Eefde en Deventer.
Bij de sluis te Eefde kan 10-12 m3/s uit de IJssel in het tweede pand van
het Twenthekanaal worden gepompt. Het kanaalpeil bedraagt 10,00 m + N.A.P.
Bij de 2 andere sluizen in het hoofdkanaal, bij Delden en bij Hengelo, zijn
gemalen geïnstalleerd met capaciteiten van 5 resp. 6 m3/s (bijlage 4).
Het zijkanaal naar Almelo staat in open verbinding met het tweede pand van
het hoofdkanaal. Vlak ten noorden van Almelo hij Aadorp is dit zijkanaal
verbonden met het kanaal Almelo-de Haandrik, dat een peil van 9,10 m + N.A.P.
heeft.
Bij de sluis te Aadorp kan ten hoogste 5 m3/s worden afgelaten via rinketten
in de sluisdeuren.

Van Almelo tot en met het Stieltjeskanaal wordt een peil van 9,10 m + N.A.P.
gehandhaafd d.m.v. de stuw in de Vecht bij de Haandrik.
Water, opgepompt bij Eefde,kan dus (theoretisch) woeden doorgevoerd tot in
zuid-oost-Drenthe.
Bij Coevorden kan water worden ingelaten in de Lutterhoofdwijk, en van hier
uit in het Ommerkanaal. De maximale aanvoer via deze inlaat is gesteld op
4 m3/s. De capaciteit is nog groter. Gebieden in de noordelijke waterschappen zijn op deze manier van water te voorzien.
Ook kan water worden ingelaten in het kanaal Zwolle-Vroomshoop. Een duiker
in dit kanaal bij Hankate heeft een capaciteit bij de huidige stuwpeilen
van ongeveer 0,75 m3/s, waardoor de aanvoer naar Salland is beperkt.
Dit waterschap kan echter ook via het kanaal Deventer-Raalte, water, dat in
Deventer uit de IJssel is gepompt,inlaten.
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Verbetering van de watervoorziening vereist een grotere aanvoer van water
uit de Ijssel of het Ijsselmeer.
Allereerst is het mogelijk de bestaande gemalen bij Eefde en Deventer uit
te breiden. Of de invloed van verhoogde onttrekkingen voor de scheepvaart
op de Ijssel aanvaardbaar is, moet worden onderzocht.
Een andere mogelijkheid is nieuwe gemalen te bouwen langs de wateren, die
in verbinding staan met het Zwarte Water of het Meppelerdiep. Van zuid naar
noord zijn dit: - de Soestwetering
- de Nieuwe Wetering
- de Vecht
- de Dedemsvaart
- de Reest en
- de Hoogeveensche Vaart.

Vergroting van de capaciteit van het gemaal te Eefde is mogelijk door
nieuwe installaties aan te brengen in het oude gemaal, dat er nog staat.
Omdat op deze manier de investering beperkt blijft, verdient deze aanvoerweg veel aandacht. Het water kan over een groot deel van de provincie,
zelfs tot in zuid-oost-Drenthe worden gebracht zonder dat nog ergens behoeft te worden gepompt. Dit betekent dan echter wel, dat over het hele
traject een verhang moet kunnen worden aangebracht en met name in het
kanaal AlLmelo-de Haandrik zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt.

op ver-

schillende plaatsen zijn de kaden er erg laag en t.b.v. de scheepvaart is
een minimale waterdiepte vereist. Als plannen om dit kanaal voor de scheepvaart te verbeteren doorgaan, zal de watervoorziening daar ook van kunnen
profiteren.
In de PAWN-studie wordt deze aanvoerweg veelbelovend genoemd (lit. 3).

Hoewel voor deze studie de andere mogelijke aanvoerwegen niet direct van
belang zijn, zullen de verschillende alternatieven, als er een beslissing
wordt genomen, moeten worden afgewogen.
In het watervoorzieningsplan van Salland(lit. 4) is een gemaal geprojecteerd
aan de Soestwetering met een capaciteit van 1 m3/s. Hiermee kan wate! 'anhiit
het Zwarte Water worden ingelaten. Vergroting van het gemaal te Deventer
wordt ook genoemd. Op dit moment is het nog zeer onzeker of het waterschap
de vereiste goedkeuring zal krijgen om het plan te gaan uitvoeren, vooral
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voor wat betreft de laatstgenoemde uitbreiding. Inlaat uit het Zwarte
Water en inlaat via het Overijssels kanaal lijken de meest renderende
onderdelen van het plan.
Als bij de laagste twee stuwen in de Vecht gemalen worden aangebracht,
kunnen gebieden in de waterschappen de Noorder Vechtdijken en Bezuiden
de Vecht van water worden voorzien. Deze mogelijkheid wordt genoemd in
het rapport "Watervoorziening van waterlopen in Overijssel" van P.W.
Overijssel (lit. 5). Ook wordt in dit rapport de mogelijkheid genoemd
een gemaal in de Dedemsvaart te bouwen.
Al deze gebieden kunnen theoretisch ook via de Twenthekanalen van water
worden voorzien.

Tenslotte zij vermeld dat er 4 gemalen aan de Hoogeveensche Vaart zijn geprojecteerd, die tezamen met de bestaande gemalen langs de Drenthsche
Hoofdvaart de watervoorziening van Drenthe moeten gaan verzorgen (plan
"Water naar Drenthe") (lit. 6).

Als mogelijk wateraanvoermiddel moet zeker ook worden genoemd het inzetten
van noodbemalngspompen: de zgn. BWO-pompen met elk een capaciteit van
0,5 m3/s. Deze installaties zijn op korte termijn in te zetten en werden
in de droge zomer van 1976 op vele plaatsen gebruikt (BWO = Bescherming
Wateroverlast Oorlogssituatie).

Het afwegen van al deze mogelijkheden is niet eenvoudig en zal te zijner
tijd moeten plaats vinden.
Toch moet nu al worden vastgesteld welke gebieden afhankelijk zijn van aanvoer via de Twenthekanalen, nu en in de toekomst; de andere gebieden zijn
voor deze studie niet van belang.

De keuze valt op:
de gebieden, die nu van water worden voorzien vanuit de Twenthek ni
de gebieden, die uitsluitend van de Twenthekanalen afhankelijk zijn vrr
toekomstige watervoorziening;
overige gebieden waarvoor een uitgewerkt plan voor toekomstige watervoorziening vanuit de Twenthekanalen is opgesteld.
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+ 6.500 ha

ad 1 waterschap de Schipbeek
waterschap de Regge en Dinkel

±

waterschap het Ommerkanaal, e.a.

+10.000ha

waterschap Salland

± 3.000 ha

waterschap de Bovenvecht

± 1.130 ha

ad 2 waterschap de Regge en Dinkel

+ 6.000 ha

ad 3 waterschap Salland

± 3.000 ha

700 ha

waterschap de Bovenvecht

+10.000ha

waterschap de Berkel

± 5.000 ha

Hiermee wordt afgezien van

bestudering van de mogelijkheden tot water-

aanvoer naar alle westelijke gebieden en gebieden in zuid-oost-Drenthe.
Redenen daarvoor:
De studie dreigt anders te veelomvttend en complex te worden. Het
is beter het probleem te beperken en na afronding daarvan eventueel
het probleemgebied te vergroten.
Installatie van een grote capaciteit in Eefde waardoor doorvoer naar
Drenthe mogelijk is lijkt voordelig.
Deze oplossing houdt echter ook een aantal nadelen in (scheepvaart
belangen, rivierbeheer, capaciteit van de hoofdaanvoerwegen, hoge
kosten van installatie).
Decentralisatie van de wateraanvoer maakt het mogelijk beter in te
spelen op locale problemen en is voor het beheer geschikter.

In tabel 3.1. staan de aangevraagde (inclusief de reeds bestaande) onttrekkingen t.b.v. de bovenstaande waterschappen. Zie appendix 1 voor een toelichtin3.
Ten aanzien van de Vechtafvoer in de periode 1950-1978 kan het volgende
worden opgemerkt:
-

eerste decade van juli 1976

1,78 m3/s

-

kleinste decadeafvoer (1959)

0,41 m3/s

-

kleinste dagafvoer

0,20 m3/s

-

kleinste maandafvoer

1,10 m3/s

- 13 -

bare aanvoer.

Aanvoer

Onttrekkingen

Ommerkanaal

4

Bovenvecht.

4,7 m3/s

Salland

1,5 m3/s

Regge en Dinkel

1,0 m3/s

Schipheek

2,0 m3/s

Berkel

1,5 m3/s

Drink- en industriewater

1,7 m3/s

Verliezen

4,0 rn3/s

Doorvoer naar ZO-Drenthe

P.M.

m3/s

Opmaling te Eefde 11,0 m3/s

Vechtafvoer

P.M.

Aanvulling van de Reestafvoer p.m.
21,4 m3/s

11,0 m3/s

Uitgangspunten van de berekening.

3.6.

Het doel van de berekening iS:
Bepaling van de waterbehoeften van de waterschappen.
Bepaling van de baten bij watervoorziening.

De berekening van de landhouwwaterbehoeften is gebaseerd op het verschil
tussen neerslagtekort en bodemvochtieveraritie. De bepaling van het neerslagtekort is betrekkelijk eenvoudig (zie hoofdstuk 4). Het vaststellen van de
bodemvochtieverantie is gecompliceerder. Er spelen vele factoren een rol
(gewassoort, grondsoort, grondwaterstand) en de onderlinge relaties zijn
niet gemakkelijk 'met de hand' uit te rekenen.
Dit gaat zeker op als er verschillende scenario's moeten worden doorgerekend, d.w.z. als de invloed van externe of interne factoren moeten worden
bepaald: beregeningspercentage, andere oppervlakte- of grondwateronttrekkingen.
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De berekening wordt weer gecompliceerder als met (korte) tijdstappen
(bijv. decade) wordt gewerkt. Korte tijdstappen zijn nodi; om de capaciteit van de aanvoer op juiste wijze te bepalen.
Gezien het feit, tenslotte, dat het om grote gebieden gaat wordt er gezocht naar een geïntegreerd model, dat met zoveel mogelijk factoren rekening houdt.
Hiertoe komen in aanmerking: GELGAM em DEMGEN.

Het GELGAM-model is opgezet in het kader van het werk t.b.v. de Commissie
Bestudering Waterhuishouding Gelderland. •Het model verdeelt het te bestuderen gebied in elementjes (bijv. 1 km2) en voor elk elementje moeten de
karakteristieke invoergrootheden worden bepaald. GELGAN vereist o.a. uitgebreide geo-hydrologische informatie (kD-waarden, drainage weerstanden,
enz.) met behulp waarvan verzadigde grondwaterstromingsberekeningen worden
uitgevoerd.
Toepassing van dit model zou veel informatie vereisen, die niet direct beschikbaar is (zie o.a. lit. 21).

Het model DEMGEN is in het kader van de PAWN-studie ontwikkeld door het
Waterloopkundig Laboratorium Delft in samenwerking met de PAND-corporation
(Los Angeles). Het model werkt veel globaler dan het GELGAM-model.
Er is voor gekozen dit model te gaan toepassen.
Een korte beschrijving van dit model volgt hieronder.
Het vochttekort wordt berekend van zgn. plots.De plots hebben geen geografische betekenis, maar vormen binnen nader te definiëren districten de
verzameling van alle gronden, waarvoor één bepaalde combinatie van alle invoervariabelen geldt (bijv.: al het beregende grasland met een bepaalde bodemkarakterjstiek binnen een waterschap). Door deze aggregatie van verschillende kleine gebieden tot plots kan er geen grondwaterstroming worden gemodelleerd tussen de plots.
Drainage, infiltratie, kwel en wegzijging worden op een andere manier in
rekening gebracht. Zie hoofdstuk 5.
De berekening van onverzadigde grondwaterstroming vindt plaats m.b.v. het
rekenschema van Rijtema en de Laat;overigens gebruikt het GELGAM-model
ditzelfde rekenschema.
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Een sabdistrict is een verzameling van plots, waarvoor dezelfde bodemfysische en drainage-eigenschappen gelden.

Een district tenslotte kan 1 of meer subdistricten bevatten, en aggregeert de waterbehoeften of overschotten van alle plots, die er in zijn
gedefinieerd. Ook de effecten van oppervlaktewateronttrekkingen, en
open water verdamping worden per district berekend.

Het model rekent met tijdstappen van een decade. Vele variabelen worden
voor elke decade berekend en uitgevoerd, waaronder:
- het vochttekort van een plot (verschil tussen potentiële en werkelijke
verdamping)
- de waterbehoefte van een district (de hoeveelheid water nodig om het
volume open water constant te houden, dus om oppervlaktewateronttrekkingen, infiltratie en verdamping van open water te compenseren)
- de schade aan gewassen zowel per plot als per district ten gevolge van
het vochttekort;
- de grondwaterstand van elke plot.
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4.

PHYSISCHE ACHTERGRONDEN.

4.1.

De hydrologische kringloop.

In bijlage 5 zijn de belangrijkste stromen in de hydrologische kringloop
aangegeven. Hieronder volgt een korte toelichting.

Neerslag valt op alle delen van het gebied in even grote mate.
De neerslag kan in de bodem dringen, afstromen of blijven liggen en
weer verdampen. In het laatse geval spreken we van interceptie.

Verdamping.
Evapotranspiratie vindt plaats van begroeide oppervlakten. Verder treedt
verdamping op van open water en enigszins van verharde ocpervlakn.

Stedelijke afvoer.
Het grootste deel van de neerslag op stedelijk gebied komt uiteindelijk
terecht in het open waterstelsel.

Oppervlakte afvoer van hellencie gebieden.

Beregening uit open water.

Beregening uit grondwater.

Beregeningsverliezen.
Een deel van de beregende hoeveelheid water zal direct verdampen.

Wortelzoneverlies of percolatie.

Capillaire opstijging.

Binnen stedelijk pehied bevinden zich ook tuinen, parken, open water,
terwijl buiten het stedelijk gebied ook verhard oppervlak voorkomt
(wegen, huizen) . Er wordt hier aangenomen, dat de totale oppervlakte verhard gebied gelijk is aan de oppervlakte stedelijk gebied.
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10. Kwel en 11 wegzijging.
Grondwaterstroming van gebieden met een hoge naar gebieden met een
lage waterstand.
Deze stroming wordt verondersteld over de grens van het te beschouwen
gebied plaats te vinden.

12. Drainage en 13. Infiltratie.
Dit is de stroming van water tussen grondwater en oppervlaktewater
binnen het te beschouwen gebied.

Andere gebruikers van water.
Industrieën, drinkwatermaatschappijen.

Andere gebruikers van grondwater (idem).

Inlaat van buiten het gebied of afvoer.

4.2.

Neerslag en verdamping.

Neerslag en verdamping.
Aan de meteorologische waarnemingen, die op elk station worden verricht,
moeten twee grootheden worden ontleend:
de neerslag: R
de openwater verdamping: E.

De neerslag kan direct worden gemeten m.h.v. regenmeters. De openwater verdamping moet worden afgeleid uit basisgegevens, zoals de temperatuur, de
luchtvochtigheid, de straling, en de windsnelheid. Gebruikelijk is om voor
deze bepaling de Penman-formule toe te passen.

De openwater verdamping is echter nog niet de werkelijk optredende evapotranspiratie. Het blijkt, dat de evapotranspiratie van een korte groene,
goed gesloten vegetatie, die optimaal van water wordt voorzien kan worden
geschat met de formule
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E

pot

=f.E

0

waarin
(mm)

:
verdamping
E pot potentiële
E

:

(mm)

openwater verdamping

0

f

: seizoenafhankelijke gewasfactorer.

Voor gras wordt in het algemeen f = 0,8 gebruikt, als gemiddelde over
de zomermaanden (zie bijlage lia)
Het verdampingsoverschot.
Het verdampingsoverschot wordt gedefinieerd als
V = 0,8 E - R
0

In een publicatie van het KNMI (lit. 7) zijn berekeningen opgenomen van
het verdampingsoverschot op basis van de meteorologische gegevens van 6
stations in Nederland. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor de maand-,
jaar- en zomerhalfjaarsommen van de jaren 1911 t/m 1975.

Als maat voor de droogte in een bepaald jaar kan worden beschouwd het verdampingsoverschot gedurende het zomerhalfjaar (de maanden april t/m sept.)
Een x % droog zomerhalfjaar betekent dan dat een bepaald verdampingsoverschot in gemiddeld x van de 100 jaar gedurende de maanden april t/m sept.
zal worden opgebouwd.
Voor Overijssel geldt:

droogte klasse

droogte criterium

5% droog jaar

zomerhalfjaar som

verdampingsover schot
(zomerhalfjaarsom)
233 mm

10% droog jaar

139 min

20% droog jaar

109 mm

50% droog jaar

23 mm

Als droogte criterium kan ook het verdampingsoverschot van de droogste
decade in een jaar worden genomen.
Een indeling in droogteklassejaren, die daarop is gebaseerd, is voor ()vrrijssel niet bepaald.
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In bijlage 6 zijn de jaar- en zomerhalfjaarsommen van de neerslag en de
open water verdamping voor de jaren 1968-1978 uitgezet.
Droge jaren zijn duidelijk 1971, 1973, 1976.

4.3.

De waterbehoefte van de landbouwgewassen.

De basis van de landbouwproductie ligt in de fotosynthese d.w.z. het vermogen van de levende p1anten om met behulp van bladgroen koolzuur en water
om te zetten in koolhydraten. De CO 2 wordt door de plant via de huidmondjes
uit de atmosfeer, het water via de wortels uit de grond opgenomen. Bij dit
proces wordt minder dan 1% van het opgenomen water daadwerkelijk omgezet in
droge stof. Het overgrote deel wordt door de plant o.a. gebruikt om via verdamping zijn bladtemperatuur te regelen. Voor de productie van 1 kg droge
stof blijkt, afhankelijk van klimaat, plantensoort etc. 300 tot 600 liter
water nodig te zijn.

In een van voldoende water voorzien actieve plant zal zich een voortdurend
watertransport van het wortelstelsel naar de bladeren voordoen, Als, wegens
gebrek aan water in de grond, niet voldaan kan worden aan de vraag van de
plant dan zal deze reageren met het sluiten van de huidrnondjes. De transportweerstand neemt dan toe en de werkelijke verdamping is kleiner dan de potentiële. Een gevolg hiervan is echter ook dat cle opname van CO2 uit de atmosfeer wordt geblokkeerd. Hiermee wordt het proces van fotosyntheafgeremd en
in het ongunstigste geval geheel stopgezet.
Er moet dus een verband bestaan tussen waterverbruik en productie.
In fig. 4.1. is de droge stof opbrengst van graslancl uitgezet tegen het
watervebruik. Dit waterverbruik wordt uitgezet als fractie van de potentiële evapotranspiratle:E/E (Rijtema, lit.8) . Als de voor het gewas beschikbare hoeveelheid water kleiner is dan de potentiële evapotranspiratie
dan zal de werkelijke evapotranspiratie lager zijn dan de potentiële.
Deze beschikbare hoeveelheid vocht is de som van neerslag en de beshitbare bodemvochtvoorraad en deze vochtvoorraad komt via het proces van de
bodemvochtieverantie aan de planten ten goede. Dit proces is in de volgende paragraaf beschreven.
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kg/ha (:1000)
14
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2

E

II

E

werk.
t

1iguur 4.1. Verband tussen droge stofproductie van grasland en watergebruik (Rij tema, lit. 8).

4.4.

De vochtleverantie door het bodemprofiel.

In hoofdstuk 5.3.1. zijn de aannamen aangegeven op basis waarvan de schematisatie van de vochtleverantie is uitgewerkt.
Hier zal een beschrijving worden gegeven van de processen, die in de natuur
voorkomen en die in het volgende hoofdstuk zijn geschematiseerd.

Het bodemprofiel is opgebouwd uit een aantal horizontale lagen (zie ook
appendix 2) . Deze indeling in horizonten is deels veroorzaakt door de manier
waarop het moedermateriaal is afgezet (geologische processen) deels door de
invloed van klimaat, gewas, de mens e.d. (bodemkundige processen)

De bovenste laag van het bodemprofiel bevat in het algemeen een groter humusen leemgehalte en kan daarom worden onderscheiden van de dieper gelegen lagen.
In de bovenste laag bevinden zich ook de wortels van de gewassen en (10 leverantie van vocht uit de bovenlaag aan de gewassen vindt op een andere manier
plaats dan die uit de ondergrond. De bovenlaag wordt wortelzone genoemd.
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Vochtleverantie vanuit de wortelzone.
De effectieve wortelzone wordt gedefiniëerd als de laag van het profiel,
waarin 80% van de wortels aanwezig is. Op basis hiervan kan de dikte worden
geschat.
De hoeveelheid vocht die door de wortelzone kan worden geleverd hangt af van:
de dikte van de wortelzone (D)
de pF-karakteristiek ervan.

De pF-kromme geeft het verband tussen het vochtgehalte en de vochtspanning
Zie appendix 2 en bijlage 12a.
In het voorjaar bevat de wortelzone
de maximale hoeveelheid vocht, die
tegen de werking van dé zwaartekracht kan worden vastgehouden.
1

Dit komt voor de meeste gronden
overeen met een vochtspanninq van

S

\ \

Figuur 4.2.

\ ZONE
ONDER- VochtgeGROND
halte

ongeveer 100 cm (pF=2 = veldcapaciteit) - Bij een vochtsnnning van 16000 cm
(pF=4.2 = verwelkingspunt) kunnen de planten geen vocht meer aan de grond
onttrekken.
De hoeveelheid vocht tussen pF2 en pF=4.2 is voor de plant beschikbaar en deze
hoeveelheid verschilt per bodemsoort (fig. 4.2.).

Bij een vochtspanning van ongeveer pP begint er schade bij de plant op te
treden. Voor optimale groei is dus slechts de hoeveelheid vocht tussen pF=2
en pF3 beschikbaar uit de wortelzone.
Vochtleverantie uit de ondergrond.

z

WORTELZONE
ONDERGROND

De ondergrond wordt van boven begrensd
door de wortelzone, maar is aan de onderzijde onbegrensci. Het begrip
vochtdeficiet wordt gehanteerd om verv=0

anderingen in de vochtvoorraad van de
ondergrond aan te geven. Het vochtdeficiet

Voclftspannin
Figuur 4.3.

is de hoeveelheid vocht, die nodig is om de
ondergrond aan te vullen tot verzadiging. Zie ook blz. 43.
Op een bepaalde afstand onder de wortelzone bevindt zich de grondwaterspiegel
(pF=0) en als de vochtspanning in elk punt hierboven

gelijk is aan

de afstand tot het phreatisch vlak treedt er geen verticale onverzadigde
stroming op (fig.4.3.).
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Stroming treedt op bij een verschil in potentiaal.
Volgens Darcy geldt voor deze stroming

v = -k. dz

v

: stroming

(m/s)

k

: doorlatendheidscoëfficiënt

(mis)

potentiaal =

(m)

= z + g (plaatshoogte + drukhoogte)
z
pg

: hoogte boven een referentievlak

(m)

drukhoogte

(m)

De vocl1tsflrLi11g (l') is gedefinieerd als: 1l' = In het vervolg wordt deze spanning uitgedrukt als een spanningshoogte.
Voor de Capillaire stroming boven het phreatisch vlak geldt:

v = - k (1 -

dkP
dz

z'J'

<
j

dY
v
+1
dzk

Als

WORTELZONE
ONDERGROND
-,v>0

dP
> 1 is v > 0: capillaire
dz
opstijging

dl'
Als - < 1 is v < 0: voch-vr'rliee
dz
wortelzone

Vochtspannin
Figuur 4.4.

Bij verzadigde grondwot :strominq kan worden aangenomen dat de doorlatendheid constant is. Bij onverzadigde grondwaterstroming is dit echter niet het
geval. Bij een toenemende zuigspanning neemt het vochtgehalte af en dit betekent een vermindering van het aantal met water gevulde poriën. De weerstand
die de stroming ondervindt wordt hierdoor groter.
Voor elke grondsoort geldt een bepaalde relatie tussen de capillaire doorlatendheid en de vochtspanning (k (4') - relatie) . Zie bijlage 12b.

De hoeveelheid water die zo

Op

een bepaald moment door capillaire opstij-

ging uit de ondergrond voor de plant beschikbaar komt is afhankelijk van:
de pF - karakteristiek van de ondergrond;
de k (41) - relatie van de ondergrond;
de grondwaterdiepte beneden de onderkant van de wortelzone.
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4.5.

Drainace en infiltratie.

De motor voor grondwaterstroming is een potentiaaluradiënt

in een water-

voerende laag.
Als het grondwater afstroomt naar

L
t--- ----

sloten vindt de afstroming plaats
als gevolg van het verschil tussen
de stijghoogte van het grondwater
(tussen de sloten) en het slootpeil.
Figuur 4.5.
Andere grootheden, die de stroming beinvloeden zijn:
L : afstand tussen de sloten

(m)

D : afstand tot de ondoorlatende basis

(m)

k : doorlatendheid van de grond

(m/d)

li

(-)

bergingscoffi :iënt

De factor die de snelheid van het leeglopen van een stroomgebied aangeeft is
omgekeerd evenredig met
L2
kD

(dagen)

Afvoer

Als deze factor constant is, is
het afvoerproces lineair, d.w.z.
dat er een lineaire relatie is
tussen grondwaterstand en afvoer (lineair reservoir) . Het afvoerpro-

rondwaterdiepte

ces is in lit.10 beschreven met meerdere lineaire reservoirs.
In werkelijkheid is het afvoerproces veel ingewikkelder. Als oorzaak daarvoor zijn o.a. de volgende factoren te noemen:

De grond is niet homogeen. Verschillende lagen kunnen verschillende
doorlatendheidscoëfficiënten hebben.

De toestand is niet stationair.

Het peil van het water in de open leidingen is niet constant.

ad 1 Verschillen in doorlatendheid hebben vooral effect bij wisselende grondwaterstanden.
omer \01flt
ad 2 Niet stationariteit veroorzaakt
een veranderende afstand tot de
slecht of ondoorlatende basis.
Een grotere waarde voor D geeft
een snellere afstroming..Fj g 4.6
Daarnaast kan het hysteresis-

Figuur 4.6.
afvoer
Natweerafvoer

effect optreden: (Fig..4.7 en 4.8.)
roogwee
weer afvoer.

tijdens en vlak na een regenbui
verloopt het afvoerproces anders
dan tijdens droog weer en bij
dalende grondwaters Landen.

Figuur 4.7.

grondterdiepte

De zgn. natweerafvoer is groter dan de
droogwerafvoer, omdat zich nog geen
"evenwichtshangkromrne" heeft
ingesteld. De grondwaterstand

r

is overal even sterk gestegen
en pas na afstroming van de
"natweerafvoer" is een situatie
ontstaan die kan worden beschreven met de bovenvermelde grootheden.

Figuur 4.8.

ad 3 De variatie in het peil van de open waterlopen is wellicht nog belangrijker. In de hoge gebieden zullen de waterlopen zelfs geheel droog
kunnen vallen. Dit veroorzaakt een vergroting van de afstand tussen de
ontwateringsmiddelen L. De drainage is evenredig met L 2 , zodat een vergroting van de slootafstand een belangrijke vertraging van het afstromingsproces te weeg brengt.

De afvoer zal in het algemeen kunnen worden weergegeven als een niet-lineaire
functie van de grondwaterdiepte: Pen exponentiëel of hyperholisch ver1nn
geeFt wellicht e'n rrdeliike benadering.

Door de Jager (fit.. 9) is het zqn. j-model toegepast op het afvoerverloop
van beken en grote leidingen. De afstroming wordt beschreven door de formule
= (12/
h - h ). Hier heeft j de betekenis van een senvatting van ber2
Tr j g
S
1jL2
gings-, doorlatendheids- en hydrologische constanten: j = 2kD . Zie figuur
4.5. en lit.10. Het hysteresis-effect kan zo niet worden beschreven.
Er is

uitgegaan van een stelsel equidistante, evenwijdige waterlopen van

gelijke diepte en omvang.

Door Ernst (lit.11) is een nieuwe methode opgezet:
Er is niet uitgegaan van een bepaalde vorm van het drainagestelsel en er is
voorts rekening gehouden met het verschijnsel dat bij dalende grondwaterstand de kleinere_waterlopen droog vallen en niet meer bijdragen aan de af voer. De in een stroomgebied voorkomende waterlopen worden naar diepte ingedeeld in klassen. Op grond van deze klasse-indeling wordt het gehelir

drdi-

nage systeem ('a') opgedeeld in sub-systemen 'bp, 'c', en 'd'. Zie figuur
4.9.

Superpositie van de afvoer van elk van deze homogene subsystemen leidt

tot de basisafvoer van het gehele drainagesysteem.

Totale
Drainagesysteem

Sub systeem 'a'

Subsysteem 'b'

Subsysteem

Figuur 4.9.
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O.a. in het hydrologisch onderzoek Lerinkbeekgebied (lit. 12) en in het
hydrologisch onderzoek Salland (lit. 13) zijn studies verricht naar de vorm
van deze functies.
Relaties, die in proefgebieden onder beheerste omstandigheden zijn gevonden,
zijn weergegeven in figuur 4.10.
(mm/dag)
4

(mm/dag)
inage 8

3

6

2

4

1

2
50
Fiouur 4.10.

100

150
200
grondwate rdiepte
(mm m.v.)

grondwatediete
(mm m.v.)

Infiltratie kan optreden als het slootpeil (kunstmatig) op een hoog niveau
wordt gehouden.
De grootte van deze infiltratie is in de praktijk vrij gering gebleken als
gevolg van het dichtslibben van de slootwand.
drainaqe
Als er infiltratie optreedt kan
dit worden weergegeven door een
drainagefunctie zoals getekend
in figuur 4.11.
gronwater
diept

De infiltratie zal een bepaalde
waarde niet overschrijden, ook

Figuur 4.11.

bij zeer diepe grondwaterstanden. De infiltratie is dan niet meer afhankelijk
van het verschil tussen slootpeil en grondwaterstand, maar slechts van de
weerstand van de slootwand en de slootdichtheid (m2 slootoppervlak per ha).
Volgens het concept SWLT-rapport (lit. 14) kan deze infiltratie 0,5 tot 2
mm/dag bedragen.

4.6.

Kwel en weozijoino.

Grondwaterstroming kan plaats vinden naar gebieden met een lagere grondwaterstand of naar grondwater in een ander watervoerend pakket. In deze gevallen
spreken we van kwel en wegzijging.
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Grote verschillen in grondwaterstanden, treden alleen op als ook
grote verschillen in maaiveidhoogte
voorkomen. De stuwwallen in Overijssel, bijvoorbeeld, leveren in
de aangrenzende gebieden een (vrij
constante) kwel door de afstroming
van water (fig. 4.12.).

Figuur 4.12.

1ls de ondergrond door een slecht
doorlatende laag in verschillende
watervoerende pakketten is verdeeld
kan tussen deze watervoerende lagen
een verschil in potentiaal in stand
worden gehouden.
Door de slecht doorlatende laag treedt
dan wel een (verticale) stroming op,
waardoor kwel of wegzijging plaats
vindt (fig. 4.13).

Figuur 4.13.

Kwel en wegzijging zijn afhankelijk van een verschil in potentiaal..
Dit potentiaalverschil is vrij constanL door het jaar en kan in vele
gevallen worden benaderd door een constante.

Kwel en wegzijging zijn niet rechtstreeks te meten en moeten worden bepaald
uit waterbalansstudies.
In het hydrologisch onderzoek Salland (lit. 13) heeft men waarden gevonden
variërend tussen 0,5 mm/dag kwel en 0,5 mm/dag wegzijging.
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BESCHRIJVING VAN HET MODEL DEMGEN.

5.1.

Inleiding.

DEMGEN (Demand Generator) is een onafhankelijk hydrologisch model, dat is
ontwikkeld in het kader van de PAWN-studie. DEMGEN legt het accent op het
bepalen van de landbouwkundige vraag naar water in droge perioden, maar neemt
ook andere belanghebbenden, die een vraag naar water vertegenwoordigen, in
beschouwing (drinkwater bedrijven, industrieën)

In het kader van de PAWN-studie is het zgn. Distributie-model ontwikkeld,
dat de landelijke verdeling van water simuleert. Daarbinnen functioneert
het DISTAG--model (District-Agricultural-Model) om de vraag naar water van
districten te bepalen.
DEMGEN is in feite een model waarmee dit DISTAG-model, losgekoppeld van het
Distributie-model, kan worden gebruikt. Zie blz. 31.

Deze beschrijving is ontleend aan:
De concept-beschrijving van het model, die door het W.L. en de Rand Corporation is samengesteld (lit. 15)
De beschrijving van DEMGEN door Ir. W.E. van Vuuren (lit. 16).

5.2.

Oobouw van het model.

Districten.

De kleinste gebiedeenheid, die kan worden doorgerekend is het district. Ten
behoeve van de indeling in districten gelden de volgende uitgangspunten.
Er is geen variatie in neerslag en open water verdamping binnen een
district.
Drainage van grondwater naar open water vindt plaats binnen een di s:iit.
Er is één open water steirel met één
constant peil binnen elk district.
Afvoer op en onttrekking aan het open waterstelsel vindt voor alle delen
van een district op dezelfde manier plaats.
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Bovendien volgt uit de aannamen 2 en 3 dat grondwater, dat is afgestroomd
naar het open waterstelsel, in alle delen van het district weer beschikbaar
is voor onttrekkingen zoals bedoeld in aanname 4.
Het open water binnen een district wordt aangeduid met het open waterstelsel.
Het beheer van open water buiten het district valt buiten de werking van het
model. Het model zorgt wel volgens aanname 3 voor een constant waterpeil binnen het district en zal overtollig water lozen en een tekort aan water aanvullen. Het open water buiten het district, zal verder worden aangeduid met
het hoofdkanalenstelsel. -

Districten moeten zo klein zijn, dat interne details van het waterbeheer onbelangrijk zijn voor het doel van de studie.
Karakteriieke invoergegevens zijn:
- meteorologische gegevens (neerslag en verdamping) en
- gegevens met betrekking tot de drainage regio.
Nadere uitwerking vindt plaats in de subdistricten.

- oppervlakte stedelijk gebied. Zie de opmerking op blz. 16.
Deze oppervlakte bepaalt de stedelijke afvoer.

- oppervlakte open water (is bepalend voor de verdamping)
- volume open water (t.b.v. zoutbalansen)
- onttrekkingen van of lozingen op open water door bijv. industrieën.

- oppervlakte van het begroeide deel van het district.

Subdistricten.

Het begroeide deel van een district is verdeeld in subdistricten. Uitgangspunten voor deze indeling zijn:
Elk subdistrict heeft een unieke landschapsvorm.
Hiermee is vastgelegd de drainage, infiltratie, kwel etc.
Elk subdistrict heeft een bepaald bodemprofiel, waardoor de bodenikaraktpristieken zijn vastgelegd: pF-kromme, k (1j)-reiatie.
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Karakteristieke invoergegevens zijn:
Basis-drainage--functie (zie hoofdstuk 6.5.).
x
Infiltratie. In die gebieden waar (kunstmatig) water infiltreert vanuit
de sloten in de grond kan een extra infiltratie worden ingevoerd.
191

Inlaatgebied. Deze invoer geeft aan in welk deel van het subdistrict watervoorziening vanuit het open waterstelsel mogelijk is. In dit gebied kan
infiltratie als bedoeld in 2 plaatsvinden.
Kwel en wegzijging. Deze gegevens worden verondersteld constant te zijn
gedurende het jaar en worden ingevoerd als een afvoer in mm/dag.
Bodemkarakteristieken. Hieronder worden verstaan:
pF-kromme voor ondergrond en wortelzone,
k(i,L) -relatie voor de ondergrond.
Grondwateronttrekkingen voor industrie of drinkwater. Voor deze onttrekkingen geldt hetzelfde als voor 4.
Landbouwgebied. Nederland is verdeeld in 14 landbouwgebieden. Voor elk
landbouwgebied zijn kosten van beregening bepaald. Elk subdistrict valt
binnen één van deze landbouwgebieden.

01 ,1-n

Subdistricten zijn vervolgens verdeeld in plots.
Uitgangspunten van deze indeling zijn:
De gewassoort.
De beregeningstoestand:
- geen beregening
- beregening uit open water
- beregening uit grondwater.

Plots zijn de verzameling van gronden binnen een district met dezelfde combinatie van alle invoergegevens. Zij hebben dus geen geografische betekenis.

Karakteristieke invoergegevens:
Gewassoort (zie bijlage lia voor een overzicht van alle gewassen).
Beregeningstoestand.
Oppervlakte.

Zie de toelichting op b]z. 35 a
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Verschillende gegevens hangen (mede) af van de gewassoort:
-

Gewasfactor, ter bepaling van de potentiële evapotranspiratie.

-

Opbrengst van het gewas (fl/ha) bij optimale watervoorziening.

-

De dikte van de wortelzone (ook afhankelijk van grondsoort).

-

Kosten van beregening (ook afhankelijk van het soort beregening en het
landbouwgebied, waarin de plot ligt).

-

Parameters van de schadefunctie.

Toelichting bij de indeling in plots.

De werkwijze om de totale indeling te maken is als volgt.
Eerst worden de districtsgrenzen bepaald met behulp van de uitgangspunten
geldend voor de districtenindeling. Vervolgens worden alle plots bepaald, die
binnen die districten kunnen worden onderscheiden. Zoals gezegd, is elke plot
een verzameling van gebieden met dezelfde invoergegevens.

Om de invoer van de gegevens en de berekening te vereenvoudigen zijn subdistricten onderscheiden. Uitgangspunten van de subdistrictenindeling zijn hierboven vermeld.

Berekeningsmodellen.

IDEMGEN

J-EDISTAG

[PLOTWT

J

—> PLOTSLT
IT
\

j

' PLOTDAM
Binnen DEMGEN zijn de volgende modellen te onderscheiden:

PLOTWAT Berekent de waterbeweging (verticaal) voor elke plot. Ook de interactie tussen het water in de plot en het open waterstelsel van het
district wordt in dit model beschreven.

PLOTSLT Berekent de veranderingen van zoutconcentratie in wortelzone en ondergrond en het transport van zout per plot.

PLOTDAM Berekent de schade aan het gewas t.g.v. droogte en zout.

DISTAG Gebruikt de 3 bovenvermelde modellen om de gewenste uitvoervariabelen
per district te bepalen. Dit zijn o.a.: benodigde afvoer of onttrekking om het peil in de waterlopen te beheersen, de totale gewasschadE
van alle plots, e.d. Globaal komt het erop neer dat de resultaten van
de "plot-modellen" worden geaggregeerd.
De berekening wordt uitgevoerd met tijdstappen van een decade, maar
in principe kunnen ook andere tijdstappen worden gehanteerd. Elke tijdstap
is onderverdeeld in dagen en enkele variabelen worden per dag berekend (Blz.4
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Voor de hoge gebieden (zoals in Overijssel) treedt er nauwelijks schade op
ten gevolge van te hoge zoutconcentraties.
Het PLOTSLT-model zal hier dan ook niet worden besproken. Ook de berekening
van de zoutschade (in PLOTDAM) wordt buiten beschouwing gelaten.

Symbolenlijst.

A

Actuele evapotranspiratie

mm/tijdstap

D

Drainage

mm/tijdstap

E

Open water verdamping

mm/tijdstap

G

Grondwateronttrekking

min/ti jdstap

1

Totale beregening

rnm/tijdstap

Grondwaterberegening

mrn/ti j dstap

Inf

Infiltratie

mm/daq

k

Doorlatendheid

mm/dag

k

Verzadigde doorlatendheid

min/dag

P

Potentiële evapotranspiratie

mm/tijdstap

pF

Logaritme van de voclitspanning in cm

R

Neerslag

mm/tijdstap

S

Kwel of wegzijging

mrn/tijdstap

T

".Survival Fraction"

v

Capillaire

W

Fractie potentiële opbrengst

z

-

opstijging

mini dag

-

Potentiële opbrengst

fl/ha

Hoogte boven de grondwaterstand

(mm)

Afstand tussen grondwaterstand en onderkant
van de wortelzone

(min)

Tijdstap lengte

(dagen/tijdstap)

A

Vochtdeficiet van de ondergrond

o

Vochtgehalte

(blz.21)

(mm)

Vochtgehalte bij veldcapaciteit
voclitspanning

(z

(mm)

ii)

Tir

Vochtspanninq onderkant van de wortelzone

p

Dikte van de wortelzone

w

Verzadigings-vochtcapaciteit

C(o.)

(min)
(mm)

-

Omdat in principe ook andere tijdstappen dan decaden kunnen worden
ingevoerd is de lengte van de tijdstap niet expliciet vermeld.
De aanduiding van "tijdstap" betekent dus: decade, week, e.d.

-
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PLOTWAT-model.

5.3.

Hieronder zal worden aangegeven hoe de berekening van de waterbeweging binnen de plots plaats vindt.
Deze berekening wordt uitgevoerd met tijdstappen van een decade. De continue
vergelijkingen, waar de gediscretiseerde vergelijkingen, die zijn toegepast,
van zijn afgeleid, worden hier verder niet besproken.

Actuele
Neerslag R Evapo.r. A

Be
1

Vochtspanning

Vochtgehalte
Vochtspanning

Oppervlakte water
beregening

1
WORTELZONE
[

?1

Capillaire
opstijging

Infiltratie

Vochtverlies

t,ortelzone

Vochtdeficiet

Inf

Drainage Q.

1

_____

ONDE RGROND

Kwel of
wegzijging

T~s

G

19

Grondwater Grondwater
onttrekking Beregening

R

Invoervariabele
Toestandsvariabele

Figuur 5.1.
De variabelen in PLOTWAT

A

Uitvoervariabele

OPMERKING: de ondergrens van de ondergrond is onbepaald.
Zie blz. 21 en 43.
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De waterbalans van een plot luidt

In:

Uit:

R (t)

neerslag

A(t) actuele verdamping

1(t)

beregening

D(t) drainage

Inf

infiltratie

G

S

kwel

1(t) beregening uit grondwater

A(A)toename van het

A (0

vochtdeficiet in de

grondwateronttrekkingen

to

7ocftgeï
faTte

in de worteizone

ondergrond

Deze waterbalans wordt gesplitst in een aterbalans voor de wortelzone
en een waterbalLans voor de ondergrond. Op het grensviak van ondergrond en
wortelzone is één vochtspanning gedefiniëerd. De enige stroming tussen deze
2 lagen is de capillaire opstij ging (v> 0) of het vochtverlies wortelzone
0).

5.3.1.

Aannamen.

De belangrijkste aannainen, die nodig zijn om de in 5.3.3. beschreven vergelijkingen en functies te ondersteunen worden hier aangeduid.

1. Schematisatie van het profiel.
Het profiel is een 2 lagen systeem.
De dikte van de wortelzone is constant in tijd en ruimte, binnen de
rekeneenheid.
De bodem in elk van beide lagen is homogeen.
Het grondwaterniveau en het maaiveld zijn horizontaal.

2. pF-kromme.
Voor elk bodemtype bestaat een éénduidig verband tussen vochtgehalte en
vochtspanning.

3.

k()-relatie.
Voor elk bodemtype bestaat een éénduidig verband tussen onverzadigde doorlatendheid en vochtspanning.
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4. Stromingen m.b.t. de wortelzone en het gewas.
Er treedt geen capillaire stroming op in de wortelzone; transport
van water vindt alleen plaats via opname door plantenwortels.
De potentiële evapotranspiratie (P) is gelijk aan de open waterverdamping vermenigvuldigd met een tijdsafhankelijke gewasfactor. Deze
factor is voor elke tijdstap en elk gewas gegeven.
Als er schade aan het gewas is opgetreden vermindert P evenredig met
de "survival fraction". Zie hoofdstuk 5.4. De potentiële evapotranspiratie is aan het begin van elke tijdstap bekend.
De actuele evapotranspiratie wordt verondersteld een functie te zijn
van de potentiële evapotranspiratie en de vochtspanning in de wortelzone A (P,). Bij vochtspanning', pF=4.2 (verwelkingspunt):A(P,'')=O.
Het gemiddelde vochtgehalte van de wortelzone kan niet boven veldcapaciteit stijgen. Het surplus stroomt direct door naar de ondergrond.
Oppervlakte-afvoer treedt alleen op als de grondwaterstand stijgt tot
boven de onderkant van de wortelzone.

5. Stromingen m.b.t. de ondergrond.
De stroming in de onverzadigde ondergrond vindt alleen plaats in verticale richting en is momentaan stationair
(

V

=

O) en uniform

Er is geen uitwisselinq van verzadigd grondwater tussen de plots.
Drainage/infiltratie vindt plaats:
- door rechtstreekse uitwisseling met open water en is dan (lineair)
afhankelijk van de grondwaterdiepte (dit geldt voor de hoge gebieden.
Voor polders gelden andere aannamen, die hier buiten beschouwing kunnen blijven).
- als een constante randvoorwaarde.
Kwel/wegzijgingzijn constante randvoorwaarden.
Beregeningswater, dat afkomstig is uit grondwater, wordt onttrokken
binnen de rekeneenheid.
De hoeveelheid beregening wordt bepaald o.a. afhankelijk van het vochttekort (A/P)
Andere (grondwater) onttrekkingen zijn constante randvoorwaarden.

6. De toestandsvariabelen veranderen slechts linnair gedurende de tijdstap.
De stromen zijn constant gedurende de tijdstap.

fr

Zie blz. 35

a

-

35

a

Toelichting bij de drainaqe (D) , de infiltratie (Inf) en de kwel (S)

Buiten cle kunstmatige onttrekkingen uit grondwater ten behoeve van
beregening (T) of andere gebruikers (G) vindt verzadigde grondwateruitwisseling op drie manieren plaats:

Constante kwel/wegzijging van/naar diep grondwaterS (Zie ook H 4.6.).

'Natuurlijke" drainage of hasisdrainage (D) naar oppervlaktewater
(Zie ook H 4.5). Voor D

0 vindt "natuurlijke' infiltratie plaats.

Deze drainage/infiltratie wordt verondersteld alleen afhankelijk te
zijn van de grondwaterdiepte. De relatie tussen de drainage/infiltratie
en de grondwaterdiepte is in H.5.3.4. beschreven.

"Kunstmatige" infiltratie (Inf) uit een peilbeheerst watervoorzieningssysteem. De grootte van deze infiltratie wordt verondersteld constant
te zijn en wordt berekend als het product van infiltratiesnelheici
(een constante waarde per subdistrict) en de fractie van het suhdistrict, waar inlaat van water vanuit het open water stelsel mogelijk is.
Uitbreiding van de watervoorziening levert een vergroting van het
inlaatgebied van een subdistrict en het effect hiervan op de waterhoefte, schades, enz. kan met behulp van deze extra-infiltratie worden
berekend.

Deze stromen gelden voor de hoge gebieden.

op de lage gronden vindt drainage

en infiltratie op geheel andere wijze plaats, hetgeen hier verder buiten
beschouwing kan blijven.
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5.3.2.

Variabelen (zie fig. 5.1.).

Invoervariabelen.
Tijdsonafhankelijk:

w

Vochtgehalte wortelzone bij verzadiging

s

S>Okwel

G

(-)

S < 0 wegzijging

(mrn/tijdstap)

grondwateronttrekkinqen

(mm/tijdstap)

(anders dan voor beregening)
Infiltratie uit tertiaire leidingen:

Inf

(mm/dag)

extra infiltratie als gevolg van (kunstmatige )peilbeheersing

Tijdsafhankelijk:
R

neerslag

E

open waterverdamping

P

potentiële evapotranspiratie.

Ç (mm/tijdsatp)
j

Deze is aan het begin van elke tijclstap bekend

Toestandsvariabelen.
®O
vochtgehalte wortelzone aan het begin resp.
01
eind van
0

( -

een tijdstap

tijdstapgemiddelde vochtgehalte wortelzone

( -

tijdstapgem. vochtspanning wortelzone

(mm)

tijdstapgem. vochtspanning op het grensvlak

(mm)

wortel zone-ondergronci
A0 A 1

vochtdeficiet ondergrond resp. aan het begin

(mm)

en eind van een tijdstap
O

l

Diepte phreatisch vlak onder wortelzone resp.

(mm)

aan het begin en eind van een tijdstap
Tijdstapgemiddelde y

en

(mm)

Voor de berekening van iedere tijdstap zijn de beginwaarden gegeven uit de
vorige tijdstap en moeten de tijdstapgemiddelden en eindwaarden worden bepaald. Voor de eerste tijdstap moet een begintoestand zijn gegeven.
p

Dikte van de wortelzone ; constant in tijd en
ruimte binnen een plot.
p is een geqeven

randvoorwaarde

(mm)
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Uitvoervariabelen.
v

hoeveelheid verticale vochtstroom per

tijdstap

mm/ dag

als een gemiddelde stroom per dag.
g)
v <0 wortelzoneverlies , v >0 cap. opstijging.
A

hoeveelheid actuele evapotranspiratie per tijdstap(mm/tijdstap)

D

hoeveelheid drainage per tijdstap

(mm/tijdstap)

hoeveelheid grondwaterberegening per tijdstap

(mm/tijdstap)

1

Hoeveelheid totale heregening per tijdstap.

(mm/tijdstap)

5.3.3.

Modelvergelijkingen en basisfuncties.

Met de variabelen volgens 5.3.2. kunnen de (discrete) vergelijkingen voor
worden opgesteld. Een tijdstap bestaat uit S dagen.

een tijdstap

Waterbalans wortelzone.
1.

0 1 = max (0, min(W , 0

0

+ (R + 1

-4-

v.S - A)/P))

(1)

Waterbalans_ondergrond.
2.

+ v *

=

+ D - S + G + 1

g

- Inf *

(2)

Basisfuncties.
3.

'1

=

f1

0

=

f1 1

4.

v

=

f

('1'., y)

Cap.opstijgingsfunctie

(4)

5.

y

=

f3

(A, v)

Grondw.diepte functie

(5)

6.

D

=

f 4 (y)

Basisdrainagefunctie

(6)

7.

A

=

f5

Actuele verdampingsfunctie

(7)

8.

T

=

'1' -

Vochtspanning op

(8)

=

10.

+2

(3)

Inverse pF-functie

('1')

1

0
=Y

9.

pF-functie

(0)

1L

grensvlak

als functie van de vochtspanning in de
wortelzone
(9)
Tijdsgemiddelen

®o

0

zijn in deze balansen hoeveelheden (in mm). De
variabelen uit 5.3.2 zijn a.h.w. vermenigvuldigd met het aantal tijdstappen (=1) . Er behoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen de
hoeveelheden in mm en de stromen in mm/tijdstap, omdat de balansen per
tijdstap worden berekend.
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Uitgaande van

®0,

L\

èn Y als gegeven startwaarden, blijven 10 vergelij-

kingen met 10 onbekenden:
7. A

2.0

±. '1'
5.y

8.D

3.v

6.y 1

9.A

10. 0

Het stelsel is dus oplosbaar.

5.3.4.

Basisfuncties.

De vorm van de hasisfuncties zoals die momenteel in de computer implementatie
van DEMGEN zitten, wordt weergegeven, met -voor zover mogelijk- de methode
van afleiden ervan.
Een reeks parameters die deze (veelal regressie-) functies voor verschillende
bodemtypen en gewastypen etc. bepalen, wordt gedefinieerd.

pF-functie: 0 = f 1 ' ('jI)

1.

Een analytische relatie is gegeven van de vorm:

0('IJ) =

0(4.2)
0(0)
(0(4.2) + (0(0) - 0(4.2))

P)

met

P = /\x 8 + (1 - A) x 2B

en

x= log (1 + 111 )
log (160.001)

waarin

0(4.2) = vochtgehalte bij verwelkingspunt

(fractie) (11)

(fractie)

(pF 4.2)
0(0)

= vochtgehalte bij verzadiging

(fractie)

= vochtspanning

(mm)

A, B = per bodemsoort gegeven kalibratieparameters
P, X = hulpvariabelen

Opm.: Dit is de door W.L./Pand gevonden relatie die bruikbaar is voor de
standaardgronden van Rijtema (lit. 1) . Het is een d.m.v. regressieanalyse verkregen empirische relatie.
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Voor de pF-functie worden in het gegevensbestand per bodemtype vier
parameters ingevoerd:
0(0)

3. ï

0(4.2)

4. B

Via inversie wordt de uiteindelijke pF-functie verkregen:
l y = f l (0)

CapilLlaire opstijgingsfunctie (1)

2.

Ter bepaling van de capillaire opstijgingsfunctie is het nodig eerst
het verband tussen de capillaire doorlatendheid en de vochtspanning
vast te leggen: de kCY)-relatie.

Gekozen is voor de k(T) relatie die Rijtema (lit. 1) geeft voor verschillende
'P-gebieden. Enkele k(Y) relaties zijn getekend in bijlage 12b.

Ta

(cm2/dag) (121)

K(') = ke

(cm2/dag) (1211)

=

max
waarin

K() = k

'1'

'1f

a

(cm2/dag) (12111)

a' 4

= vochtspanning

(cm)

= luchtintreewaarde

(cm)

vocht spanning
(Empirisch)
'1' max
k

= empirische grens

(cm/dag)

= verzadigde doorlatendheid voor capil-

(cm/dag)

0

laire stroming (constante waarde per
bodemtype).
= regressieconstante
1o3k(4

oretische constante bepaald door ge-

(cm

2.4

/dag)

kstelling van (121 t) en (12t) voor
lx
Voor de k ('1') relatie worden vier
parameters per bodemtype ingevoerd
,k,x.
'1','V
a max o
log

logi max

lo gp

-

40

-

(II).

CapiliLaire opstijgingsfunctie

3.

v=f 2 0Li 1 ï').

grensviak wortelzone
ondergrond

1'=y
11~

Vochtspanning (in cm)

-

Figuur 5.2.

De capillaire stroming wordt beschreven met:

v

k ( 1P(z))

=

*

*

dT

(—
dz

-

1)

0 < z < y ,overeenkomstig aanname 4a
blz 35.

(13)

Met aanname 5.a. van 5.3.1. (v stationair en uniform) volgt voor een gekozen
waarde van v:

=

z ('P,v)

til

kOP

=

k(T)
=

)
+

d

(14)

v

0

Del') (z) kromme die uit (14) volgb is, bij gekozen v, een per bodemtype vastliggende kromme, zodat elk punt van de kromme representatief is voor de gehele kromme en dus ook het puntÇz

=
=

waar de kromme het grensviak wortel'P.

1

zone/ondergrond snijdt.
Hiermee zij verklaard dat vergelijking (14) kan geschreven worden als:

111 1 =:

yOi., v)
1

1

=

1

k

1

()
il

kOP1 )

d ''

1

(15)

+

=0

Bij gegeven analytische k ('1') relatie kan dus (15) analytisch hetzij nuisneriek
worden bepaald.
Via inversie wordt dan de functie f 2 ( 1jî)

Zie ook Hoofdstuk 4.4.

verkregen.
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Figuur 5.3
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De relatie tussen de hoogte
boven de grondwaterstand en

- v=O,02

de vochtspanning voor verschillende waarden van de
stationaire flux v, bij

_____ -

toepassing van standaardv=0,06
grond 3 (Rijtema)
v=1 ,OO

Medium Fine Sand.

50

Voor de 3 11_ gebi ed en geldt nu:

1

-10
'1f < 'Pa

y('P ,v)

:
max

111111

1

-10

IIIIIIIL_

3

1

(cm)

-10
(16')

k +v
0

v)

=

'1' k
ao
k +v
0

'I

a

40

1

2

T.k

=

1

a

1111111

1

ke

1

y('P • , v) = Y(qJ , v) +
1
a

-n

d '1f

11)

k e + v
a

v+k
=ï('P ,v) +1n (
a

v+ke

i

0

max

v+k
0
in (—
v + k e

v) = y('P , v) +
a

0

1

1':
max

y('I'., v) =
1

max

, v) +

f

max

-1.4
a'P
11.4

_))
a

(16'')

max a

dT

(16''')
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Vergelijking (16''') kan, wat betreft de laatste term, slechts nudimeriek
worden berekend.
In verband hiermee èn in verband met het feit dat geen van de drie uitdrukkingen (16 1 )t/m(16 111 )zich lenen voorinversie:Y('i v) -± V ('Y., y) is de
volgende werkwijze toegepast:

Nummerieke berekening van y(P., v) voor getalparen (Y., v)
(Tabellen van Rij tema, lit. 1).
Via regressie-analyse bepalen van de functie v = f 2 ('±'., y)

De regressievergelijking, die het resultaat van 2. was, is van de vorm:
Capillaire opstijgingsfunctie:

v = f 2 (Y. , y) = E y

F

1

(log ('' - ')
i

G

(mm/tijdstap)

(17)

waarin E, F en G de per bodemtype opgegeven regressieconstanten zijn.

Omtrent de geldigheid van deze functie voor alle omstandigheden bestaat op
dit moment (nog) geen inzicht.

Alternatieve procedure.
In een alternatieve procedure, waarbij echter in feite het numyerieke werk
van 1. steeds opnieuw (in het programma) gedaan wordt is:
a. De laatste term uit (16''') wordt benaderd door een polynoom:

u=b'I-'.

1

aV4
aY

du

dT
+v

max

u=b'P

U

+1

max

1
waarin: u = b'I' en b = () - 1.4

De integraal kan worden benaderd met:
-1.4

x
0 1+

-

4 Deling door

-1.4 du -

max

geeft v in (mm/dag)

A(x) P(x)
Q(x)

= R(x)

(18)
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waar

A(x) = 1.82721 arctan (x)
P (x) = 1 + 1.90222 x-0.699262

(19)

R(x)

Q(x) = 1 + 4.41712 x-0.63754
x = bV
zodat uiteind elijk:

'y('I'., v) = y('I'

max

, v) + R (b1f.) - R(b'Y
)
max
i

''

max

Voor de overige 'P-gebieden worden (16') en (16'') rechtstreeks uitgerekend.

v=f 2 (,y) wordt nu steeds (in het programma) voor discrete waarden van 'ir. en y
bepaald door middel van "binary search". (a.h.w. "terugzoekeri")

Deze methode vergt veel rekentijd, vooral i.v.m. de later te noemen iteratieve
oplossingsprocedure (zie 5.3.5 .).

Do huidige computer-versie werkt met (17) voor slechts een aantal grondsoorten.
Voor de toegepaste grondsoot(Rijtema . nr . 3, zie hoofdstuk 6.4) zijn nog geen
regressiecoëfficiënten bepaald, zodat voor die grondsoort de bovenstaande
procedure wordt uitgevoerd.

Grondwaterdieptefunctie:

4.

f 3 (t, v)

De grondwaterdieptefunctie is het verband tussen de grondwaterdiepte (y) , het
vochtdeficiet van de ondergrond (t) en de flux (v).
Het vochtdeficiet is bepaald uit:
z =

O(z, v)) dz
z=0
z =y

1

A=y -

(3(z, v) dz

z=O
waarin A
w

= vochtdeficiet ondergrond
= verzadigingsvochtgehalte ondergrond

mm
-

®(z, v)= vochtgehalte profiel bij gekozen flux v. -

- 44 Functie

f 3 (A, v) moet uit vergelijking (20) , vergelijking (14) en de pF-

functie E('V) kunnen worden verkregen:

=T

r

z ('', v) =

k('1)

= verg. (1)

(14)

d

k (\J1) + v

0

inversi

(11)

. (0)

De vorm van de relaties (verg.

(20), verg. (14) en (11)) maakt een analytische

berekening onmogelijk. Er zijn discrete waarden voor y numiieriek bepaald voor
getalparen (A, v) , waarna d.m.v. regressie-analyse de volgende (repro-) functie werd verkregen;

(min)

y= f 3 (A, v) = A/A + (B - C vD)A

(21)

(Grondwaterdieptefunctie).

waarin
y

= diepte freatisch vlak onder worteizone

(mm)

A

= vochtdeficiet in de ondergrond

(mm)

v

= capillaire opstijging v > 0

(mm/tijdstap)

wortelzoneverlie.s

v < 0

A,B,C,D = regressieconstanten die per bodemtype worden
opgegeven

5.

Basisdrainagefunctie: D =

Met aanname 5.c. uit hoofdstuk 5.3.1. is het verband D

(ï) reeds vastgelegd.

Voor dit verband kan elke functie worden gekozen die gewenst is.

De gekozen vorm van D (y) is:
D (y) = c + S y

Sommatie van de drainage over
in mm/tijdstap (Zie ook blz 48)

(min/dag)

dacen per tijdstap levert de drainage
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D (y) = basisdrainage

waar

(mm/dag)

D > 0: drainage
D < 0: infiltratie
= orondwaterdiepte t.o.v. maaiveld.
in de berekening wordt hier

()
eerst de wortel-

zone-dikte van afgetrokken.
CL

fl

(mrn/dag)

= constanten.

p . ( 1/dag)
Deze functie is t.b.v. deze studie enigszins gewijzigd. Zie hiervoor 6.5.2.

Actuele evapotranspiratiefunctie: A = f 5 (P, 'Y)

6.

De actuele evapotranspiratie wordt verondersteld het product te zijn van
de potentiële evapotranspiratie en één of andere functie van de vochtspanninu.
P = potentiële evapotranspiratie

A(P,)P,f ('Y)

De gekozen functie A (P,Yl luidt:

A (P,5') = P
=p

T < '!'red
( log (V/16000)
log (4'red/16000)

red

160.000 mm

> 16000

= 0

A (P, 5') = actuele evapotranspiratie

waarin

(23)

(mm/tijdst.ap)

P

= potentiële evapotranspiratie

(mm/tij dstap)

5'

= gem. vochtspanning in wortelzone

(mm)

= experimenteel bepaalde grenswaarde,

(mm)

5'red

waarboven de vochtspanning de veriping reduceert. Opgegeven per

f(g)

lemtype.
1 ,C

Opmerking: boven het verwelkingspunt
(pF=4.2 '1' = 1600cPmm)
geen verdamping A.
Zie blz 35 (4d)

[1

pF
re a

Figuur 5.4.
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Relatie T. -'1' (wortelzone)

7.

1

Volgens aanname 4.a. (hoofdstuk 5.3.1.) is het vochtspanningsverloop in de
wortelzone hydrostatisch.
Hieruit volgt de relatie tussen
(t) = 'Y (t)
waarin

't'.

en '1'
(22)

i

'1'.(t) = vochtspanning op grensviak wortelzone/

(min)

ondergrond
T(t) = gemiddelde vochtspanning in wortelzone
p

5. 3. 5.

= dikte wortelzone

(min)
(mm)

Oplossingsschema.

Het stroomschema is gegeven in bijlage 7. Hieronder volgt een korte tolichting.
De berekeningsmethodiek is verschillend voor elk van de volgende 2 gevallen

-

v < 0

-

v > 0

Alleen in het laatste geval zijn er iteraties nodig om het systeem van vergelijkingen op te lossen

Bepaling van het teken v.
Eerst wordt verondersteld dat v = 0.
In een bepaalde decade zal v < 0 zijn als het berekende vochtgehalte in de
wortelzone onder deze veronderstelling groter is dan dat bij veldcapaciteit.
De berekening van het vochtgehalte verloopais volgt:
- neemaanv= 0, A = P en 1 = 0
- bereken

uit 1 (hoofdstuk 5.3.3.).

- bereken 0 uit 10

De berekening van bot voo

t1re}1aitO

bi. j

\Tfl1Ç1o)Citfl

it verloopt als volgt:
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Gehanteerd wordt de volgende

o

v.c.d

definitie van de veldcapaciteit:

Het vochtgehalte (in wortelzone) waarbij geen flux v
optreedt (v = o).

De hiervan, via de pF-kurve, afgeleide vochtspanning ' v c is rechtstreeks bepaald uit het hydrostatisch drukverhang (v = o)

'•• =,+ 5 p

Deze vochtspanning is tweezijdig begrensd:

V. C.

1000 mm (pP=2)

Hangwater bij diepe grondwaterstanden.

v.c.

initieel

Een rekentechnische grens.
yinitieel t.o.v. maaiveld.

De vochtspanning bij veldcapaciteit wordt dus bepaald uit:
'1'

v.c.

= min (1000, nax.y+

p , init. - p)

(25)
'1'

dan volgt
0

f1
v. c.

j

v.c. )

1000
Y in -

V. C.

T

P
z

De berekende 01 levert het gemiddelde vochtgehalte over de tijdstap:
0
Als 0> 0

- +0 °
2
dan zal de wortelzone water verliezen en is v negatief.
\T.C.

-

De grootte. van v wordt bepaald door het verschil tussen berekend vochtgehalte en veldcapaciteit. Het werkelijke vochtgehalte is gelijk aan de
veldcapaciteit en de variabelen D, A 1 , y1 kunnen worden berekend uit 5,
6 en 20.
Beregening vindt niet plaats en A = P.

- 48 -

Als 0 < 0

dan kan er capillaire opstijging plaatsvinden.

De grootte hiervan is nog niet bekend en evenmin de grootte van de
werkelijke verdamping. De stappen, die worden gevolgd zijn uit bijlage 7
af te lezen.
De berekening van de waterbalans van de ondergrond behoeft nog enige
toelichting.

Waterbalans ondergrond, grondwaterdiepte en drainage.

Deze berekening is identiek voor beide gevallen: v>o en v<o.
Daar de drainage D erg gevoelig is voor de grondwaterstand, wordt het
stelsel vergelijkingen (2, 5, 6) met tijdstappen van 1 dag opgelost.
De drainage D wordt berekend met de grondwaterdiepte aan het begin van de
dag:
D =

Cv ''

Met v geschatordt de waterbalans van de ondergrond berekend met verg. (2).
De grondwaterdiepte aan het eind van de dag volgt dan uit verg. (5)
Dit wordt herhaald tot het einde van detijdap () is bereikt.
Hieruit resulteren dus:

en D.

De vochtspanning op het grensviak wordt berekend met 8 en de capillaire
opstijging met 4.
De berekende v wordt vergeleken met de schatting en eventueel wordt de
berekening met een nieuwe schatting herhaald.

5.4.

PLOTDAM.

Uitgangspunten:
Er treedt alleen schade op tengevolge van een tekort aan water of een
te hoge zoutconcentratie (dus niet t.g.v. ziekten etc.).
In deze studie wordt de zoutschade verwaarloosd.
De droogteschade is afhankelijk van
potentiële evapotranspiratie.

het quotiënt van actuele en

De schade in een tijdstap kan nooit groter zijn dan de maximaal te
produceren opbrengst (in fl/ha)

vanaf die tijdstap tot aan het

eind van het groeiseizoen. Als een deel van het gewas al is geoogst
kan de schade in een tijdstap op dat deel geen betrekking meer hebben.
Als een deel van de oogst op een moment verloren is kan de schade in
een volgende tijdstap nooit groter zijn dan de waarde van het resterende deel. De schade heeft altijd betrekking op het begroeide deel
van een plot, niet op het afgestorven deel.

Variabelen (m.b.t. droogteschade).
Invoervarjabelen
A en P : actuele en potentiële evapotranspiratie

(mm/tijdstap)

W max : totale waarde van het gewas onder optimale omstandigheden over het hele groeiseizoen. Zie bijlage 11a
A,P

(fi/ha)

: zijn tijdsafhankelijkc gegevens:bij de berekening van
iedere tijdstap zijn deze grootheden bekend (Zie blz.35, 4 b,c,d

Toestandsvariabelen.
W ° W 1 : fractie vanmax'die aan het begin,resp.eind v/d tijdstap ( nog moet worden gerealiseerd, overeenkomstig het 3e
uitgangspunt.

T0 , T' : de fractie van de oogst van een plot, die aan het begin
resp. aan het eind van een tijdstap nog niet verloren is
gegaan, overeenkomstig het 4e uitgangspunt.
en W ' zijn als bekende randvoorwaarde gegeven bij de berekening
van iedere tijdstap.
T°

is gegeven uit de berekening van de vorige tijdstap.

T'

moet worden bepaald.

In elke tijdstap kan enn deel, van de totale ooqst (W max ) zijn afgestorven en va
het resterende deel kan imar een bepaalde fractie worden gerealiseerd. (W ° )
De potentiële opbrengst is dus:

'iJ

0

n ot

W "J

max

T.
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Uitvoervariabelen.
TOTDAM

De schade in een tijdstap

(t 1/ha)

DSF

Droogteschacle-fractie:

( -

de fractie van de potentiële opbrengst van de
oogst van een plot, die in een tijdstap verloren
gaat t.g.v. droogteschade.

Vergelijkingen:
TOTDAM = DSF*W
W

T

= W*W

pot
1

pot

max

0

*T

0

0

=T (1-DSF).

Basisfunctie:
DSF =

f

(A/p)

Voor de droogteschadefractie is de volgende functie gekozen:
DSF=o

A/P= 1

DSF = RD(1-) (1-RP)

RP<A/P<1

DSF = RD + (DD-RP) (RP-/(DP-RP)

DP<A/P < RP

DSF = DD

DD: death damage

A/P < DP

DSF

RD: reduction damage
DP: death point

DD

RP: reduction point;
deze vier parameters moeten per
gewas en per tijdstaf bekend zijn.
DD en RD zijn evenals DSF
fracties van de potentiële opbrengst
(zie hierboven).

RU
UP

BP
fig. 5.5

1.0 P
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5.5.

DISTAG.

Distag combineert de resultaten van de beschreven modellen met de
overige gegevens:
-

oppervlaktewateronttrekkingen en lozingen

-

neerslag en verdamping van open water

-

stedelijke afvoer.

Er kan nu een waterbalans worden opgesteld van het open waterstelsel
van het district en als direct gevolg van de aanname, dat het peil
constant blijft, resulteert er een onttrekking vanaf of een lozing op
het hoofdkanalenstelsel.

Waterbalans

n waterstelsel.
Uit

In
- neerslag

verdamping open water

- kwel
- drainage van grondwater

- infiltratie
- beregening uit open water
- andere onttrekkingen

- onttrekking aan het

- lozing op het hoofdkanalenstelsel.

hoofdkanalenstelsel

Behalve de waterstromen naar en van het open waterstelsel worden de
schaden van alle plots gecombineerd. Dit levert dan de totale schade
aan gewassen binnen het district op.
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6.

SCHEMATISATIE VAN DE INVOER

6.1.

Scenario's.

Er zijn twee verschillende scenario's ingevoerd:
de huidige situatie,
een toekomstige situatie, waarbij de watervoorzieningsplannen zijn
uitgevoerd en een hoog beregeningspercentage is verondersteld.

Verschillen in de invoer voor scenario 1 en 2 worden bepaald door:
veranderingen in grondgebruik. (wijzigingen van plots)
verbeteringen van het bodemprofiel (wijzigingen van bodems)
uitvoering van watervoorzieningswerken.
grotere toepassing van beregening.

Er wordt hier verondersteld, dat de schematisatie van het grondgebruik
en het bodemprofiel niet behoeft te worden gewijzigd.
Dat kan niet worden gezegd van de items 3 en 4, die bovendien voor de
gevraagde wateronttrekking van groot belang zijn.

De uitvoering van watervoorzieningswerken levert een grotere oppervlakte
open water op en een grotere infiltratie. Deze veranderingen zullen niet
in rekening worden gebracht. De invloed van de (sterke) verhoging van het
beregeningspercentage is ni. veel groter dan die van een verhoogde infiltratie en verdamping van open water.

Wat betreft de beregening kan het volgende worden opgemerkt.
Door het I.C.W. (Wageningen) is een enquète gehouden over de toepassing
van beregening in 1976. (fit. 17). Op grond van dit onderzoek is per
gemeente bepaald het oppervlak van de cultuurgrond, waar beregening wordt
toegepast, uitgesplitst naar herkomst van het beregende water (grondter,
oppervlaktewater) en naar gorndgebruik (grasland, houwland)
Voor de gemeenten in Overijssel variert de beregening tussen 3 en 17 (1976).
De SWLT (studiecommissie Watervoorziening Land en Tuinbouw) verricht o.a.
een onderzoek naar de toekomstige toepassing van beregening en er is gebruik
gemaakt van het concept-rapport, dat door deze commissie is opgesteld. (lit. 14
14)

* Instituut

voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
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De toename van de beregening sinds 1976 is daarin bepaald op ongeveer
35% van de beregening in 1976. De huidige heregening ('Oostelijk Zandgebied") komt daarmee op gemiddeld 14% en voor geheel Nederland op gemiddeld 19%.Voor het toekomstig beregeningspercentage worden 3 scenario's
beschouwd.
In tabel 6.1 staan de percentages, die voor elk scenario zijn bepaald.
Het min.-scenario komt overeen met de huidige situatie. Er is hierbij
geen uitsplitsing gemaakt naar herkomst van het beregende water of naar
grondgebruik.
SCENARIO' S

SWLT

ICW

1976

mijl

TUS

MI\X

Oost.Zandgeb.

10%

14%

39%

63%

Nederland

14%

19%

33%

48%

per gemeente

3-17%

Overissel

tabel 6.1

De Commissie concludeert op grond van haar bevindingen, dat het hoge beregeningspercenLage behorend bij het maximum scenario niet zal worden gehaald en dat een ontwikkeling volgens het tussen-scenario realistischer is.
De beregening in het tussen-scenario is ongeveer 2-3 maal zo groot als die
in het minimum-scenario (voor Overijssel).
Om te bepalen welke beregeningspercentages moeten worden aangehouden in
scenario 1 en 2 zijn de volgende uitgangspunten gesteld;

Huidige beregening overeenkomstig de enquête van het ICW, vermeerderd
met 35% van de beregening in 1976. Dit levert de beregening voor s'r'iro 1.
De beregeningssituatie overeenkomstig scenario 2 wordt gevonden door
een verdrievoudiging van de beregening, gevonden voor scenario 1.
De verdeling van de beregening naar herkomst van het beregende water en
naar grondgebruik is dus in principe gelijk voor beide scenario's, alleen
de hoeveelheden verschillen een factor 3. Zie bijlage 9 en lOa.
In enkele districten is van dit uitgangspunt afgeweken. In Bovenvecht is een
grotere toename in de beregening uit open water verondersteld omdat volgens

- 54 de plannen een groot gebied van water voorzien zal worden, terwijl de
huidige beregening nog gering is.
In Schipbeek is een verschuiving van beregening uit grondwater naar beregening uit open water verondersteld. Dat geldt ook voor het district
Berkel, waar bovendien de totale beregening wordt verondersteld met slechts
een factor 2 toe te nemen, omdat er geen uitgebreide watervoorzieningswerken zullen worden uitgevoerd.

6.2

De districtenindeling.

Het model zal een antwoord moeten geven op de vraag hoeveel water naar
de verschillende waterschappen moet worden aangevoerd en wat de meeropbrengsten van deze aanvoer zijn.

Omdat het model de waterbehoefte van districten berekent, ligt het voor
de hand de districtenindeling op basis van de waterschapsgrenzen te maken. Bovendien zullen van de waterschappen alleen die gedeelten behoeven
te worden opgenomen in de districten, waar aanvoer van water via de Twenthekanalen plaats vindt of kan vinden. Dit sluit de hogere delen van bijvoorbeeld de waterschappen de Pegge en Dinkel, de Berkel uit, maar ook
het gedeelte van bijvoorbeeld waterschap Salland, dat wordt voorzien vanuit Deventer of Zwolle.

Een gevolg van deze schematisatie is, dat de districten niet overeenkomen
met stroomgebieclen, wat vooral met betrekking tot de afvoer van water problemen kan geven. Op grond van de volgende overwegingen wordt verondersteld
dat deze schematisatie verantwoord is:
Het gaat erom de waterhuishouding tijdens droge perioden goed weer
te geven. De afvoer van water (ondergronds of via oppervlakte water)
is in die perioden in het algemeen van minder belang.

De aanvoer van water verloopt in vele gevallen geheel kunstmatig en
staat onder beheer van de waterschappen. De inlaatgebieden komen dan
ook vrij goed overeen met deze bestuurlijke indeling.

In appendix 1 is de detaillering van de districtenindeling nader toegelicht. De totale oppervlakte is ontleend aan gegevens van de waterschappen.
Deze oppervlakte omvat het gebied, waarbinnen de waterlopen van water kunnen worden voorzien (water dat is aangevoerd via de Twenthekanalen.
Zie ook de enquête van de Unie van Waterschappen (Lit.18).
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De bepaling van deze oppervlakte is afhankelijk van de wijze van watervoorziening;
-

Infiltratie : alleen die oppervlakten van het gebied waar het maaiveld
lager ligt dan 1 - 1.50

in

boven het plaatselijke stuwpeil zijn van be-

lang.
-

Bij beregening uit oppervlaktewater kan de beregende oppervlakte zich
uitstrekken tot 300 m loodrecht op de sloten.

De verdeling van de districten in agrarisch gebied, oppervlakte open water,
stedelijk gebied en overig gebied (o.a. natuur) is gebeurd op basis van de
statistieken van het bodemgebruik (C.B.S.) en een bestudering van de topografische kaarten.

Een nadere detaillering van de oppervlakte cultuurgrond is bepaald met
behulp van de landbouwstatistieken van het C.B.S.. Deze geven de oppnrvlakte grasland, bouwland, tuinbouw en een uitwerking van de oppervlakte
bouwland naar de verschillende gewassen (granen, maIs, bieten, aardappels
enz..). In bijlage 8 en lOa is de verdeling van elk district in grasland,
bouwland, natuur, stedelijk gebied en open water uitgezet.
In bijlage lia is een overzicht gegeven van alle gewassen, die zijn opgenomen in het gegevensbestand.
Het percentage van de cultuurgrond, dat wordt beregend is ontleend aan
de resultaten van de beregenings-enqute, uitgevoerd in 1976-1977 door
het ICW (Lit 17) en
het SWLT-rapport (Lit 14). Zie hoofdstuk 6.1.

In bijlage 9 en lOa is de verdeling van de oppervlakte cultuurgrond van elk
district in een onberegend deel, een deel beregend uit grondwater en een
deel beregend uit oppervlaktewater uitgezet. (scenario 1 en 2.).

Al deze invoergegevens waren per gemeente beschikbaar en moesten worden
aangepast voor de districten indeling.
De volledige plotindeling (rekening houdend met de in 6.5. te beschrijven
verdeling in suhdistricten) is uitgewerkt in bijlage lOb en lOc.
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6.3.

Meteorologische gegevens.

Decadesommen van neerslag en open waterverdamping zijn gebruikt van het
station Dedemsvaart. Deze invoer is rechtstreeks overgenomen van de oorspronkelijke invoer voor DEMGEN. De gegevens van 11 jaar zijn ingevoerd
(1968 t/m 1978).

6.4.

Bodemfysische pararneters.

Als uitgangspunt bij de schematisatie van de bodemkarakteristieken is
gesteld de keuze te beperken tot de 20 standaardgronden van Rij tema
(Rijtema Lit. 1). Van deze gronden zijn pF-curven en K(IJ)) relaties opgenomen in het gegevensbestand van DEMGEN. Een overzicht van alle gronden
is opgenomen in bijlage lib.
Voor enkele van deze 20 gronden zijn deze karakteristieken getekend in
bijlage 12. De dikte van de wortelzone was voor elk van deze standaardgronden çeeds bepaald, afhankelijk van het gewas. Welke standaardgrond
moet nu worden gekozen voor de ondergrond en welke voor de wortelzone?

Het beschikbare kaartmateriaal voor dit gebied is of verouderd of te gedetailleerd, waardoor het noodzakelijk werd de resultaten van vergelijkbare studies in andere gebieden als voorbeeld te nemen. Een toelichting
met betrekking tot het kaartmateriaal en de resultaten van vergelijkbare
studies is opgenomen in appendix 2.

Alleen die studies zijn beschouwd, waarin de standaardgronden van Rijtema
zijn gebruikt. Voor de zandgronden komen in principe alleen de eerste 10
standaardgronden in aanmerking, de overige 10 zijn van toepassing op veengronden, kleigronden enz.
Onderling verschillen de nr 1 t/m 10 echter nog aanzienlijk, zowel wat
betreft de vochtkarakteristiek als de K(hi)relatie.
De nrs. 1 t/m 4 bevatten weinig leem, en worden van toepassing geacht op
de "arme" zandondergronden in de hoge gebieden van Nederland. Uit het over zicht in appendix 2 blijkt dat slechts de nrs. 2, 3, en 4 worden gebruikt
in de diverse studies. Daarbij neemt standaardgrond nr. 3 , wat betreft
de K()-relatie, een tussenpositie in:
Nr. 2 heeft een slechter capillair geleidingsvermogen,
nr. 4 heeft een beter capillair geleidingsvermogen.
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Voor de worteizone worden de meer lemige (en humeuze) stanr3aardgronden
5 en 6 toegepast. Ook als in bepaalde studies andere pF-krommen zijn
gebruikL dan dievan deze standardgronden blijken deze te vallen tussen
de pF-karakteristieken van nr. 5 en nr. 6. Zie appendix 2.

Voor elk district zou nu een bepaalde combinatie van deze gronden moeten
worden bepaald, overeenkomend met de opbouw en samenstelling van dat
district. Gezien het feit dat het beschikbaar kaartmateriaal slecht
bruikbaar is dn omdat in vele studies toch ongeveer dezelfde karakteristieken zijn toegepast is besloten om voor alle districten dezelfde bodemschematisatie aan te houden. De indruk bestaat dat de keuze van de grondsoort een minder grote invloed heeft op de resultaten dan de keuze van
de basisdrainage functie (Gelgam Lit 21).
De gekozen schematisatie houdt in:
1 standaarcigronci voor de wortelzone van het hele district: Nr. 6.
1 standaardgrond voor de ondergrond van het hele district: Nr. 3.
Deze schematisatie maakt het nu des te meer noodzakelijk een gevoeligheidsonderzoek uit te voeren, om te bepalen hoe de resultaten van
de studie worden beïnvloed door de keuze van deze gronden.

lternatieven voor de schematisatie kunnen zijn:
wortelzone: nr. 5, ondergrond nr. 3.
Deze wortelzone bevat 30% vocht tussen pF2 en pF4.2, terwijl wortelzone nr. 6 slechts 18% bevat.
wortelzone nr. 6, ondergrond nr. 2.
Met deze ondergrond wordt minder water aangevoerd via capillaire
opstij ging.

Voor de berekening is het nodig een begin-grondwaterstand op te geven
(1 januari)

Voor alle subdistricten is aangehouden als initiële grondwaterdiept:
800 mm - m.v.
Uit een gevoeligheidsonderzoek bleek, dat de werking van het model in
het groeiseizoen nauwelijks werd beïnvloed door de opgegeven grondwaterdiepte op 1 januari.
Dit geldt met name voor lage gebieden. Zoals ook in de praktijk wordt
waargenomen, reageren de grondwaterstanden in hoge gebieden minder snel.
Voor deze gebieden bijv. de stuwwallen, zal een reeks van droge jaren
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een trend in de grondwaterstanden veroorzaken. Dergelijke gebieden
zijn echter niet in de districtenschematisatie opgenomen.

6.5.

Drainage, Infiltratie.

Elk district kan worden verdeeld in een hoog en een laag deel (zie hoofdstuk 5.2.). Deze verdeling is bepaald met behulp van gemeten grondwaterstanden.(Hoofdstuk 6.5.1.)
Voor elk deel is vervolgens een drainagefunctie bepaald door een vergelijking van gemeten en berekende grondwaterstanden bij toepassing van een
groot aantal drainage-functies. (Hoofdstuk 6.5.2.)

6.5.1.

Verdeling in hoge en lage gebieden.

Er zijn 72 buizen uit het archief van grondwaterstanden van TNO_DGVM9e_
selecteerd. Dit zijn allen lancibouwbuizen en ze liggen verspreid over
de 6 districten.
Er kan onderscheid worden gemaakt in stambuizen en peilbuizen:
stambuizen leveren 2-maandelijkse waarnemingen, peilbuizen leveren 4 maal
per jaar waarnemingen. Van deze buizen zijn de waterstanden van 1968 t/m
1978 gebruikt.
Al deze informatie is verder toegelicht in bijlage 13.

Uit deze gegevens zijn de grootste en kleinste grondwaterdiepten per jaar
per buis bepaald. De gemiddelde waarden hiervan per buis worden verder
de GHG (Gemiddeld Hoge Grondwaterstand) en GLG (Gemiddeld Lage Grondwaterstand) van die buis genoemd.
De GHG en GLG van elke buis is vermeld in bijlage 13.
De Stiboka neemt niet de grootste en kleinste grondwaterdiepte per buis,
maar het gerniudelde van de drie grootste en kleinste grondwaterdiepten.
Dit zou echter aanzienlijk meer werk vragen, zodat een eenvoudiger definitie is gehanteerd.

Vervolgens zijn er vier qrondwaterstandsklassen gedefinièerd op basis
van de volgende criteria:
klasse A :

GLG<120 cm

klasse B : 120<GLG<150 cm
klasse C :

GLG>150 cm en GHG<80 cm

klasse D :

GLG>150 cm en GHG>80 cm.

X De Dienst Grondwaterverkenning van TNO in Delft.
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Het grondwaterregiem ter plaatse van alle buizen valt te rangschikken
in één van de vier klassen. De klasse-indeling wijkt af van de gebruikelijke
grondwatertrappenindeli.ng. Laatstgenoemde indeling blijkt te weinig onderscheid te maken bij lage standen. De laagste grondwatertrap daarin (VII)
is ni. gedefinièerd door: GLG 120 en GHG>80 cm. Mede door de definitie
van GHG en GLG, zoals boven beschreven, zouden nu bijna alle buizen in
deze grondwatertrap VII vallen. De gehanteerde klasse-indeling geeft een
verdere verdeling voor diepe grondwaterstanden.

In bijlage 13 staan de buizen gerangschikt per district. Uit deze tabel
is dus direct af te leiden hoeveel buizen behorend tot een bepaalde klasse
binnen elk district liggen.
Deze

indeling is gebruikt om voor elk district een verdeling

van de oppervlakte naar klasse I\,B,C, en D te maken.

klassen
Districten

P

B

C

D

Ommerkanaal

5

8

0

3

Bovenvecht

5

3

3

7

Regge en Dinkel

1

4

4

7

Salland

1

6

0

3

Schipbeek

1

4

2

5

Berkel
aantal buizen per klasse per district

klassen
districten

A

B

C

D

Ommerkanaal

0,3

0,5

0

0,2

Bovenvecht

0,3

0,2

0,2

0,3

Regge en Dinkel

0

0,3

0,3

0,4

Salland

0

0,6

0

0,4

Sch i pb e ek

0

0,4

0,1

0,5

Berkel
indeling van de oppervlakte van de districten naar klasse.
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In de districten Schipbeek en Berkel zijn betrekkelijk weinig waarnemingsbuizen. (Zie bijlage 13) . Het leek dan ook niet verantwoord op basis van
slechts enkele buizen voor elk van beide districten een aparte verdeling
te bepalen. Deze districten zijn daarom gecombineerd.

6.5.2.

De basisdrainagefunctie. (afgekort: b.d.-functie).

De basisdrairiagefunctie kan voor complete stroomgebeiden nog wel worden
bepaald door combinatie van gemeten grondwaterstanden met afvoeren. Ten
gevolge van de districtenindeling

zoals besproken in 6.2. en appendix 1,

is het nu niet meer mogelijk voor elk district zonder meer een basisdrainagefunctie te bepalen. De districten komen niet overeen met stroomgebieden, waarvan afvoercijfers bekend zijn.

De gevolgde werkwijze is aldus:

die basisdrainagefunctie is toege-

past, waarmee de door het model berekende grondwaterstanden overeenkomen
met de gemeten grondwaterstanden.

Het is dus nodig de volgende stappen te nemen,
Grondwaterstandsgegevens verzamelen en rangschikken.
Een invoer voor het model bepalen, zodanig dat de daarmee berekende
grondwaterstanden met de grondwaterstanden uit 1 kunnen worden vergeleken.

Per klasse zal een cjrondwaterstandsreeks moeten worden bepaald over een
aantal jaren. Voor diezelfde periode zullen grondwaterstanderi door het
model moeten worden berekend met behulp van een schematisatie van de invoer. (zie hieronder)
Vergelijking van de twee reeksen zal dan de gewenste basisdrainage-functie
per klasse leveren

Deze vergelijking is uitgevoerd voor een periode van 3 jaren 1975-19761977. De keuze van deze 3 jaren is gebaseerd op de volgende overwegingen ;
In de jaren '60-'70 zijn er veel verbeteringswerken uitgevoerd, waardoor ook de grondwaterstanden zijn veranderd.
Het model moet in de eerste plaats de situatie in droge perioden goed
weergeven. Natte jaren zoals 1968, 1974, 1978 zijn voor de onderhavige
problematiek niet interessant.
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C.

Voor de berekening is het gerieflijk een reeks aansluitende jaren
te kiezen.

d.

Gezien de beschikbare tijd kunnen niet meer dan enkele jaren worden
meegenomen.

Droge jaren, zoals 1971 en 1973, zijn hierdoor niet beschouwd. Van de
periode 1975-1977 zijn de eerste twee jaren droog, maar 1977 is een gemiddeld droog jaar.
Van de jaren 1975 t/m 1977 zijn bovendien alleen de waterstanden van
april t/m september beschouwd, eveneens omdat het er alleen om gaat
een in droge perioden goed functionerend model te hebben.

Gemeten qrondwaterstanden.

Van de 72 buizen zijn er 28 stambuizen geselecteerd, die over deze periode
een zo volledig mogelijke reeks van twee-maandelijkse waarnemingen hebben.
Deze 28 buizen liggen verspreid over de vier grondwaterstandsklassen. Zie
bijlage 14. Met behulp van deze waterstandsgegevens is voor de vier klassen
het waterstandsverloop over de jaren '75-'76-'77 in de zomermaanden bepaald.
Van de 2-maandelijkse waarnemingen is er slechts 1 gebruikt.
Bijlage 15 geeft het resultaat hiervan in een grafiek weer.
Het blijkt, dat de grondwaterdiepten van klassen P en B dicht bij elkaar
liggen, zeker in cle droge jaren 1975 en 1976. In de rest van deze studie
zullen deze klassen worden gecombineerd.
KlasseAB bevat nu de gemiddelde waterstanden van klasse A en klasse B.

Berekening van grondwaterstanden.

Om te kunnen bepalen welke basis-drainagefunctie moet worden ingevoerd om
grondwaterstanden te berekenen, die binnen een bepaalde klasse vallen, is
het nodig alle invoer, met uitzondering van de b.d.-functie zelf, zo goed
mogelijk vast Le stellen. Er worden dan vervolgens telkens nieuwe b.d.-functies ingevoerd, totdat de juiste grondwaterstanden worden berekend.

De overige invoer zou eigenlijk gelijk moeten zijn aan de invoer zoals
die in de vorige paragrafen is bepaald. Dat zou echter, wat betreft de
plotindeling, een veel te uitgebreide schematisatie zijn. Bovendien zijn
de vier klassen bepaald over alle districten en niet afzonderlijk per
district.
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De schematisering van de invoer is nu zo bepaald, dat deze representatief
kan worden beschouwd voor alle districten.
- "testdistrict" : opp. 100.000 ha.
3 plots

: 1. gras onberegend 70.000 ha.
gras beregend (opp. water) 10.000 ha.
maIs onberegend 20.000 ha.

- Meteorologische gegevens van het station Dedemsvaart voor de jaren
1975-1976-1977.
- Grondsoort wortelzone : nr. 6. (Rijtema, lit 1)
ondergrond : nr. 3.
De dikte van de wortelzone is hiermee voor gras : 30 cm
voor mais : 80 cm.

De vorm van de basisdrainage-functie is nu als volgt gekozen:

3D = a -

b

' (GWST)

[ J)

voor D< GWST<b +

/

/

3D
>(drainage)
(min/dag)

/

3D = -c
voor GWSTb + - c
a

b

Voor GWST < D is 3D
gelijk aan de hoeveelheid
water nodig om de waterstand
te laten zakken tot aan de
onderkant van de wortelzone.

GWST
(grondwaterdiepte (mm m.vJ)

Deze drainage is dus mede afhankelijk van de bodemkarakteristiek.

BD

: Basisdrainage

Figuur 6.1

(mm/dag}

GWST : grondwaterstand mmmv]
D

: wortelzonedikte [mn]

Constanten : a. (a = BD

hij GWST= D = 0)

b. (b = GWST bij 3D = 0)
c,(c =-BD

bij GWST-.c)

Deze functie bevat dus 3 vrijheidsgraden, die kunnen worden weergegeven
door de constanten a,b en c.

In de berekening wordt gewerkt met de grondwaterdiepte t.o.v. onderkant
wortelzone. Een correctie m.b.t. de wortelzone-dikte wordt door het model
uitgevoerd.
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Er zijn nu 36 basisdrainagefuncties bepaald, ieder gekarakteriseerd
door een bepaalde combinatie van de constanten a, b en c. Zie bijlage 16.
Elk van deze functies is ingevoerd in het model, tezamen met de overige
invoer van het gescheruatiseerde district, zoals hierboven beschreven.
Voor dit test-district" zijn dus ook 36 berekende grondwaterstandsreeksen
over de jaren 1975-1976-1977. Deze grondwaterstanden zijn gemiddelde standen
over de drie plots. Zie bijlage 17.

Veraeliikino van oemeten en berekende orondwaterstanden.

De gegenereerde grondwaterstanden zijn vergeleken met de grondwaterstandsreeksen, zoals die voor de klassen AB,C en D op de hierboven beschreven
wijze zijn bepaald.
Voor elke klasse is een gegenereerde grondwaterstandsreeks vastgelegd,
die het dichtst bij die grondwaterstandsklasse ligt. Hiermee is dus ook
bepaald met behulp van welke basisdrainagefunctie, welke van de drie klassen
wordt berekend. De resultaten zijn:

a

b

c

Klasse AB

2

700

1.0

Klasse C

2

2000

0.5

Klasse D

3

2200

0.5

Zie ook bijlage 17 en 18.

6.5.3.

Conclusie.

De grondwaterstandsklasse C blijkt slechts weinig voor te komen. Ook omdat
de waterstanden niet veel afwijken van de klasse D zijn deze klassen samengevoegd, waarbij de waterstanden en de basisdrainage-functie van klasse D
zijn aangehouden.

Hierdoor zijn er dus 2 klassen overgebleven : AB en D.
Elk district kan nu worden verdeeld in 2 subdistricten, waarbij voor het
ene subdistrict de basisdrainage-functie behorend bij klasse AB wordt ingevoerd, voor het andere de b.d.-functie behorend bij klasse D.
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Klasse AB

Klasse D

hd -functie

bd -functie

2-700--lp

3-2200-0,5

Ominerkanaal

80

%

20 %

Bovenvecht

50

%

50 %

Regge en Dinkel

30

%

70 %

Salland

60

%

40 %

Schipbeek

40

%

60 %

Berkel

40

%

60 %

Enkele opmerkingen
Omdat alleen de periode van april_tot en met september van belang is,
werd bij het vergelijken alleen naar deze maanden gekeken.
Het verschil tussen de kleinste en de grootste grondwaterdiepte in
die periode is daarbij het meest essentiëel.
Geen van de basisdrainagefuncties, die zijn getest kon, voor zowel de
jaren 1975 en 1976 als voor 1977, goede resultaten geven.
De reden hiervan is gelegen in het feit, dat de gekozen vorm van de
basisdrainagefunctie maakt, dat hij nooit zowel voor hoge als voor
lage grondwaterstanden goed kan zijn. De ijking geschiedde op de jaren
1975 en 1976, met overwegend lage grondwaterstanden, zodat 1977 met
hogere grondwaterstanden onjuist wordt berekend.
De drainage blijkt in 1977 in het ene geval te klein en in het andere
geval te groot te worden berekend.

Blijkbaar loopt de werkelijke hasisdrainagefunctie bij de klasse AB
boven de gekozen functie

drainage

(meer afvoer en daardoor

---- "schematisatie"
"werkelijk)'

- --

lagere waterstanden) .
Bij de klasse D zal dit

KLASSE AB

andersom zijn. Fig. 6.2.
grondwaterrliept
3. De grondwaterdiepte in het
model is altijd groter dan
de dikte van de wortelzone,
wat tot gevolg kan hebben,
dat in het begin van het
groeiseizoen de berekende grondwaterstand te hooq is. Dit is ook

Figuur

6.2

een verklaring voor de te grote gronciwaterdiepten in 1977.

ate rdiepte

7.

PESULTATEN.

(De tabellen van Bijlage 19 bevatten alle berekeningsresultaten)

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de berekening worden besproken.
Er zijn twee grootheden van belang:
- de onttrekking van water per district.
- de schade aan het gewas.

De onttrekking is de vraag naar water van én district, uitgedrukt in m 3 /s
of l/s/ha.
Zoals in Hoofdstuk 5 besproken, is dit de hoeveelheid water, die nodig is om
het volume open water constant te houden en die van buiten het district wordt
onttrokken.

De schade aan het gewas wordt veroorzaakt door het feit, dat onberegende plots
geen mogelijkheid hebben het vochttekort voldoende aan te vullen in droge tijden.
Deze plots "vragen" dus ook geen water aan het open waterstelsel van het district, waarin ze zijn opgenomen.

7.1.

De maximale onttrekkino oer jaar.

Er zijn 11 jaren cioorgerekend: 1968 t/m 1978.
De totale onttrekking van alle districten,gemiddeld in een decade,wordt aangeduid met Q. [m 3 /s]
Qmax is de totale onttrekking in de droogste decade van een jaar. (Q max 1
scenario 1 ; Q

max2

: scenario 2).

De 11 jaren zijn gerangschikt naar grootte van 2max2 en in bijlage 20 is
uitgezet voor alle gerangschikte jaren.
max2
De vijf grootste onttrekkingen in beide scenario's staan in tabel 7.1., waaruit
blijkt dat Q

variëert van 3,7 tot 7,2 m 3 /s voor 5 van de 11 jaren.

Zoals in Hoofdstuk 3 is beschreven, zal er ongeveer 5,5 m 3 /s nodig zijn voor
andere bestemmingen dan de landbouw of voor het compenseren van verliezen.

De capaciteit van het gemaal te Eefde bedraagt nu 10 - 12 m 3 /s, afhankelijk
van de Ijsselstand. De beschikbare aanvoer voor landbouwonttrekkingen is
dus 4,5 - 6,5 m 3 /s en deze capaciteit zal in ieder geval in een jaar als 1976
onvoldoende zijn (scenario 2)

droogte
klasse
jaar

scenario

2

secenario

decade

onttrekking

decade

1

onttrekking

1976

5 %

19

7,2 m 3 /s

19

4,1

m 3 /s

1975

11 %

22

5,8 m 3 /s

22

3,2

m 3 /s

1973

43 %

24

4,8 m 3 /s

24

3,0

m3 /s

1971

13 %

26

4,3 m 3 /s

26

2,6

m 3 /s

1970

52 %

17

3,7 m 3 /s

17

0,9

m 3 /s

tabel 7.1.

Of de capaciteit voldoende is voor jaren als 1975 en 1973 hangt af van de
IJsselstand en verder van de afvoer van de op de Twenthekanalen afwaterende
beken.

De oppervlakte van het totale gebied bedraagt ca. 47.000 ha. De aanvoer, uitgedrukt in l/s/ha voor 1976 in scenario 2 is dus
1 .000
7,2 * 47000 = 0,15 l/s/ha.

In het algemeen gaan de waterschappen uit van een avoer variërend tussen
0,3 en 0,5 l/s/ha. (zie Hoofdstuk 7.5.)
Voor een statistische analyse is de periode van 11 jaar te kort.
De volgende opmerkingen kunnen wel worden gemaakt

1.

De aanvoer voor 1976 kan dienen als bovengrens.
Het jaar 1976 wordt beschouwd als een 2-5 % droog jaar (zie ook Hoofdstuk 4, Water naar Drenthe lit. 6, KNMI lit. 7 e.d.) en het is niet
aannemelijk, dat het aanvoersysteem op een grotere droogte zal moeten
worden gedimen ioneerd.

In tabel 7.1. is ook vermeld de kans van optreden die voor de andere
jaren geldt. Deze kansen zijn gebaseerd op het verdampingsoverschot
gedurende het zomerhalfjaar en zijn ontleend aan gegevens van De Bilt
(KNMI-rapport lit 7).
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Opvallend is, dat 1973 blijkbaar een betrekkelijk laag verdampingsoverschot
over het hele groeiseizoen heeft, terwijl in één decade de vraag naar water
groot is: De hoge aanvoer wordt veroorzaakt door het feit, dat de maand
juni heel erg droog was. De overige maanden waren minder uitzonderlijk.
Helaas is de kans, gebaseerd op het verdampingsoverschot in de droogste
decade, niet voor deze jaren bepaald. Dit droogte-criterium sluit beter
aan bij de berekende decade-onttrekking.

2.

De kans dat een bepaald verdampingsoverschot optreedt is voor de capaciteit in Eefde niet de enige factor. Belangrijk is ook, hoe groot de afvoeren
van de Vecht, en in mindere mate van de Berkel en Schipbeek bedragen. Deze
beken voorzien in de waterbehoefte, zolang hun afvoer daarvoor voldoende is,
en ze kunnen water aflaten op de Twenthekanalen (en Overijsselsche Kanalen)
De kans, dat een hoog verdampingsoverschot samenvalt met lage beekafvoeren
is kleiner dan de kans op één van beide gebeurtenissen alleen, omdat de twee
verschijnselen niet volledig gecorreleerd zijn. Er is verder geen onderzoek
verricht naar deze correlatie.

7.2.

De onttrekkinq per decade.

In aansluiting op opmerking 2 van de vorige paragraaf kan worden gesteld, dat
de verdeling van de onttrekkingen over het jaar bekend moet zijn.
Valt de grootste onttrekking in het begin van het groeizeizoen, dan zullen de
beken nog voldoende water afvoeren om in (een deel van) de waterbehoefte te
voorzien en behoeft er geen water van buiten de provincie te worden aangevoerd.
De verdeling van de gevraagde onttrekkingen over een jaar zal moeten worden vergeleken met de verdeling van de afvoer van de beken en kleine riviertjes in dat
jaar.

In bijlage 20 is niet alleen Qmax7

uitgezet, maar ook de op één na, op twee

na, en op drie na grootste decade-onttrekking per jaar.
Het is duidelijk, dat het verschil in Q erg groot is tussen de 2droogte i'cade
Dit geldt voor alle droge jaren, die zijn doorgerekenci.

In 1976 bijvoorbeeld, bedraagt de op één na grootste onttrekking ong. 3,8 m 3 /s,
wat overeenkomt met de grootste onttrekking in een veel minder droog jaar als
1970.

Een grote capaciteit zal dus voornamelijk afgestemd zijn op één zeer droge decade
van een bepaald jaar, waarin de vraag naar water in de andere decaden veel kleiner is.
In bijlage 21 is de verdeling van de totale onttrekking over de decaden uitgezet.
Bovendien is aangegeven hoe de verdeling van deze decade-onttrekkingen is per
district.
De onttrekkingen zijn zowel in m 3 /s als in l/s/ha opgegeven.

1975

opp.
103 ha

m 3 /s

l/s/ha

5,3

0,15

Bovenvecht

10,0

Ommerkanaal

1976

1977

m 3 /ha

l/s/ha

0,03

0,23

0,04

0,085

0,02

0,48

0,05

0,65

0,07

0,26

0,03

12,3

1,42

0,12

1,61

0,13

0,91

0,07

en D

6,0

0,15

0,03

0,30

0,05

0,01

0,00

Salland

6,6

0,80

0,12

0,99

0,15

0,36

0,05

Schipbeek

6,5

0,23

0,04

0,33

0,05

0,11

0,02

46,7

3,23

5,3

0,53

0,10

0,66

0,12

0,25

0,05

Bovenvecht

10,0

0,68

0,07

0,87

0,09

0,31

0,03

Ommerkanaal

12,3

1,80

0,15

2,14

0,17

0,87

0,07

en D

6,0

0,40

0,07

0,55

0,09

0,17

0,03

Salland

6,6

1,69

0,26

2,09

0,32

1,15

0,17

Schipbeek

6,5

0,74

0,11

0,89

0,13

0,36

0,05

46,7

5,84

5,3

0,38

0,07

0,43

0,08

0,17

0,03

Bovenvecht

10,0

0,20

0,02

0,22

0,02

0,05

0

Ommerkanaal

12,3

0,38

0,03

0,53

0,04

-0,04

0

6,0

0,25

0,04

0,25

0,04

0,16

0,03

Salland

6,6

0,89

0,14

1,10

0,17

0,79

0,12

Schipbeek

6,5

0,51

0,07

0,56

0,07

0,25

0,03

46,7

2,61

SCENARIO

SCENARIO

4,11

1,37

2

Berkel

R

l/s/ha

1

Berkel

R

m 3 /s

3,11

7,20

SCEN 2 - SCEN 1
Berkel

R

en

D

1,38

3,09
Tabel 7.2.

Maximale decade-onttrekking.

- 69 7.3.

Onttrekking per district.

In bijlage 22a en 22b is de Qinax voor elk district en elk jaar voor
scenario 1 respectievelijk scenario 2 uitgezet.
max in m 3 /s)
In tabel 7.2. zijn tevens opgenomen de toename van de onttrekkingen
(verschil tussen onttrekkingen bij scenario 1 en 2) en alle onttrekkingen
uitgedrukt in l/s/ha.

De verschillen in onttrekkingen tussen de districten zijn verklaarbaar
uit de verschillen in invoer.

De invoervariabelen die de grootste invloed hebben op de onttrekkingen
Zijn:
- het bere1gpinspercentaqe
- de verdeling in een hpoj en een laaq gebied.
- het oppervlak van het district.
Zie bijlage 23.

De meest opvallende resultaten worden hieronder toegelicht.

In scenario 1 is Ommerkanaal het district met de grootste onttrekkingen.
Uitgedrukt in l/s/ha zijn echter de onttrekkingen van Salland en Ommerkanaal vrijwel even groot. Dit wordt door de volgende omstandigheden verklaard:
Omrnerkanaal heeft een bijna tweemaal zo grote oppervlakte als Salland,
waardoor de absolute hoeveelheden sterk verschillen. Ominerkanaal bevat een
groot gedeelte laag gelegen gebied (klasse AB) . Dit veroorzaakt een grote
infiltratie en daarmee een onttrekking van oppervlakte water in dit district.
Daarentegen vindt beregening uit open-water in Salland veel meer plaats.
Deze twee effecten wegen blijkbaar redelijk tegen elkaar op.

In scenario 2 zijn de absolute hoeveelheden aan onttrekkingen voor beide
districten ongeveer even groot, wat dus betekent dat de onttrekking

r

oppervlakte-eenheid van Salland groteris dan die van Ominerkanaal.
Het beregeningspercentage is in Salland toegenomen van 20 tot 60 %, in Ommerkanaal van 8 tot 24 %, wat de verklaring is voor de verschuiving.
De grootste onttrekking in Salland bedraagt: 0,32 l/s/ha (1976,scenario 2),
in Ommerkanaal : 0,17 l/s/ha.
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De laagste onttrekkingen vinden plaats in district Regge en Dinkel: Dit
wordt veroorzaakt door het lage beregeningspercentage, en door de verhouding hoge gebieden-lage gebieden; 70 % resp. 30 % van de totale oppervlakte.

De toename van de onttrekking tussen scenario 1 en 2 is in district Balland het grootst: Van 0,15 tot 0,32 l/s/ha. Dit wordt veroorzaakt door
de toename van de beregening uit open water. In district Schipbeek is de beregening in scenario 2 ook 60 % , maar in dit district , zoals ook in Berkel
en Bovenvecht, vindt relatief veel grondwaterberegening plaats. Het effect
van een grotere grondwaterberegening is alleen een extra verlaging van de
grondwaterstand en daarmee een kleine toename vasi de infiltratie in lage gebieden. De hoge gebieden zullen blijven draineren. Schipbeek en Berkel bestaan voor 60 % uit hoge gebieden en de beregening (uit grondwater) levert
in deze districten dus maar een geringe vraag naar water uit het openwaterstelsel.

7.4.

Opbrengsten.

Naast de onttrekking van water ten behoeve van het open waterstelsel in
een district is er uitgerekend wat de schade is aan de gewassen.
Bij een toename van het beregeningspercentage neemt deze schade af per
district en deze schade-afname kan worden beschouwd als de opbrengst van de
watervoorziening.

In bijlage 24 is voor de 11 jaren, die zijn doorgerekend, de schade-afname
uitgezet. De jaren zijn gerangschikt naar de grootte van deze schade-afname,
die gesommeerd is over alle decaden in een jaar.

Het meest opvallend is het grote verschil tussen de schade-afname, berekend
voor het jaar 1976 en die voor het jaar 1973. De schade-afname voor 19701971-1975-1973 liggen dichter bij elkaar.
In een jaar als 1976 zal de opbrengst van de watervoorziening veel qotrr
zijn dan in 10 % - 20 % droge jaren en in een gemiddeld droog jaar zal de
schade-afname relatief laag zijn.
Gezien het feit, dat de beschouwde periode (1968-1978) veel droge jaren bevat,
moet worden aangenomen, dat dit effect (een nietuormeyijg) bij
toepassing van een lange reeks van jaren nog sterker doorwerkt.

- 71 Als deze periode representatief is voor een langjarige reeks is de gemiddelde schade-afname : 29/11 = 2,6 * 10 6 gld.
De totale oppervlakte bedraagt 46.700 ha, zodat dit bedrag overeenkomt met
55 gld/ha.
De totale beregening in scenario 1 is 12 %, in scenario 2.33 %.
Per extra-beregende oppervlakte is de schade-afname 55 x

21

= 262 gid/ha.

De onttrekkingen in de jaren 70-71-73-75-76, zoals uitgezet in bijlage 20,
liggen wel ongeveer op een rechtlijn. De maximale decade-onttrekking voor
1976 is dus niet veel groter dan die voor andere droge jaren.

Het verband tussen de schade-afname, gesommeerd over een jaar en de maximaal benodigde decade-aanvoer is getekend in bijlage 25.
Uit deze figuur kan worden afgelezen, hoe groot in een bepaald jaar de
benodigde capaciteit moet zijn om een bepaalde schade-afname te bereiken.
Ook hieruit kan worden afgelezen, dat bij toenemende watervoorziening de
opbrengsten steeds meer toenemen.

De opbrengsten, die hier aan de orde zijn, hebben betrekking op de brutoopbrengsten in de landbouw. Als ook rekening wordt gehouden met de kosten
van de watervoorziening zal waarschijnlijk een ander beeld te voorschijn
komen. Kosten van aanvullende watervoorziening zullen ook toenemen met de
te installeren capaciteit en de netto opbrengsten (opbrengsten-kosten)
zullen ergens een optimum hebben. Kosten van de watervoorziening zijn hier
verder buiten beschouwing gebleven.

Voor een goede analyse van de opbrengsten is het nodig een lange_reeks van
jaren door te rekenen. Daarnaast zal nog aandacht moeten worden besteed
aan de opbrengsten als een bepaalde benodigde capaciteit niet beschikbaar
is.
Als bijvoorbeeld de capaciteit is afgestemd op een jaar als 1973 of 1975,
zullen de opbrengsten in een jaar als 1976 lager zijn dan in het geval de
capaciteit op dat jaar was afgestemd.
Hoeveel deze vermindering is, kan worden bepaald door het model een beperking op te leggen in de toelaatbare beregening. Deze analyse is niet
uitgevoerd. De ondergrens voor de schadevermindering in een situatie als hierboven beschreven kan als volgt worden bepaald.
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Als de aanvoercapacieit is afgestemd op een jaar als 1976, dan is, gesommeerd
6
over de 11 beschouwde Jaren, de schade-afname : 29 * 10
gid.
Als de capaciteit is afgestemd op een jaar als 1975, kan alleen in 1976
niet aan de waterbehoefte worden voldaan. Waarschijnlijk zal de (onvoldoende)
watervoorziening wel enige opbrengst leveren in dat jaar, maar een ondergrens
wordt bereikt, als aangenomen wordt, dat in 1976 geen schade-afname plaats
vindt. In die situatie is de gesommeerde schade-afname : 29 - 7,8 = 21,2 (
io6 gld
Een aanvoercapaciteit, afgestemd op 1973, levert een gesommeercie schade-afname
van 29 - 7,8 - 2,6 = 18,6

7.5.

10 6 gid. Enz.

Beoordeling van de resultaten.

De resultaten zullen worden vergeleken met de opgepompte hoeveelheden te
Eefde en de Vecht-afvoer, met de aangevraagde onttrekkingen en met enkele
resultaten van de PAWN-studïe. Een onafliankelijk€ijking van het model aan
de hand van gemeten vaiabelen is helaas niet mogelijk. Dit wordt veroorzaakt
door de volgende omstandig2den.

Voor de bepaling van de drainage-functie zijn gemeten grondwaterstanden
gebruikt. Hierdoor is de mogelijkheid vervallen om een onafhankelijke
ijking te verrichten aan de hand van waargenomen grondwaterstanden.

Het model bepaalt de afvoer van of de aanvoer naar districten.
Als de indeling van districten overeen zou komen met de stroomgebiedsindeling, was het mogelijk geweest berekende afvoeren te vergelijken
met gemeten afvoeren. De districten omvatten nu echter slechts de inlaatgebieden van de waterschappen en controle met behulp van bekende afvoeren
van beken en riviertjes kan niet plaats vinden.
Overigens zijn deze afvoergegevens lang niet overal of in voldoende mate
beschikbaar. Wel is er bekend hoeveel water dagelijks is opgepompt ti
Eefde in het hoofdkanaal van de Twenthekanalen.
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Opgepompte hoeveelheden te Eefde. (o.a. ontleend aan lit. 30)

In bijlage 26a zijn de opgepompte debieten te Eefde gegeven als maandgemiddelden (m 3 /s) van de jaren 1968-1978.
Uit deze bijlage blijkt, dat het gemaal te Eefde slechts enkele maanden
per jaar wordt gebruikt.
In bijlage 26b zijn van 3 maanden in 1976 opgenomen de decade-gemiddelden
van 1. de pompdebieten te Eefde,
de Vecht-afvoer,
de berekende onttrekkingen (scenario 1)
de geschatte verliezen.

Het verschil van de Vecht-afvoer bij Emlichheirn en bij de Haandrik is gelijk
aan de aanvoer van water naar het kanaal Almelo-de Haandrik vanuit de Vecht.
De som van deze aanvulling en de pompdebeten te Eefde geeft de totale aanvoer van water naar het kanalenstelsel. Als de berging van water wordt verwaarloosd moet het totaal van onttrekkingen en verliezen hieraan gelijk zijn.
De berekende onttrekkingen tezamen met de geschatte vrliezen wijken hier noga'
vanaf.
Verschillen kunnen worden veroorzaakt door:
- doorspoeling: in de berekening is

geen doorspoeling beschouwd.

- voorzieningsgebieden: het totale gebied dat in de berekening is opgenomen is groter dan het gebied dat in 1976 van water kon worden voorzien.
(gebieden in waterschappen Bovenvecht, Salland)
- doorvoer naar Drenthe is niet opgenomen in de berekening.
- de verliezen zijn geschat en zullen vooral in de maand september
lager kunnen zijn geweest.

Er kan worden geconcludeerd, dat de berekende onttrekkingen duidelijker
één droge decade aangeven dan de werkelijk opgepompte hoeveelheden. De
conclusie uit H.7.2.

(er is één zeer droge decade) zal dus nader moeten

worden qecontroleerd.
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De aangevraagde onttrekkingen.

In bijlage 27 staan de aangevraagde (en deels bestaande) onttrekkingen van de
waterschappen, de berekende onttrekkingen (scenario 1 en 2) en de geschatte
onttrekkingen in 1976.
Gesommeerd over alle districten is de berekende onttrekking ongeveer 43 %
van de aangevraagde. Alleen voor Salland is een grotere onttrekking berekend.

PAWN-resultaten
In bijlage 27 staan ook enkele resultaten van de PAWN-studie. De 2 scenario's
hebben beide betrekking op 1976 (DEX), waarbij alle waterschapspiannen zijn
uitgevoerd. 'n scenario 1 is de beregening uit open water ongeveer 10 %, in
scenario 2 ongeveer 60%.

De berekende maximale decade-onttrekkkingen zijn dus laag vergeleken met zowel
de aangevraagde onttrekkingen als met resultaten van de PAWN-studie.

Redenen voor deze verschillen zijn onder meer:
Bereqeninq:
De beregening uit open water is gemiddeld in scenario 2 gesteld op
21 %. Een deel van de districten wordt beregend uit grondwater, omdat
beregening vanuit open water daar niet is toegestaan (zie appendix 1).
PAWN rekent met 60 % beregening uit open water in scenario 2.
Infiltratie:
Infiltratie bedraagt in het model maximaal 1 mm/dag. Deze waarde is verkregen op grond van literatuurstudie (SWLT, lit 14).
Waterschappen, waar beregening uit open water niet is toegestaan gaan
blijkbaar uit van een veel grotere infiltratie.
Het w.s. de Bovenvecht, bijvoorbeeld, vraagt 4,7 m 3 /s en staat beregening uit open water niet toe. De infiltratie uit sloten moet dan ongev
8,35 = 6,48 mm /dag bedragen, wat onmogelijk is.
C.

Overige bestemmingen:
In het model is alleen de onttrekking ten behoeve van de landbouw
beschouwd.
De waterschappen Regge en Dinkel en cle Berkel gebruiken de aanvulling
van de Regge resp. de Berkel ook om beken en grachten te doorspelen.
De hoeveelheid water die alleen voor die doorspoeling nodig is, is
niet berekend (ook niet door de waterschappen)
In 1976 is ongeveer 0,5 m 3 /s doorgevoerd naar Z.O._Drenthe. Deze gebieden zijn echter niet in de districtenindeling opgenomen.
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8.

GEVOELIGHEIDSANALYSE.

In hoofdstuk 5 is het model beschreven, dat is toegepast. De aannamen, die
aan dit model ten grondslag liggen, zijn niet in deze studie nader onderzocht
en de gevoeligheid van deze aannamen op de resultaten van het vorige hoofdstuk kunnen slechts zeer globaal worden beschreven.

Ten behoeve van de toepassing van het model is de invoer geschematiseerd
(Hoofdstuk 6) en de invloed van deze schematisatie op de resultaten is wel
bestudeerd.

8.1.

Aannamen voor de moclellering.

Het model DEMGEN is bedoeldvoor toepassing op grote gebieden. Vele aarnianien
zijn er dan ook op gebaseerd, dat een gedetailleerde beschrijving van de hydrologie niet nodig en/of niet mogelijk is.
Er zullen hier slechts enkele van de aannamen uit hoofdstuk 5.3.1. worden
besproken.

Bodemprofiel.
De ondergrond is

hornogeen

verondersteld, waardoor het effect van

verschillende lagen niet kan worden meegenomen. Met name keileemlagen zullen
de capillaire nalevering van water tegenhouden.
Waar keileemlagen voorkomen zal een grondsoort als invoer moeten worden
gekozen, waarvan het geleidingsvermogen overeenkomt met dat van keileem.
De gelaagdheid van de ondergrond verschilt echter te veel van plaats tot
plaats en kan niet voor hele subdistricten worden geschematiseerd.

Stationairiteit
De capillaire stroming wordt verondersteld tijdens een tijdstap stationair
en uniform te zijn. Aan het eind van het groeiseizoen of tijdens buien
in droge perioden, kan de stroming echter zeer snel variëren. Het model zal
dan ook in deze situaties minder betrouwbaar zijn dan in perioden met een
weinig veranderend verdampingsoverschot.

- 76 Zeer vele variabelen en basisfuncties zijn ontleend aan ervaringsregels
of bepaald uit empirische relaties. (pF-kromme, k(4') relatie, schadefactoren),
De betrouwbaarheid van deze variabelen en functies, zal hier verder niet
worden behandeld.

Schematisatie van de invoer.

8.2.

In bijlage 28+29 zijn de resultaten weergegeven van een gevoeligheidsonderzoek, waarbij de volgende invoergrootheden zijn onderscheiden:
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districten : met 10 % resp. 40 % beregening uit open water.
• totale oppervlakte 105.000 ha.
oppervlakte open water 2500 ha.
• oppervlakte stedelijk gebied 2500 ha.
oppervlakte gras onberegend 70.000 resp. 40.000 ha.
• oppervlakte gras beregenci 10.000 resp. 40 000 ha.
• oppervlakte mais onberegend 20.000 resp. 20.000 ha.

-2 basisdrainage functies (a-b-c)
laag gebied : 2-700-1.0
hoog gebied : 3-2200-0.5

5

6

ondergrond 3i 3

2

-3 bodemprofielen : worbelzone 6
("Rijtema nr')

meteorologische gegevens van 3 jaren: 1975-1976-1977.

-

Er zijn dus 2 * 2
gevoerd en 3

W

2 i 3

= 36 verschillende district-schematisaties in3 = 54 verschillende plot-schematisaties.

Er zijn geen aparte subdistricten onderscheiden (elk district bestaat uit
1 subdistrict) . Een test-district is bijvoorbeeld: 10% beregening, laag
gebied, bodemprof ie L (6-3) en het jaar 1976.
Van alle district-uitvoervariabelen zijn vermeld
-

-

B

-

:

de maximale decade-onttrekking per jaar

:

de schade per jaar

:

de schade-afname per jaar, verschil tussen
de schade bij

-

Y

:

10 % en bij 40 % beregening

l/s/ha]
[f]Jha]

ftl/haj

de diepste grondwaterstand per jaar
gemiddeld over de 3 plots

tmmmvi

- 77 Van alle plot-uitvoervariabelen zijn vermeld:
- Vmax : de maximale Capillaire opstijging per jaar

min/decade

- D. : de minimale drainage per jaar (= maximale infiltratie) . min/decade

Er is uitgegaan van een absolute fout van 0,02 l/s/ha in de onttrekking
en van 50fha in de schade (of schade-afname).
Voor alle beschouwde invoervariabelen is vervolgens bestudeerd welke (relatieve of absolute) fout in die variabelen toelaatbaar is om deze fouten
niet te overschrijden. De andere uitvoervariabelen (grondwaterdiepte, capillaire opstijging en drainage) zijn alleen globaal behandeld.
Er moet geen grote nauwkeurigheid worden verwacht van deze resultaten.
Daarvoor zijn er te weinig berekeningen gemaakt. In vele gevallen zijn de
gemiddelde onttrekkingen of schaden van een aantal test-districten bepaald
om de gewenste analyse te kunnen maken.

In bijlage 29b geeft elke rij de resultaten van 2 test-districten (bij 10%
resp. 40 % beregening) . In bijlage 29a geeft elke rij de resultaten van 3
plots. De waarden in rij 11, kolom 8 en kolom 11 (32 min/decade resp. 0,04
l/s/ha) zijn onverklaarhaar. De capillaire opstijging is veel qroter en de
onttrekking veel kleiner dan wat te verwachten is.
0,14 in plaats van 0,04 l/s/ha

In de analyse is aangenomen, dat

voor de onttrekking juist is.
Bijlage 28 geeft verschillende resultaten in enkele figuren.
a. Het droogteklassejaar.
a.
decade-onttrekkinq
1975

0,15 l/s/ha

1976

0,17

1977

0,13

,

1

jaarlijkse schade-afname
92 fl/ha
274
57

Deze waarden zijn qemiddelden van de resultaten van test-districten met
beregening van 10 en 40;, met de 2 klassen en de 3 bodemprofielen.
Een verschil van 0,02 1/s/ha wordt veroorzaakt door een verschil in
droogte tussen jaren als 1975 en 1976., resp. 1975 en 1977.

De schade-afname in 1976 is veel groter dan die in 1975 en in 1977,
een veelvoud van de genoemde 50 fl/ha. Het verschil tussen de schadeafname in de jaren 1975 en 1977 is hierbij vergeleken veel kleiner.
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De schade afname is dus veel gevoeliger dan de maximale onttrekking
voor de keuze van het droogteklassejaar.

b. De Districten-indelincî.

De onttrekking in i/s/ha en de schade-afname in fl/ha zijn ongevoelig
voor de districtsgrootte.
De grootte van de test-districten bedraagt 105.000 ha. Het begroeide
oppervlak is 100.000 ha. Een fout van 0,02 l/s/ha of 50 fi/ha komt
overeen met 2 m3/s resp. 5 x 10 6 f1. voor deze test-districten.

Gemiddeld over alle test-districten m.h.t. 1975 en 1976 geldt:
onttrekking: 0,174 IL/s/ha of 17,4 m3/s,
schade-afname: 183 fi/ha Of 18,3 m 10 6 f1.
Lage gebieden alleen:

Hoge gebieden alleen:

onttrekking : 26,5 m3/s

onttrekking : 8,3 m3/s

schade-afname: 6,3 x 10 6 f1

schade-afname:30,5 m 10 6 f1.

Een fout van 2 m3/s wordt veroorzaakt door een fout in de grootte van
een district van 8 % (lage gebieden) en 24 % (hoge gebieden), gemiddeld 16 %.
Een fout van 5 x 10 f1 in de schade-afname wordt veroorzaakt door een
fout in de grootte van een district van 79 % (lage gebieden), 16 %
(hoge gebieden), gemiddeld: 27 %.
De schade-afname is dus vooral in de lage gebieden Vrij ongevoelig voor
de districtsgrootte.

Verschillen in onttrekking of in schade-afname ten gevolge van fouten
in de keuze van de gewassen is hier niet onderzocht. Bij maîs blijkt
een grotere capillaire opstijging plaats te vinden (als gevolg van de
11a)
dikke wortelzone, zie bijlage
waardoor een geringere schade en
een grotere waterbehoefte kan worden verwacht.

c. Het Beregeningspercentaqe.

Er zijn twee verschillende beregeningspercentages (bereqening uit open
water) ingevoerd: 10 % en 40 %. Het verschil in de resultaten van beide
schematisaties wordt veroorzaakt door een verschuiving van 30.000ha onberegond gras naar beregend gras. Deze oppervlakte is 1/3 van het totale district en 3/7 van de oorspronkelijke oppervlakte onberegend gras.
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De resultaten uit schematisaties met een ander beregenirigscercentage
kunnen door lineaire interpolatie uit de gegeven reultaten worden verkregen. In bijlage 28 is ook de onttrekking bij 70 % getekend.
Grondwaterberegening is in deze analyse buiten beschouwing gebleven.

Gemiddeld over alle test-districten m.b.t. 1975 en 1976 geldt:
onttrekking bij 40 % : 0,228 l/s/ha,
10 %

0,092
0,136

verschil in onttr.

Hoge gebieden alleen:

Lage gebieden alleen:
onttrekking bij 40 %: 0,288 l/s/ha

onttrekking bij 40 %: 0,167 l/s/ha

10 %: 0,165
verscnil in onttr.

0,123

,

,,

1.

10 %: 0,018

verschil in onttr.

: 0,149

De absolute toename van de onttrekking verschilt dus niet veel tussen
hoge en lage gebieden. De procentuele toename echter wel.
Een fout van 0,02 l/s/ha in de onttrekking wordt veroorzaakt door een
fout in het beregeningspercentage, gemiddeld van 0 136 x30 %= 8 %.
Lage gebieden: 24 % en hoge gebieden: 5 %.
30 % = 8 %.
Voor wat betreft de schade-afname geldt: 50
183
50
50
De gebruikte
30=
Lage gebieden: 63 x30=24% en hoge gebied€n:
305
waarden van de schade-afname zijn bij de districten-indeling (b) vermeld.
Zowel bij de onttrekking als
hij de schade-afname is een fout in het beregeningspercentage in de
lage gebieden veel minder belangrijk dan in de hoge gebieden.

d. De Bodemkarakteristieken.

Er zijn 3 combinaties beschouwd: (3-6) , (2-6) en (3-5). Met combinatie (x-y)
wordt bedoeld: Rijtema nr. x voor de ondergrond en Rijtema nr. y voor de
wortelzone. Zie voor deze standaardgrondenreeks bijlagen 10h en 12.

Bodemprofiel

(2-6)

(3-6)

Gemiddeld,over alle test-districten m.b.t. 1975 en1976 geldt:
onttrekking (l/s/ha)

0,171

0,148

0,158

schade-afname (fi/ha)

173

248

130

0,23

0,21

139

17

0,10

0,07

0,11

314

357

244

Lage gebieden alleen:
onttrekking (l/s/ha)
schade-afname (fi/ha)

0,24
33

1

Hoge gebieden alleen:
onttrekking (l/s/ha)
schade-afname (fi/ha)

Globaal kan dus worden gesteld, dat een keuze voor bodemprofiel
(2-6) of (3-5) in plaats van (3-6) een onttrekking veroorzaakt, die
0,01-0,02 l/s/ha lager is.

Verschillen in de schade en schade-afname bij toepassing van de 3
bodemprofielen zijn veel groter. Combinatie (2-6) geeft de grootste
schade-afname en het verschil met combinatie (3-6) is duidelijker
in de lage gebieden dan in de hoge gebieden. Combinatie (3-5) geeft
lagere waarden voor de schade-afname.
De schade-afname is veel gevoeliger dan de maximale onttrekking voor
de keuze van het bodemprofiel.
Dit kan worden verklaard uit het feit, dat de grootte van de schade
rechtstreeks afhankelijk is van de vochtspanning (dus van de hoeveelheid vocht) in de wortelzone en deze grootheden worden bepaald door
het bodemprofiei. De onttrekking echter wordt rechtstreeks bepaald door
drainage, oDpervlaktewateronttrekkingen, etc., en deze arootheden zijn
slechts indirect afhankelijk van de bodemkarakteristieken (bijv.: een
kleinere capillaire doorlatendheid geeft een kleinere vocht.leverantie uit
de ondergrond, daardoor een hogere grondwaterstand en daardoor weer een
grotere drainage,wat tenslotte resulteert iren kleinere onttrekking)
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e. Drainaqe en infiltratie.

drainage
(min/dag)

De betekenis van de grootheden a,b en c
in de drainage-functie (a-b-c) zijn gedefiniëerd in fig. 8.1

Voor de gevoeligheidsanalyse zijn de
volgende 2 functies gebruikt:
(2- 700-1,0): lage gebieden,
(3-2200-0,5) : hoge gebieden.
gronclwateralept-e
(mm m.v.)
Gemiddeld over alle test-districten m.b.t

1975 en 1976 geldt:

(2- 700-1,0): onttrekkinq: 0,227 l/s/ha,
schade-afname: 62,5

fi/ha,

verschil:

(3-2200-0,5) : onttrekking: 0,091 l/s/ha,
schade-afname: 304,6 fi/ha.
Verschil tussen toepassing van (2- 700-1,0) en (3-2200-0,5):
onttrekking : 0,136 l/s/ha,
schade-afname: 242,1 fl/ha.

In Hoofdstuk 6 is de verdeling van elk district in een klasse AB
en een klasse D besproken. Voor klasse AB (de lage gebieden) is de
functie (2- 700-1,0) gevonden, voor klasse D functie (3-2200-0,5).

Een fout van 0,02 l/s/ha in de onttrekking zal worden verkreqen als
100 % = 15 % van de oppervlakte van een district in de verkeerde
0,136
klasse is ondcrgchracht. Een fout van 50 fi/ha in de schade-afname wordt
x 100% = 21%.
242
De onttrekking is dus gevoeliger dan de schade-afname voor de ver-

veroorzaakt door een fout in deze verdeling van

deling in hoge en lage gebieden. Een district, dat bijvoorbeeld verdeeld is in een hoog en een laag deel volgens de verhoudinq 50%-50 2

.

zal in werkelijkheid (bij een fout van 0,02 l/s/ha) een verdeling hebben van 35%-65% (of 65%-35%)

De basisdrainaqe-functie is bepaald op grond van vergelijkingen tussen
gemeten en berekende grondwaterstanden. Wat zou nu het effect zijn als
een andere functie was gekozen voor hetzij het hoge, hetzij het lage gebied?
In bijlage 16 zijn alle onderzochte functies met de berekende maximale
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grondwaterdiepte, maximale onttrekking en totale schade per jaar
vermeld.
In hoofdstuk 6 is reeds beschreven, dat deze functies zijn toegepast
op een district, waarvan de oppervlakte open water en stedelijk gebied
beiden 5000 ha bedragen, dus 2x zo veel als bij de gevoeligheidsanalyse.
De oppervlakte van

de plots zijn overigens identiek (10% beregening).

De resultaten kunnen worden vergeleken door rekening te houden met een
19e
decade
extra open water verdamping van 2500 ha. Dit geeft voor de
van 1976 (met 58 mm verdamping) een extra onttrekking van 1,7 m3/s,
wat overeen komt met 0,017 l/s/ha.

De waarde van "a (de drainage bij grondwaterdiepte0)
Vergelijking van (3- 900-1,0) met (5- 900-1,0) geeft voor 1975 een verschil van 0,02 l/s/ha. Als een dergelijke vergelijking wordt gemaakt
tussen een aantal andere h.d.-functies blijkt, dat gemiddeld het verschil in decade-onttrekking niet meer dan 0,01 i/s/ha bedraaot. Een
fout van 2 inn/dag in "a' levert dus nog geen fout van 0,02 l/s/ha in de
onttrekking.
Gemiddeld over een groot aantal b.d.-functies wordt met een fout van
2 mm/dag ook in de schade-afname een kleinere fout dan 50 fl/ha gemaakt.
Er moet hierbij wel onderscheid worden gemaakt tussen gevallen, waarbij de
de maximale infiltratie (de "c) klein is (bijv. 0,5 inn/dag) resp. groot
is (bijv. 1,5 inn/dag). Alleen bij een grote 'c"-waarde blijken de onttrekking en de schade-afname gevoelig te zijn voor de "a'-waarde.
Vergelijk in bijlage 16: nr. 2 en 6; 16 en 28; 13 en 23; 15 en 25.

De waarde van b'

(grondwaterdiepte hij drainageü)

Heel globaal neemt de onttrekking af met ong. 0,025 l/s/ha hij een toename van de "b"-waarde met 200 mm. Er wordt hier aangenomen, dat een
fout van 0,02 l/s/ha wordt verkregen uit een fout in "b' van 160 mm.
Eenzelfde fout 160 mm) levert echter wel een grote fout in de schade.
Gemiddeld over 1975 en 1976 zal een fout in 1e schade van 50 fi/ha
worden

verkregen bij een fout in de "b"-waarde van 100 mm m.v.

De waarde van "c (infiltratie bij diepe grondwaterstanden).
Vergelijk in bijlage 16 de nrs.: 6 en 7; 13 en 14; 16 en 17.
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Bij lage gronden_is deze maximale infiltratie zeer belangrijk. Er wordt
hier aangenomen, dat een fout 0,02 l/s/ha in de onttrekking en
50 fl/ha in cle schade-afname wordt veroorzaakt door een fout van
0,25 mrn/dag in deze "c"-waarde.
Als er echter geen of weinig lage gronden in een district zijn is
de "c'-waarde al gauw niet meer belangrijk.
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. AANNAMEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

9.1 Aannamen.

Hieronder volgen de belangrijkste aannamen, die in de diverse
hoofdstukken zijn gedaan.

Modellering volgens DEMGEN. De aanriamen, die aan dit model ten
grondslag liggen zijn toegelicht in Hoofdstuk 5.3.1.
Districtenindelino. De districten vallen niet samen met natuurlijke stroomgebieden (afwateringseenheden) ; zie Hoofdstuk 6.2.
Er is geen waterbehoefte ten gevolge van doorspoeling opgenomen.
De beregening in scenario 2 is drie maal zo groot als in scenario 1
De verdeling van het beregende water naar herkomst en naar grondgebruik is in principe gelijk in beide scenario's. Zie H. 6.1.
Voor alle districten is hetzelfde bodemprofiel ingevoerd, bestaande uit standaardgrond 3 voor de ondergrond en nr. 6 voor
de worelzone (Rijtema) . Zie Hoofdstuk 6.4.
De verdeling van alle districten in een hoog en een laag deel
is bepaald op grond van de grondwaterstanden van 72 buizen. H.6.5.1.
De basisdrainage-functie voor elk subdistrict is bepaald met behulp
van de gegevens van 28 stambuizen en door vergelijken van gemeten
en berekende grondwaterstanden. Hoofdstuk 6.5.2.
De infiltratie in de lage gebieden is maximaal gesteld op 1 mm/dag.
Een onafhankelijke ijking met behulp van grondwaterstanden of afvoeren is niet gebeurd. Hoofdstuk 7.5.

9.2 Conclusies.
Het toekomstige percentage beregening uit open water is voor de
maximale aanvoercapaciteit de bepalende factor. Tegelijkertijd
is de onzekerheid in deze factor erg groot.
De aangevraagde onttrekkingen zijn gebaseerd op een droogte als
in 1976 en een percentage beregening uit open water van ongeveer 55%.
De aanvoercapaciteit te Eefde is voldoende om Le voorzien in de
waterbehoefte in een 10% droog jaar (bijv. 1975) en bij 20% beregening uit open water.
Er is slechts 1 critieke decade in een droog jaar.
De opbrengsten van de watervoorziening zijn erg groot in extreem
droge jaren.

9.3 Aanbevelincien.

Alg eme en
Het rendement van bere9ening is nog onvoldoende onderzocht. Voorspellingen ten aanzien van de toename van de beregening moeten
worden gebaseerd op het effect van de beregening onder diverse
omstandigheden: het plaatselijke bodemprofiel, de grondwaterstanden, de bedrijfsstructuur, het gewas, enz.
In het hydrologisch proces speelt de infiltratie vanuit waterlopen
naar het grondwater een belangrijke rol. De infiltratie, die maximaal kan plaats vinden is voor grote gebieden moeilijk te bepalen.
Onderzoek naar de factoren, die hierin van belang zijn, is gewenst.
In het kader van de watervoorziening is de drainage (of infiltratie)
bij diepe grondwaterstanden de belangrijkste factor van de basisdrainage-functie.

Een ijking van het model DEMGEN op een klein gebied is gewenst. Hiermee
kan de fysische modellering worden gecontroleerd.
Een toepassing van het model op grote gebieden zal moeten aangeven op
welke manier de schematisatie van de invoervariabelen moet worden
verricht om het model zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.
Een uitgebreid gevoeligheidsonderzoek is noodzakelijk om de werking
van het model goed te kunnen beoordelen. Als de resultaten van
dit onderzoek op een geschikte manier worden gerangschikt, zal het
mogelijk zijn de uitvoer in een bepaald situatie te bepalen zonder
dat het model behoeft te worden toegepast. Het gevoeligheidsonderzoek heeft dan voldoende combinaties van de invoervariabelen doorgerekend, zodat elke gewenste combinatie daaruit kan worden afgeleid.
Om speciale analyses te kunnen uitvoeren , zoals beperkingen in de
onttrekkingen ("cutback-fraction"), blijft het nodig een bepaald
te bestuderen gebied te schematiseren en door te rekenen.
Toch zou een dergelijk onderzoek kunnen resulteren in algemene
normen, die gemakkelijk hanteerbaar zijn en onder diverse omstandigheden kunnen worden toegepast.

Twenthekanalen
De hoeveelheid water, die nodig is om in de eisen ten aanzien van
doorspoeling te voorzien, moet worden bepaald.
De mogelijkheid om met behulp van noodpompen in de vraag naar water
te kunnen voorzien, dient te worden onderzocht.
De opbrengst, die optreedt als in een bepaald jaar niet in de vraag naar
water kan worden voorzien, moet worden berekend.
Een controle dient te worden uitgevoerd ten aanzien van de ingevoerde
variabelen, zoals het bodemprofiel, de drainage/infiltratie, enz.
De kosten van de watervoorziening moeten worden bepaald. Het gaat hierbij om de kosten verbonden aan de bouw van gemalen, inlaatwerken, het
aanleggen van waterlopen, enz.
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APPENDIX 1 Waterschappen en districten

In deze appendix wordt informatie gegeven over de watervoorziening van de waterschappen enerzijds en over de
districtenindeling anderzijds.

Van elk waterschap zijn de volgende gegevens vermeld:
De bestaande vergunning tot ontterkking van water,
De onttrekking in het droge jaar 1976,
De aangevraagde onttrekkingen,
De heregeningssituatie,
Plannen voor aanvullende watervoorziening
Opmerkingen.

De onttrekkingen hebben betrekking op onttrekkingen van
water aan de Twenthekanalen. De gegevens zijn gebaseerd
op mondelinge en schriftelijke informatie van de waterschappen en

Op:

- Enguete van de Unie van Waterschappen
Lit. 18.
- Rapport Watervoorziening Salland, lit 19.
- De Twenthekanalen, lit. 20.

Met behulp van deze informatie is de districtenindeling
in grove lijnen gemaakt. De nadere detaillering van de plots
vond plaats met behulp van gegevens van het CBS en het ICW.
Zie hiervoor Hoofdstuk 7.2.
Deze gegevens zijn gerangschikt per gemeente, zodat een aanpassing ten behoeve van de districtenindeling nodig was.
Een toelichting op de districtenindeling is gegeven t.a.v.
Bepaling van de oppervlakte,
Betrokken gemeenten,
Beregening in scenario 1 en scenario 2,
Opmerkingen.
De resultaten van de districten-indeling staan in de
a
h
bij lagen: 8,9, 1 0
1 01
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la.Waterschap Ommerkanaal (totale oppervlakte 12.500 ha).

J\anvoer van water: 4 m3/s bij Coevorden.
Deze aanvoer wordt verdeeld over de waterschappen
Ommerkanaal (7800 ha), Bovenvecht (325 ha), Riegmeer
(2500 ha), Noorder Vechtdijken (1500 ha) en Benoorden
de Dedemsvaart (500 ha)
Het water wordt onttrokken aan de grachten van Coevorden,
die in open verbinding staan met het Coevorden-Vechtkanaal.
De maximale capaciteit van deze onttrekking is veel
groter dan de genoemde 4 m3/s: ong. 7 m3/s, maar de
aanvoer van 4 m31s is voldoende voor het gebted, dat
via deze onttrekking van water kan worden voorzien.

In 1976: geen problemen van ernstige aard. De benodigde hoeveelheid water kon de hele zomer worden geleverd.

Geen vergunningen aangevraagd.
Voor de aanvulling van de afvoer van de Reest wordt
om redenEn van natuurbehoud 1 m3/s gevraagd.

Zowel begening uit grondwater als uit oppervlaktewater
is toegestaan.

Er zijn

uitbreidingsplannen voor de watervoorzien.ng

van gebieden in het wat.rschap de Noorder Vechtdijken.

Er zijn pas problemen met de watervoorziening als de
afvoer van de Vecht te klein wordt.

District Ommerkanaal

w.s. Ommerkanaal

7800 ha

w.s. N. Vechtdijken

1500 ha

w.s. Ben. de Dedemsvaart
w.s. Riegmeer

500 ha
2500 ha
2300 ha

De uitbreidingsplannen van w.s. de N. Vechtdijken
zijn niet opgenomen, omdt de plannen nog zeer vaag
zijn en het bovendien niet duidelijk is of het beno-
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digde water via de Twénthekanaleri of via Zwolle wordt aangevoer ,
Het waterschap Ommerkanaal ontvangt voor een gebied van
800 ha water vanuit Drenthe.Dit valt buiten district Ommerkan.
Het gemaal Lange Wijk verzorgt voor een gebied in de w.s. 'en
N. Vechtdijken, Ommerkanaal en Ben. de Dedemsvaart in de
watervoorziening. Officiëel is dit gebied 15oo ha groot.
In praktijk profiteert een groter gebied van de watervoorziening. Er is aangehouden voor N.Vechtdijken 1100 ha en
voor Ben. de Dedemsvaart 500 ha.

Gemeenten: Avereest, Gramsbergen, Hardenberg.

Beregening: 1976: 5 %
Scenario 1: 8 %

Zie bijlage

Scenario 2: 24 %
10b
en 10 voor de uitsplitsing naar

herkomst en naar grondgebruik.

a
2 . Waterschap de Bovenvecht (22.900 ha)

Geen bestaande vergunningen.

In 1976 werd een gebied van 1130 ha van water voorzien.

Aangevraagd: 4,7 m3/s voor een gebied van ong. 10.000 ha.

Geen beregening uit open water is toegestaan

e.Er is een uitgebreid watervoorzieningsplan opgesteld.
De kosten voor de gehele infrastructuur zijn erg hoog,
waardoor uitvoering van het gehele plan nog onzeker is.
Gebieden met Vrije inlaten verdienen de voorkeur.

2 . District Bovenvecht.

Totale oppervlakte: 9950 ha.

Gemeenten: Gramsbergen, Hardenberg
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i. Beregening: 1976: 3 tot 4
5

Scenario 1:

Scenario 2: 18 %.
Er is een grotere toename in de beregening verondersteld
(groter dan een verdrievoudiging) , omdat er een uitgebreid watervoorzieningsplan is opgesteld. Omdat het huidige beregeningspercentage laag is kan verwacht worden,
dat bij uitvoering van het plan, de toename in het gebruik van beregening groot zal zijn.
Er is 10 % beregening uit open water verondersteld in
scenario 2, ondanks het (huidige) verbod op beregening
uit open waterlopen.

3a Waterschap Regge en Dinkel (135.000 ha).

Bestaande vergunningen:
bij Goor:

0,13 m3/s voor 450 ha,

bij Vroomshoop: 0,003 m3/s voor 250 ha.

In 1976: mobiele pompjes aan het kanaal .4lmelo-de Haandrik
onttrokken aan dit kanaal ong. 1 m3/s.

Aangevraagd: bij Goor:

: 0,5 m3/s

t.b.v. 5000 ha.

bij Delden : 0,5 m3/s ]

Zowel beregening uit grondwater als uit oppervlakte water
vindt op zeer beperkte schaal plaats.

De onttrekkingen dienen voor een groot deèl voor de aanvulling van de afvoer van de Regge en voor doorspoeling
van de grachten van Almelo. Er zullen geen aanvullende
werken worden uitgevoerd.

District Reqqe en Dinkel

g. Oppervlakte: 6000 ha. Dit is een zeer ruwe schatting
van het gebied, dat profiteert van de inlaat.

- 1.5 Gemeenten: Almelo, Den Ham, Wierden, Vriezenveen.

Beregeninq: 1976: 3 tot 4
Scenario 1:

5%,

Scenario 2: 15%.
10b
lOc
voor de uitspliting naar herkomst
en
Zie bijlage
en naar grondgebruik.

Waterschap Salland (50.000 ha)

Geen bestaande vergunningen.

In 1976: Onttrekking bij Hankate: ong. 0,5 m3/s.

Aangevraagd: 1,5 m3/s bij Hankate t.b.v. 6600 ha

Beregening: Beregening vindt op betrekkelijk
grote schaal plaats (ong. 20 %) en het is toegestaan
uit open waterlopen en uit grondwater te beregenen.

Het rapport 'Watervoorziening Salland' (lit. 19)
voorziet in een groot aantal werken t.h.v. de doorvoer
van water vanuit Hankate, maar ook vanuit Zwolle en
Deventer. De vereist goedkeuring voor dit plan (van
Provincie en Rijk in verband met subsidiëring) is
onlangs nog zeer onzeker geworden. De aangevraagde
onttrekking bij Hankate blijft echter zeker staan, omdat
deze aanvoer betrekkelijk weinig extra werken vereist.
.a
Er kan met deze aanvoer een gebied in het noord-oosten
van het waterschap worden voorzien (het gebied Luttenherg
2500 ha). De watervoorziening van dit gebied vereist de
bouw van 3 gemalen en het graven van enkele leidingen
(ong. 2,5 km). In het rapport wordt ook een gebied ter
grootte van 550 ha in het waterschap Bezuiden de Vecht
aangegeven, dat via dezelfde aanvoerweg van water te
voorzien zal zijn.
x
Er is geen duidelijke grens te trekken tussen de gebieden,
die via Deventer, Zwolle en Hankate worden voorzien.
De opp. van 6600 ha is dan ook een ruwe schatting.
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District Salland

Oppervlakte: 6600 ha.

Gemeenten: Raalte, Heino.

Beregening: 1976: 16 %
Scenario 1: 20 %
Scenario 2: 60 %
Er wordt alleen beregening uit open water beschouwd,
omdat dit ook toegestaan is.

5a Waterschap Schipbeek (24.000 ha).

Bestaande vergunning: 2 m3/s voor 4700 ha.

In 1976: onttrekking van 1 m3/s.

)\angevraagd: geen extra onttrekking aangevraagd.

Bereqening: geen beregening uit open water toegestaan.
Beregening uit grondwater vindt op grote schaal plaats.

Er zijn geen uitbreidingsplarinen van grote omvang.

District Schipbeek.

Oppervlakte: 6500 ha.

Gemeenten: Bathmen, Lochem, Markelo.

Beregening: 1976 17 %
Scenario 1: 20
Scenario 2: 60%%
Beregening uit open water is (nu) niet toegestaan, spaar
in scenario 2 is hiervoor wel 20 % verondersteld.
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mers echter en er vormde zich een breiïge, slappe met water
verzadigde laag. Dit veroorzaakte het verschijnsel van
solifluctie: grondverschuivingen, die een afviakking van
het reliëf veroorzaken.
Ook ontstonden toen puinwaaiers en diepe drilen langs de
stuwwallen door het oppervlakkig afstromende water.
De dekzanden,leverden als gevolg van de manier, waarop ze
zijn afgezet, een reliëf met afwisselend lage heuvels of
ruggen en depressies, die belangrijk zijn in verband met
de waterhuishouding.
De dekzand-afzettingen zijn fijnkorrelig (korrelgroottemaximum 150 mu) , goed gesorteerd en over het algemeen arm
van samenstelling.
De bodem van het grootste deel van Overijssel bestaat uit
deze dekzanden. Slechts de rivierkleigronden langs de IJssel
de beekafzettingen en de veengebieden stammen uit latere
tijden (Holoceen). Zie ook bijlage 2.

Het IJsseldal bovenstrooms van Zwolle is smal en wordt spoedig
begrensd door hogere zandgronden. Men treft er daarom
een smalle strook stroomruggronden en komklei aan. Deze
lagen zijn bovendien vrij dun (dunner dan 1,25 m)

Langs riviertjes als de Vecht, de Regge, de Dinkel, de Schipbeek, de Berkel ontbreekt het systeem van oeverwallen en kommen.
Men treft er een onregelmatig patroon aan van dunne stroken
klei of leem, afgewisseld met hoger liggende koppen en
ruggen van dekzand, terwijl verlaten beeklopen en andere depressies zijn opgevuld met veen.

Bij Vriezenveen en in het noorden van de provincie bij
DedeinsVaart en de Krim (zie bijlage 1 en 2)heeft zich hoogveen gevormd. Dit veen is voor het grootste deel afgegraven.
Na het afgraven is de bovenste laag van het oorspronkelijke
veenpakket opnieuw aangebracht: de bolster. Daarbovenop
kwam vervolgens een zanddek. Hoe ouder de veenontginningen,
des te kleiner is deze bolsterlaag; soms is hij in het geheel
niet aanwezig of in cle loop der jaren verdwenen. Veel van
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APPENDIX II

1.Geologie (zie o.a. lit. 22)

Verreweg de meeste bolems in Overijssel worden aangetroffen
in sedimenten, die dateren uit de jongste geologische
periode: het kwartair.
In dit tijdvak kreeg het landschap de vorm, zoals wij die
nu kennen. Uit het tertiair stammen voornamelijk zware
kleien en leemlagen van marine herkomst, die meest slecht
doorlatend zijn. De tertiaire afzettingen kunnen worden
beschouwd als de ondoorlatende basis, waarboven de doorlatende pleistocenen zanden zijn afgezet. Deze ondoorlatende basis loopt op van west naar oost: bij de IJssel is
de diepte ervan ongeveer 100 m m.v. en ten oosten van
lme10 komt het tertiair aan de oppervlakte.
Hierboven zijn door rivieren de zgn. preglaciale zanden
afgezet.
Tijdens de Riss-ijstijd (100.000 jaar geleden) is het
landijs doorgedrongen tot in onze streken en het bedekte
tijdens zijn grootste uitbreiding het gehele gebied van
Overijssel. De heuvelruggen, die nu het landschap markeren
zijn overblijfseiLs van de stuwwallen, die toen zijn gevormd. Het gestuwde materiaal is meest preglaciaal zand.
Door het landi.js werd keileem afgezet, dat een vrijwel
uniforme korrelstructuur heeft en slecht doorlatend is.
Deze keileem is deels bedekt door dikke lagen jonger materiaal (Icrsseldal), deels geërodeerd. Op vele plaatsen
vormt deze keileem ondoorlatende lagen in het profiel.
Bij het afsmelten van het ijs kwamen de fluvio-glaciale
afzettingen tot stand aan de rand van de stuwwallen.

Tijdens de Würm-ijstijd (ong. 30.000 jaar geleden)
heerst in ons land een toendra-klimaat. Het landijs bereikte
ons gebied echter niet. Karakteristiek voor deze periode
zijn de dekzand-afzettingen, die tijdens stormen door de
wind zijn afgezet. De ondergrond was permanent bevroren
en daardoor ondoorlatend. De bovenste lagen dooiden 's zo-
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a
6 . Waterschap de Berkel (50.000 ha)

Er zijn geen bestaande vergunningen.

In 1976: 3 DWO-pompen: 1,5 m3/s, t.b.v. 6500 ha.

m3/s bij Lochem, t.b.v. 2000 ha,

Aangevraagd:

1 m3/s bij Lochem t.b.v. 3800 ha.
5800 ha.
N.B : Watervoorziening van het rui1verkave1inggebied
baren dcor middel van een gemaal aan het
Twenthekanaal gaat niet door vanwege te laag
rendement.
Er zijn plannen voor de installatie van pompcapaciteit aan de Bolksbeek ten behoeve van de WOG
(Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland)
De geprojecteerde onttrekking aan de Twenthekanalen zou hiervoor 1 m3/s gaan bedragen.

Beregening: in principe is beregening uit open water
niet toegestaan. Zolang de Berkel voldoende water afvoert
is beregening uit de Berkel toegestaan.

Naast de inlaatwerken zullen er verder geen werken
worden uitgevoerd.

District Berkel.

9ppervlakte: 5300 ha.

Gemeenten: Warnsveld, Gorssel, Lochem.

Beregening: 1976: 16 %
Scenario 1: 20 %
Scenario 2: 40 %
Er is slechts een verdubbeling van de beregening beschouwd,
omdat het beregeningspercentage nu al hoog is, terwijl
er geen aanvullende werken worden uitgevoerd.
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deze gronden moeten nu als zandgronden worden beschouwd,
omdat het onderliggende zand aan de oppervlakte is gekomen.

2. Enige begrippen uit de bodemkunde.
(Ontleend aan Kuipers, lit.23.)

- Bodemvorming.
Dit zijn veranderingen tot op een diepte van 1 â 2 m in
het moedermateriaal, zoals dit vaak laagsgewijs is afgezet. Deze veranderingen vinden onder andere plaats door
aanvoer en omzetting van organische stof, waardoor een
humeuze bovenlaag wordt gevormd. De neergaande waterbeweging in de grond veroorzaakt een transport van humus
en andere stoffen naar diepere lagen (uitspoeling en inspoeling)
- Horizonten: lagen in een bodemprofiel.
A-horiZont: bovenlaag met veel organisch materiaal en uitspoeling naar

A

de B-horizorit.
B-horizont: inspoelingsiaag. Inspoe-

B

ling vanuit de A-horizont.
C-horizont: weinig veranderd moedermateriaal.

C

De uit- en inspoeling kan betrekking hebben op humus,
ijzer,klei,e.a.
- Bodemclassificatie: het in groepen of klassen brengen van
gronden op basis van gemeenschappelijke kenmerken.
Sinds ong. 1960 is het gebruikelijk de hoofdindeling van
deze classificatie te maken op basis van bodemvormende
processen (uit- en inspoeling van organische stof)
1 Veengronden: dikke bovenlaag met venig materiaal.
II Podzolgronden: minerale gronden met een krachtig ontwikkelde 8-horizont, waarin inspoeling van humus
overheerst.
III Brikgronden: idem, inspoeling van lutum.
IV Eerdgronden: minerale gronden met een dikke eerdlaaq
met hoog humusgehalte.
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V Vaaggronden: gronden, zonder een duidelijke profiel-ontwikkeling.

A

A

_

1

:

:

III

II.

A

IV

V

In Overijssel komen overheersend podzolgronden en eerdgronden voor.

- Vochthoudend vermogen:
De hoeveelheid vocht, die de onverzadigde zone kan bevatten is o.a. afhankelijk vane dikte van de humeuze
en/of leemhoudende bovenlaag van het profiel,2/ de hoogte van het

aan organische stof en/of het leemge-

halte en 3/ de korrelverdeling van de grond.

Eerdgronden (bijvoorbeeld de laaggelegen beek2erdgronden of de hooggelegen enkeerdgronden) hebben een relatief groot vochtieverend vermogen door de dikke humeuze bovenlaag. De podzoigronden (bijvoorbeeld ce veldpodzoigronden) hebben een veel zwakkere humeuze zone,
waardoor minder vocht voor het gewas beschikbaar is.
Bij de laaggelegen gronden kan door capillaire opstijging
(gedeeltelijke) aanvulling plaats vinden.

Vanwege de bovengenoemde 3 redenen kunnen verschillende
gronden een verschillend vochtgehalte hebben bij dezelfde
hoogte boven de grondwaterstand of, beter gezegd, bij
dezelfde vochtspanning. Een pF-curve van een grond geeft
de relatie tussen het vochtgehalte (in vol %) en de
vochtspanning (in cm waterkolom) . Zie Hoofdstuk 4.3.
- Storende lagen
Op veel zandgronden wordt de capillaire opstijging verhinderd door de aanwezigheid van storende lagen in het
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in het profiel. Deze lagen kunnen bestaan uit dicht-gepakt
zand, leem, keileem, veen, e.d.

3. Beschikbaar kaartmateriaal.

De Stiboka (wageningen) is bezig met de kartering van de
Nederlandse bodem op de schaal 1:50.000 (lit.24) .

Van

het gebied, waarop deze studie betrekking heeft, is echter nog slechts een klein deel gepubliceerd. Wel zijn
kaartbiaden met gebieden ten zuiden (?\chterhoek) en ten
noorden (Drenthe) uitgegeven.

In 1960 is de zgn. Nebo-kaart (Nederlandse Bodemkaart)
van Overijssel uitgegeven (schaal 1:200.000, opname van
1953-1955, lit.25). Deze kaart geeft weinig informatie
over de ondergrond en de grondwatertrappen en is gebaseerd op een verouderde classificatie. De situatie ten
aanzien van de waterhuishouding is bovendien in deze
25 jaar nogal veranderd (het percentage lage zandgronden
zal bijvoorbeeld nu veel kleiner zijn door de verbeteringswerken)

Door het Consulentschap voor Bodemaangelegenheden in
Wageningen is een berekening van het vochtieverend vermogen van een aantal standaardprofielen uitgevoerd met
behulp van de kaarteenheden van de Nebo-kaart. Deze methodiek wijkt sterk af van de schematisatie van DEMGEN en
kan niet worden gebruikt om de bodemkarakteristieken op
basis van de Nebo-kaart te bepalen.

In de loop

der

jaren is er een groot aantal ruilverkave-

lingen uitgevoerd, ten behoeve waarvan in het algemeen
bodemkaarten zijn samengesteld. De schaal van deze kaarten
is 1:10.000.
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De districten beslaan tezamen ongeveer 47.000 ha, zodat
het gebruik van deze kaarten zeer omslachtig zou zijn.

Bij gebrek aan geschikt kaartmateriaal zijn de bodemkarakteristiekeri bepaald op grond van de resultaten van
studies in andere vergelijkbare gebieden.

4. Literatuur.

Door de werkgroep Watervoorziening Drenthe (lit. 6) is de
berekening van de waterbehoefte uitgevoerd via de
methode Rijtema. Voor alle zandgronden werd als ondergrond nr. 3 (Loamy Fine Sand) gekozen, voor de veengronden nr.20 (Peat) . Ondergrond nr. 3 is gekozen als
compromis tussen de standaardgronden nr. 2 en nr. 4,
welke geschikt werden geacht voor jong resp. oud dekzand.
De schematisatie van bodemprofielen is overigens vrij gedetailleerd uitgewerkt. Alle voorkomende bodemprofielen
zijn verdeeld in 6 hydrologische bodemgroepen, die elk
weer zijn onderverdeeld in kleinere eenheden.
De veengronden en veenkoloniale gronden beslaan 31% van
de oppervlakte cultuurgrond van de provincie Drenthe, de
lage zandgronden 30%, de venige beekdalgronden 23% en de
hoge gronden 16%.
Het percentage veengronden zal in Overijssel kleiner zijn
dan in Drenthe; de lage zandgronden en beekdalgronden
zullen in de inlaatgebieden de grootsteoppervlakte beslaan.
De pF-krommen, die in Drenthe voor de wortelzone van deze
gronden zijn genomen verschillen onderling niet veel en
vallen tussen de pF-krommen van de standaardgronden 5 en 6.

In het studiegebied Sleen (Drenthe) is een zeer gedetailleerde schematisatie van de bodemprofielen gemaakt (lit.7).
Dit was mogelijk met behulp van de resultaten van de vele
studies, die daar in het verleden zijn uitgevoerd.
Van de totale oppervlakte wordt ca. 60% ingenomen door
podzoigronden (code Hd21, Hd23), 18% door eerdgronden en
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12% door veengronden. De k(') - relaties van standaardgronden 3,4,7 en 20 werden van toepassing bevonden:
nr.20 voor de veengronden,nr.4 voor de homogene zandgronden,
nr.3 voor bodemtypen met een dikke minerale eerdiaag
en/of een humusinspoelingsiaag en nr.7 voor gronden met
dikke keileem- of beekleemlagen (storende lagen).
De keuze van deze standaardgronden was, zoals gebruikelijk is,gebaseerd op een vergelijking van de bij deze
standaardgronden behorende pF--curven met bekende pF-curven
van het gebied. Van alle knooppunten, die in het gebied zijn
onderscheiden, kreeg standaardgrond nr.4 53%, nr.7 27%,
nr.20 14% en nr.3 6%.

In het gebied Losser (lit.28) is de k()-relatie van standaardgrond nr.2 toegepast voor podzol èn eerdgronden en
nr.16 voor keileemgronden. Vier gestandaardiseerde pFkrommen zijn geselecteerd, waaronder een kromme voor "humeus leemarm zand'. Deze kromme komt redelijk overeen met
de pF-curve van standaardgrond 6.

In Olden-Eibergen (lit.29) werd voor de wortelzone ook
een pF-curve gebruikt, die dicht bij die van standaardgrond 6 ligt. Voor de ondergrond werden de standaardgronden 2,3 en 4 gekozen: nr.2 voor hoge eerdgronden
(12%), nr.3 voor podzoigronden (61%) en nr.4 voor lage
eerdgronden (2 7%)

In een proefgebied in Salland (lit.19) zijn 2 typen ondergrond onderscheiden: standaardgronden nr.2 en nr.3.

Afgaande op deze studies kan de keuze van de ondergrond
beperkt blijven tot de standaardgronden 2,3 en 4. In
Tabel 11.1 is voor deze gronden de capillaire opstijging()
opgenomen als functie van de vochtspanning aan cle onderkant van de wortelzoneen de afstand tussen de grondwater stand en de onderkant van de wortelzone

(2).
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z=70

cm.

z=90

=

100

250

1000

16000

nr.2

0,02

0,04

0,04

nr.3

0,30 0,35

nr,4

0,50 0,50

z=110

cm.

100

250

1000

0,04

0

0

0

0,40

0,41

9,04

0,50

0,50

,21

16000

100

0

0

0,08

0,10 0,18

0

0,50

0,50

0,50

cm.

2501000

16000

0

0

0,04 0,05

0,06

U,27

0,31

0

00,26

Tabel 11.1

Bij z=70 cm is de capillaire opstijging van standaardgrond 2
veel kleiner dan die van nr.3 en 4.
Bij z=90 en 110 cm liggen daarentegen de gronden 3 en 2 dicht bij
elkaar en heeft standaardgrond 4 een grotere opstijging.

