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1.1
1

Draagkracht

INLEIDING

Dit achtergrondrapport vormt het startpunt voor de studie draagkracht
van het grondwatersysteem in Noord-Brabant en de te maken
waterbalansen. Het deelrapport geeft een overzicht uit eerdere
rapporten en databronnen. Er is al eerder naar draagkracht en de
waterbalans gekeken; hoofdstuk 1 gaat hier nader op in. Hoofdstuk 2
geeft vervolgens een beschrijving van de werking van het
grondwatersysteem. Hoofdstuk 3 gaat in op de kennis over de
grondwateraanvulling en de toekomstverwachting op basis van KNMI
scenario’s. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de huidige
onttrekkingen van grondwater op basis van databestanden van de
provincie en waterschappen. Hoofdstuk 5 beschrijft de trends in
grondwaterstandsverandering en stijghoogten in de afgelopen jaren
decennia en de kennis over beekafvoer.
Dit rapport is een weerslag van bestaande kennis uit literatuur (zie
kader) en data over onttrekkingen. Het rapport geeft geen analyse.
Het laatste hoofdstuk 6 geeft een overzicht op welke wijze de
inzichten in het draagkrachtonderzoek worden meegenomen.

De term draagkracht van het grondwatersysteem is door de provincie
Noord-Brabant geïntroduceerd in 2003. Toen is door diverse
maatschappelijke organisaties een intentieverklaring ondertekend met
als doel om tot een meer duurzame watervoorziening te komen. Ter
onderbouwing van deze strategie is door DHV (2003) een
draagkrachtstudie uitgevoerd. Met het Waterdoelenmodel van NITGTNO zijn berekeningen gemaakt voor de gehele provincie en
knelpunten voor natuur, landbouw en bebouwd gebied vastgesteld.
Dit is gedaan aan de hand van berekende grondwaterstanden (GVG,
GLG en GHG). Voor deze knelpunten is berekend wat het aandeel in
de grondwaterwinningen is. Eindresultaat was een kaart met
knelpunten met te lage grondwaterstanden in landbouwgebied en te
hoge grondwaterstanden in stedelijk gebied, gerelateerd aan de
drinkwaterwinningen. De knelpunten komen verspreid over de
provincie terug en zijn weinig aanwezig op locaties waar geen
drinkwateronttrekkingen zijn zoals het poldergebied en de Peelhorst.
Op basis van dit document is op 21 februari 2002 een
intentieverklaring Water op Maat 2003 getekend.
In de afgelopen jaren zijn (GGOR) projecten uitgevoerd ter
verbetering van de waterhuishouding, zijn winningen verplaatst in
diepte en locatie en is meer kennis opgedaan over de ondergrond en
de modellering van het grondwatersysteem. Daarom is het tijd om de
draagkracht opnieuw in beeld te brengen in 2017.
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Figuur 1-1
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Knelpunten ten gevolge van drinkwaterwinning voor de natuur (in rood),
voor de landbouw (in groen) en voor stedelijk gebied (in blauw) volgens
de Draagkrachtstudie uit 2001 (DHV, 2001)
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1.1

De waterbalans

Een globale waterbalans van Noord-Brabant is eerder in beeld
gebracht. Door NITG-TNO (1997) is een gedetailleerde waterbalans
gemaakt bestaande uit 48 waterbalansposten. De informatie werd
verzameld uit verschillende bronnen waarbij werd opgemerkt dat het
nog ontbrak aan kennis over de interactie tussen het
oppervlaktewater- en het grondwatersysteem.

Neerslag - verdamping 291

EFN(3) 111
Afvoer (1)
hoofdwater

Met grondwatermodellen kan rekening worden gehouden met
ruimtelijke verschillen en processen zoals interactie tussen
grondwater en oppervlaktewater. Met regionale grondwatermodellen
is de waterbalans uitgerekend voor het KRW grondwaterlichaam
Zand-Maas (RHDHV, 2013a), ofwel vrijwel geheel Noord-Brabant en
het grootste gedeelte van Limburg.

aanvoer 44

Afvoer (2)
greppels/d
84

Ondiep
Inzijging 30
Onttrekkingen 20

Slenk Diep (vanaf circa
100 meter-NAP)

Te zien is (figuur 1-2) dat de 291 mm grondwateraanvulling (neerslag
minus verdamping) deels beschikbaar komt als afvoer over maaiveld,
drains, greppels en grotere waterlopen zoals de beken. De voeding
naar het diepe grondwatersysteem is veel kleiner dan de
grondwateraanvulling van het freatische grondwatersysteem. Uit het
diepe systeem wordt gemiddeld 65 mm per jaar onttrokken. Een deel
van dit water is afkomstig van de voeding vanuit het ondiepe
grondwatersysteem en het andere deel wordt geleverd door
horizontale aanvoer vanuit het regionale grondwatersysteem.
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Kwel natuur

Onttrekkingen

Figuur 1-2 Waterbalans (mm/jaar) voor grondwaterlichaam Zand-Maas berekend voor een
gemiddeld jaar (RHDHV, 2013a)
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Door RHDHV (2010) is een waterbalans voor het grondwater in de
provincie Noord-Brabant gemaakt waarbij een alternatief is
doorgerekend waarbij in Noord-Brabant geen grondwater voor de
drinkwaterwinning zou worden onttrokken. In de berekeningen is te
zien (Figuur 1-3) dat de extra hoeveelheid grondwater vooral in het
oppervlaktewater terecht komt. Het effect op horizontale instroming
en uitstroming is gering.

Infiltratie . Kwel
per aquifer
Uitwisseling tussen
diepere lagen
1
(resultante)

per aquifer

Instroom uit
Limburg en
België per
aquifer
per aquifer

Figuur 1-3
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Waterbalans (in miljoen m3Ąaar) voor de Provincie Noord-Brabant met
een vergelijking van de huidige situatie (midden) en de situatie dat
Brabant Water zou stoppen met onttrekken (onderste plaatje)
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Figuur 1-4
Sanders)

Totale waterbalans voor Noord-Brabant (Telos, 2010; afbeelding Wies
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Door Telos (2010) is een complete waterbalans opgesteld van het
gehele watersysteem van Noord-Brabant, geïnventariseerd uit
verschillende bronnen (zie figuur 1-4). Deze analyse laat zien dat de
totale grondwatervoorraad zeer groot is (500 miljard m3). Deze
hoeveelheid lijkt wat aan de grote kant te zijn. Dit is namelijk gelijk
aan de gehele oppervlakte van Noord-Brabant (5.081 km2)
vermenigvuldigd met een gemiddelde diepte van 300 meter, met de
aanname dat ongeveer 1/3 van dit volume gevuld is met grondwater
(en de rest met zand). De totale hoeveelheid instromend
oppervlaktewater is veel kleiner; de hoeveelheid opgepompt
grondwater is nog veel kleiner.
In Noord-Brabant wordt in de zomer water aangevoerd vanuit kanalen
en de Maas. Dit vindt vooral plaats in het stroomgebied van Aa en
Maas via de Beneden-Aa, Hertogswetering, de Peelkanalen en De
Raam. Dit water wordt aangevoerd omdat er in de zomer een tekort
is. Een deel van dit water infiltreert naar het grondwater. Voor het
onderzoek Delta Plan Hogezandgronden (DHZ) zijn
scenarioberekeningen gemaakt met het Brabant model waarin
uitgerekend is wat het effect is van wateraanvoerscenario’s en in de
huidige situatie (RHDHV, 2013d). De hiernavolgende getallen komen
uit de achterliggende tabellen en zijn niet eerder in dit detail
gerapporteerd. In de huidige zomer infiltreert gemiddeld 56 miljoen m3
water in geheel Noord-Brabant, waarvan het overgrote deel in het
gebied van Aa en Maas. Overigens is de hoeveelheid gedraineerd
water in een zomerhalfjaar aanzienlijk groter maar de drainage in de
zomer treedt vooral op in de beekdalen en in de lager gelegen delen
van Brabant waar kwelwater omhoog komt.
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2

HET GRONDWATERSYSTEEM

2.1

Maaiveld

De ruimtelijke verdeling van de maaiveldhoogte in Noord-Brabant en
omgeving is sterk bepaald door bodemopbouw, tektonische (breuken)
gestuurde maaiveld beweging en het natuurlijke drainagesysteem. In
figuur 2-1 is dit gevisualiseerd voor de provincie en omgeving. Het
patroon toont de ligging van de maaiveldscheiding ^ waterscheiding)
in Vlaanderen. Boven of ten oosten van de “kam” stromen beken en
grondwater richting Noord-Brabant.
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Figuur 2-1
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Maaiveldhoogte verdeling in en rond Noord-Brabant
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2.2

Bodem en lithologie

Figuur 2-2 toont de lithologie (sedimenttype, korrelgrootte), op basis
van de bodemkaarten van Nederland en België. De kaarten laten
duidelijk de ligging zien van het grindrijke Kempisch Plateau.

's Heaoğenöosctì ţ

Het voorkomen van grind aan maaiveld zorgt voor snelle afvoer van
het grondwater. In het zandgebied bevindt zich fijnkorrelig dekzand.

įļ

-■0?1'

2.3

Geologische opbouw en deelgebieden

In figuur 2.3 zijn de grootschalige regionale geologische patronen
zichtbaar gemaakt. Grofweg kunnen 4 zones worden onderscheiden:
(1) West-Brabant, (2) het Kempische Plateau, (3) de Roerdal Slenk
(ook Centrale Slenk genoemd) en (4) de Peelhorst en Venlo Slenk.
Deze zones worden, met uitzondering van de westzijde bij
Ossendrecht/Bergen op Zoom) gescheiden door breuken.

Antwerpen

20 km

Hasse/r

Maastricht

Bode niklassen
veen/moerig
Grind
Grof zand
Leem arm Į zwak lemig fijn zand
Lemtgfijn zand (Z3)
Lemigzand (S, P-Z)
Lichte zandleem (P), oude landbouwgronden
Grof zand
Fijn zand
Lemig zand

Figuur 2-2

Lemig
Ka ksteen
Onbekend
Provinciegrens

Lithologie op basis van de bodemkaarten van Vlaanderen en
Nederland
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Figuur 2-3

(Grensoverschrijdende) zonering op basis van geologie
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De tektonische bewegingen hebben in Noord-Brabant geleid tot
sterke verschillen in geologische opbouw tussen deze zones. Deze
zijn goed zichtbaar in het geologisch West-Oost profiel tussen
Zeeland en Limburg/Duitsland (figuur 2-3).

Door de relatief ondiepe ligging van de Breda Formatie onder de
Peelhorst en Venlo Slenk is de grondwatervoorraad veel kleiner en,
door het ontbreken van een slecht doorlatende deklaag aan de
bovenzijde (oppervlak) vaak ook erg kwetsbaar voor verontreiniging
vanaf het maaiveldoppervlak. In de Venlo Slenk bevindt zich nog
beïnvloed water onder de Venlo Klei.

West-Brabant wordt van boven naar beneden getypeerd door de
aanwezigheid van een relatief dunne zandlaag (dekzand, stuifduin) op
tientallen meters dikke getijde afzettingen (klei, zeer fijn zand, veen). Voor de draagkrachtstudie beschrijven we de waterbalans en effecten
Daaronder bevinden zich goed doorlatende mariene afzettingen
aan de hand van vijf deelgebieden.
(zanden en schelpenlagen) met plaatselijk dunne kleilagen (o.a. Kallo
klei). Deze mariene afzettingen worden aan de onderzijde begrensd
door fijn zand en klei van de formatie van Breda. Hier bevindt zich
meestal ook de zoet-zout overgang.
Het ten oosten van West-Brabant gelegen Kempisch Plateau heeft
een vergelijkbare opbouw maar kent aan de bovenzijde een laag van
grove, grindrijke rivierafzettingen. Op veel plaatsen (o.a. venbodems)
zijn deze aanwezig.
Tussen de Feldbiss breuk en de Peelrand breuk bevindt zich de
Roerdal Slenk (Centrale Slenk). Deze zone is relatief het meest
gedaald. Deze zone bezit een groot volume aan zoet grondwater. Het
ondiepe, zeer goed doorlatende, watervoerende pakket (F. van
Sterksel) is kwetsbaar voor verontreiniging omdat de deklaag
plaatselijk afwezig is en deze deklaag vaak redelijk doorlatend blijkt.
Om deze reden zijn in het verleden veel semi-freatische winningen
verdiept om bescherming te zoeken onder de zeer slecht doorlatende
Waalre/Stramproy kleilagen. Op deze diepte is het grondwater niet
door de mens beïnvloed en vaak duizenden tot zelfs tienduizend jaren
oud.
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Figuur 2-4

Indeling in 5 deelgebieden voor draagkrachtstudie
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Figuur 2-5

Een Oost-West profiel over Noord-Brabant. De onderzijde van dit profiel
komt ongeveer overeen met de top van het vaste gesteente (meestal
kalkgesteente)
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Figuur 2-6: Noord-Zuid profiel waarbij het Kempisch Plateau wordt gepasseerd en eindigt in
de Roerdal Slenk
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Zowel figuur 2-5 als figuur 2-6 tonen de paleogene diepe
watervoerende pakketten. Uit eerdere studies blijken deze een rol van
belang te spelen bij het “transport” van stijghoogtenverlaging. Mogelijk
speelt karst hierbij een rol van belang.

In Midden-Brabant liggen als gevolg van postsedimentaire
dalingsprocessen de Kedichem-Tegelen kleien veel dieper. Op de
kaart is de zuidelijke begrenzing echter wel goed te volgen omdat
deze hier de grens naar andere profieltypen vormt. In figuur 2-8 wordt
een hydrogeologisch profiel in de lengterichting van de Centrale Slenk
In figuur 2-7 is de hydrogeologie meer gedetailleerd in kaart gebracht. getoond. De basis van dit profiel bestaat uit 'harde' niet klastische
Hierbij is gebruik gemaakt van karakteristieke hydrogeologische
sedimenten. Opvallend is de dikte van de fijne zanden en kleien van
profielen. De kaart wordt in het zuiden begrensd door de cuesta van
de Formatie van Breda. De figuur is gemaakt om meer inzicht te
de Boomse klei, en aan de oostzijde door de Maas. Een cuesta is een krijgen over de effecten van bruinkoolwinning in Duitsland op het
richel in het landschap met aan de ene zijde een flauwe helling en
Nederlandse grondwatersysteem.
aan de andere zijde een scherpe helling welke zijn ontstaan door
verschillen in erosiegevoeligheid. De flauwe helling is in noordelijke
richting. Ter plaatse van de cuesta dagzoomt de kleilaag die in
noordelijke richting helt en binnen Nederland op honderden meters
diepte ligt. Ten zuiden van de cuesta dagzomen de pakketten welke
zich stratigrafisch onder de Boomse klei bevinden. De Boomse klei
wordt in veel grondwaterstudies in zuidelijk Nederland als de
hydrogeologische basis beschouwd. De Boomse klei, die als een zeer
homogene klei in een uitgestrekt Tertiair kustgebied werd afgezet en
ca. 50-100 meter dik is, bezit een weerstand van miljoenen dagen;
veel hoger dan alle bovenliggende slecht doorlatende pakketten. Het
profieltype I1 in het westelijk deel van de kaart bestaat uit zanden die
in West- Brabant het watervoerend pakket vormen. Dit watervoerend
pakket is in West-Brabant afgedekt met de slecht doorlatende
Waalre-Stramproy klei (voorheen Kedichem-Tegelen). De zuidelijke
begrenzing hiervan uit zich in de Microcuesta van de Kempen.
De met deze cuesta samenhangende morfologie heeft er ook voor
gezorgd dat de grondwaterscheiding bijna 1 op 1 samenloopt met
deze cuesta.
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2.4

Grensoverschrijdende isohypsenpatroon

De grondwaterstroming ligt loodrecht op het stijghoogtepatroon. De
kaart (figuur 2-9) toont dat de richting van de grondwaterstroming
sterk overeenkomt met de regionale helling van het maaiveld. In
midden-Brabant stroomt het grondwater gemiddeld in noordelijke
richting, langs de Brabantse Wal deels naar het westen, terwijl het
grondwater op de Peelhorst voor het grootste deel naar of de Maas of
de Centrale Slenk stroomt. De kaart laat ook twee depressies in het
stijghoogtevlak zien, namelijk in het Land van Altena ten oosten van
de Biesbosch en in het poldergebied ten noorden van Breda. Hier
stroomt grondwater vanuit alle richtingen toe als kwel en wordt
gedraineerd. In de depressie boven Breda wordt de vanuit het
noorden toestromende grondwatercomponent gevoed door de
Bergsche Maas en het Hollands Diep. De Bergse Maas is pas 100
jaar geleden gegraven en het Hollandsch Diep bestaat nog maar iets
langer dan 1000 jaar. Momenteel bestaat deze stromingscomponent
dan ook uit grondwater dat voor deze veranderingen in het
watervoerende pakket aanwezig was. Hierbij moet beseft worden dat
grondwater meestal uiterst traag stroomt. In het hier gepresenteerde
eerste watervoerende pakket wordt een stroomsnelheid geschat van
5-10 meter per jaar.
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2.5

Kwel in Noord-Brabant

Figuur 2-10 toont de verspreiding van (historische) kwelgebieden. De
verspreiding van de kwelgebieden komt grotendeels overeen met de
huidige verspreiding. Alleen de interactie met het oppervlak en
oppervlaktewater is sterk veranderd:
1. Beken zijn gekanaliseerd en verdiept waardoor kwel vaak
door de waterloop wordt “afgevangen” en minder invloed heeft
op de omgeving.
2. Door waterwinningen en intensivering van drainage zijn de
stijghoogten binnen de kwel leverende watervoerende
pakketten afgenomen, en daardoor de kwelhoeveelheid
verminderd.
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Verspreiding van kwelgebieden in Noord-Brabant
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Vooral “diepe kwel” is van grote waarde voor de natuur. Deze diepe
kwel is afkomstig uit de kalkrijke Maassluis- en Oosterhout formaties
(figuur 2-11). In de Roerdal Slenk is de kwel vanuit het ondiepe
watervoerende pakket (F. van Sterksel) ook belangrijk. De
waterkwaliteit van dit pakket wordt echter bedreigd, de reden dat de
drinkwatersector dit pakket heeft verlaten.

Tijdens het Holoceen zijn deze beektrajecten vaak geleidelijk
opgevuld met (goed water doorlatend) veen. Dit kunnen opvullingen
zijn tot meer dan 10 meter. De kwelintensiteit in beekdalen is dus niet
alleen afhankelijk van de relatief lage ligging, maar ook van de dikte
en weerstand van het veen. Aan het oppervlak van Noord-Brabant
kan onderscheid worden gemaakt tussen infiltratie-, intermediaire- en
kwel-gebieden. Afhankelijk van locatie specifieke omstandigheden en
detailschaal is verdere onderverdeling mogelijk. In deze studie gelden
de volgende beschrijvingen:
»

H] Slecht doorlatend pakket

Figuur 2-11

2.5.1

I W I Slecht doorlatende basis

Herkomst van diepe, regionale kwel

De geologie en geomorfologie van kwel

De meeste beekdalen zijn al tijdens het Pleistoceen ontstaan. Erosie
heeft er voor gezorgd dat een netwerk van erosiedalen is ingesneden.
Vaak kan binnen een beekdal een Pleistocene- en een Holocene
erosierand worden onderscheiden. Tussen deze Holocene randen is
het dal meestal opgevuld met veen. Deze dalen kunnen plaatselijk
zeer diep zijn ingesneden en later weer opgevuld.
WATBF3125R001WM
16 november 2017

- 22 -

Infiltratiegebied; Voor de zandgebieden is dit een aan het
oppervlak begrensbare eenheid waarvoor geldt dat het
neerslagoverschot voor het overgrote deel het diepere
grondwater voedt. Het zijn dus de voedingsgebieden voor de
regionale grondwatersystemen. In de Brabantse situatie zijn
het de gebieden waar het neerslagoverschot de ondiepe en/of
diepere watervoerende pakketten bereikt. In West-Brabant is
dit minimaal het tweede watervoerende pakket (WVP2), in de
rest van de provincie het eerste watervoerende pakket
(WVP1). Als criterium voor de begrenzing van de actuele
infiltratiegebieden is de afwezigheid van een drainagestelsel
gehanteerd. Op de zandgebieden zijn als gevolg van de
aanleg van kanalen ook kunstmatige infiltratiesystemen
ontstaan. De kanalen zijn voor een belangrijkdeel op de
waterscheidingen aangelegd. Waar de kanalen
dekzandruggen doorsnijden kunnen ze plaatselijk een
drainerende functie hebben. In het poldergebied bestaan de
infiltratiegebieden uit de rivieren, kanalen of zeearmen.
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Deze hebben een relatief hoog peil ten opzichte van de
aangrenzende polders terwijl vaak de weerstandbiedende
(Holocene) deklaag ontbreekt.

In augustus bevatten alleen de sloten in kwelgebieden nog
water of zijn ze watervoerend door wateraanvoer of door de
afvoer van gezuiverd RWZI effluent

»

Kwelgebied; Dit is een aan het oppervlak begrensbare
eenheid waarvoor geldt dat grondwater vanuit de diepere
pakketten omhoog stroomt. De wijze van uittreden kan tussen
of binnen kwelgebieden verschillen. Het opstijgende
grondwater kan tot aan het maaiveld reiken en over het
maaiveld afstromen, het kan alleen in greppels uittreden,
alleen de diepere beken, waterlopen of kanalen bereiken of
alleen via verdamping de atmosfeer bereiken. De wijze van
uittreden en de grootte van het kwelgebied kan gedurende het
seizoen veranderen. In figuur 2-10 zijn de regionale
kwelgebieden gekarteerd met behulp van historische
informatie en AHN data .De wijze van uittreden zal gedurende
het seizoen wijzigen maar de ruimtelijke begrenzing verandert
nauwelijks. De actuele begrenzing van kwelgebieden zal op
regionale schaal niet sterk verschillen met de historische
verspreiding. De interactie met het oppervlak wel.

»

Intermediair gebied; Dit is een aan het oppervlak
begrensbare eenheid waarvoor geldt dat het
neerslagoverschot hoofdzakelijke via het drainagesysteem
wordt afgevoerd. Dit is het (goed) ontwaterde grondoppervlak
in de provincie. Meestal zijn de sloten in dit gebied in de
winter watervoerend. In de praktijk valt het drainagesysteem
tijdens het droge seizoen geleidelijk droog.
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Figuur 2-12 kwel en spanningswater zone
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2.5.2

Kwel of spanningswater

De reistijd bedraagt meestal honderden tot duizenden jaren. Helaas
stroomt ook het vuile oppervlaktewater uit het ontwaterde
landbouwgebied naar de beek, waardoor de
oppervlaktewaterkwaliteit, ook bij veel “schone” kwel matig tot slecht
is.

In figuur 2-12 wordt getoond hoe de ruimtelijke begrenzing van
gebieden met spanningswater verschilt met de zone waar werkelijk
kwelwater uittreedt. Langs de beekdalen of aan de voet van
dekzandruggen komt het vaak voor dat wel spanningswater aanwezig
is maar er geen kwelwater aangetroffen wordt. De begrenzing van de
Aan de randen van beekdalen, in bovenlopen en langs vennen kan
zone waar werkelijk kwel uittreedt, is op basis van gis en/of
ook sprake zijn van “ondiepe kwel”. Hierbij is regenwater slechts
rekenmodellen moeilijk te bepalen.
enkele meters diep geïnfiltreerd en stroomt vervolgens af. De
transportweg
is meestal gering, de waterkwaliteit vaak vervuild of
2.5.3
Kwel en waterkwaliteit
antropogeen beïnvloed. In stroomgebieden met een natuurlijke
Het belang van kwel in beekdalen en langs de overgangszone tussen begroeiing (bijv. Witte loop op de Strabrechtse Heide) is de
zand- en poldergebied is voor een belangrijk deel gerelateerd aan de waterkwaliteit goed, maar nog steeds beïnvloed door de
samenstelling van kwel. Dit kwelwater is meestal calciumrijk en bezit atmosferische belasting (o.a. te veel stikstof).
mede daardoor een neutrale zuurgraad (pH 7), en bezit geen, of
nauwelijks, antropogene invloeden, zoals verhoogde
Er bestaan ook kwelgebieden die gevoed worden door kanaalwater.
nitraatconcentraties. Heel belangrijk voor het ecosysteem is ook de
aanvoer van ijzer door het kwelwater. Dit ijzer immobiliseert fosfaat en
creëert daardoor voedselarme omstandigheden. Kalk versnelt
mineralisatie. Naast deze chemische ‘kwaliteiten’ spelen ook de aan
kwel te relateren fysische aspecten een rol: een relatief hogere
temperatuur, ondiepe grondwaterstanden in combinatie met een vlak
grondwaterregime (geringe uitzakking grondwater tijdens droge
perioden).
In figuur 2.12 is het watersysteem rond beekdalen geschematiseerd.
De figuur is geïnspireerd op de West-Brabantse situatie. Regenwater
in infiltratiegebieden zal tijdens infiltratie zuurstof verliezen, en
daardoor ijzer oplossen en op diepte in de mariene pakketten worden
aangereikt met calcium. Dit watertype kan dan in kwelgebieden
opstijgen.
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Grondwaterstroming en hydrochemische genese rond beekdalen
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2.5.4

Beregening vindt plaats in reactie op droogteperioden en kan
kwel in korte tijd sterk doen afnemen op een moment dat ook
de kwelafhankelijke natuur water nodig heeft.

Kwel: grondwater oppervlaktewater interactie

Op basis van historische informatie, bodemkenmerken en informatie
over plantensoorten is het mogelijk de natuurlijke (grond-) water
situatie in een beekdal te reconstrueren en te vergelijken met de
huidige situatie. De reconstructie is gebaseerd op de Halsche
Beemden langs het Merkske (Baarle Nassau) en uitgewerkt in figuur
2.13:
1. Uit historische beschrijvingen (1800-1900) blijkt dat beekdalen
vaak lang, soms tot aan het begin van de zomer, geïnundeerd
bleven. Dit inundatiewater was toen een mengsel van
(relatief) zuur heidewater dat werd aangevoerd door boven
en zijlopen van de beek en calciumrijk kwelwater (zie figuur
2-15). Deze kwel zorgde voor een neutrale zuurgraad.
2. Tijdens deze overstromingen werd regenwater over maaiveld
afgevoerd, en kon derhalve niet de bodem binnen dringen, en
deze dus niet verzuren;
3. Omdat dit beekdal over een breedte van ca. 100-200 meter
langdurig onder water stond, ontstond aangrenzend een
overgang met een zeer natte bodem die ook (deels) gebufferd
werd door kwelwater. Hier lagen meestal de
Blauwgraslanden.Tijdens de tweede helft van de twintigste
eeuw ontstond een compleet nieuwe situatie: (1) de
beekdalen werden verdiept en rechtgetrokken waardoor de
overstromingen afnamen, (2) het heidegebied werd ontwaterd
en omgezet naarlandbouwgrond met watervervuiling en
grondwaterstandsverlaging als gevolg, (3) de
grondwaterwinning nam sterk toe waardoor kwelflux afnam:
4. Sinds 1976 is de beregening uit grondwater sterk
toegenomen.
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Hierdoor daalde de grondwaterstand in beekdalen waardoor veen
mineraliseerde en het maaiveld daalde. Daarnaast kon regenwater
vaak infiltreren waardoor een (zure) regenwaterlens ontstond. Ook de
abiotische blauwgrasomstandigheden verdwenen.
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Figuur 2-14 reconstructie van de verandering van abiotische omstandigheden in een
beekdal
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Figuur 2-15

De beek afvoer kent een snelle en langzame component. Dit voorbeeld
(Strijbeek) toont hoe de dynamiek tussen vroeger en nu is veranderd
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2.5.5

Kwel situaties in het zandgebied

Voor kwelafhankelijke natuur wordt het water bij voorkeur over
maaiveld afgevoerd. (figuur 2-16). Hierdoor kan regenwater niet
infiltreren en staat de wortelzone alleen onder invloed van
grondwater. Dit kweltype kwam vroeger veel voor maar is nu zeer
zeldzaam. Alleen langs het Merkske, in de Urkhovense Zeggen
(Kleine Dommel) en langs de Dommel bij de Malpiebeemden komt dit
type nu nog voor. In de eerste twee gevallen is deze zone
grotendeels met riet begroeid en als hooigrasland verlaten. Bij de
Malpiebeemden bevindt zich een broekbos. Het kweltype IIz komt op
meer plaatsen voor maar is ook zeldzaam. Het is veelal een
degeneratie-stadium van het eerste type. De kwel beïnvloedt direct de
greppels en omgeving. Het komt ook voor dat de tussen de greppels
gelegen graslanden in de zomer, nadat de regenwaterlens is
verdampt/afgevoerd, via capillaire werking toch beïnvloed worden
door kwelwater. Het type IIIz is het volgende degeneratiestadium en
is veel voorkomend. Bekende voorbeelden zijn de Aa of Weerijs en
de Smalbroeken (Kampina). Hier is duidelijk sprake van kwel maar
treedt deze direct in de waterloop uit. Dit onbeïnvloede grondwater
gaat dan door menging met het vervuilde beekwater verloren. Twee
typische gevallen op de zandgronden zijn het bosrabbatten- type (IV)
en wijst (type IX). In het rabatten-type wordt een belangrijk deel van
het neerslagoverschot in de winter afgevoerd. In de droge periode
kan het bos wel optimaal verdampen omdat in de leemrijke bodems
grondwater (kwel) capillair kan opstijgen. Deze bossen staan o.a.
bekend om het voorkomen van kalkindicators als bijvoorbeeld de
Slanke Sleutelbloem. Bekende voorbeelden zijn het Velderschbos
(Boxtel) en het Liesbos (Breda). De wijstgronden komen voor langs
de breuken op de Peelhorst, maar ook aan de westzijde van de
Roerdal Slenk zijn recent wijstachtige kwel locaties geïdentificeerd.
WATBF3125R001WM
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Afstromend grondwater wordt hier geremd door een verticale
weerstand die is veroorzaakt door de breukwerking. Bijzonder is dat
hier aan de hoge kant sprake is van kwel en dat aan de lage kant van
de breuk de gronden droog zijn.
2.5.6

Kwel situaties in het kleigebied

Kwel in het poldergebied komt alleen in de waterlopen voor. In de
binnenpolders nog in greppels (V - VIIk), in de meer rationeel
georganiseerde kleipolders hoofdzakelijk in de diepe poldervaarten. In
poldergebieden zijn kweltypen samen gevoegd omdat onvoldoende
informatie beschikbaar was om verder onderscheid te maken. Een
bijzonder type (VIII), dat plaatselijk ook op de zandgronden voorkomt,
is het door oppervlaktewater gevoede kweltype. Dit komt voor langs
de rivieren en op plaatsen waar de Kempense kanalen lage zones
passeert zoals beekdalen (Urkhovense Zeggen, De Opslag).
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Grondwatervoeding vanuit oppervlaktewater.

De provincie bezit een uitgebreid oppervlaktewater netwerk
(figuur 2-17). Onder natuurlijke omstandigheden draineren de beken
het gehele jaar grondwater. Tegenwoordig is dit vaak ten gevolge van
ingrepen veranderd. Beken kunnen bijvoorbeeld (vooral in de zomer)
water infiltreren als stuwen zijn aangelegd. Deze situatie komt ook
vaak voor op plaatsen waar de beek gevoed wordt door gezuiverd
RWZI. effluent. Er kunnen verschillende grondwater-beek interacties
voorkomen:
1. Beek wordt gehele jaar gevoed door grondwater.
2. Beek heeft voeding in natte periode, infiltratie in droge
periode.
3. Beek heeft voeding in natte periode, droogval in droge
periode.
Naast de beken verliezen de Brabantse kanalen water. In de meeste
gevallen zijn deze kanalen op lokale waterscheidingen aangelegd. Er
is weinig bekend over de bijdrage aan de voeding van het
grondwater. Naast de kanalen zijn de Maas vanaf Grave en het
Hollandsch Diep ook infiltratie gebieden. Vanuit Vlaanderen wordt op
verschillende plaatsen ook (Maas) water via bovenlopen van beken
aangevoerd.

AnrauJ
trrut

ŗjj* : ‘ .v r«p.- tt.--.

Figuur 2-16: Schematisatie van de meest voorkomende kwelsituaties in Noord-Brabant
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Figuur 2-17: Brabantse kanalen
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Het effect van de verlaging uit zich met name in tijdelijke vermindering
of stopzetting van de kwel. Voor kwelafhankelijke natuur komt dat net
Het effect van een grondwaterwinning op het grondwatersysteem kan
ongelukkig uit omdat het de perioden zijn met de grootste
sterk verschillen. Dit is afhankelijk van de ruimtelijke positie, de
waterbehoefte. In korte tijd kan de grondwaterstand dan sterk dalen.
winningsdiepte, de onttrokken hoeveelheid en de jaarlijkse verdeling
van de onttrekking. Een freatische winning in een infiltratiegebied
heeft een relatief lokaal effect (figuur 2.17). Freatische
grondwaterwinningen in kwelgebieden hebben een zeer lokaal effect
dat hoofdzakelijke ten koste van de kwel gaat. In een intermediair
gebied zal het invloedgebied van de freatische winning gedurende het
jaar als gevolg van het droogvallen van het oppervlaktewaterstelsel
verschillen. In de zomer neemt het invloedgebied sterk toe. Diepe
grondwaterwinningen hebben een veel diffuser effect. De verlaging
van de stijghoogte is op veel grotere afstand merkbaar, terwijl de
verlaging op de freatische grondwaterstand moeilijk meetbaar is.
Positionering van een diepe winning in een kwelgebied zou slechts
een zeer lokaal effect op de freatische grondwaterstand veroorzaken
als de winningshoeveelheid even groot is als de kwel die daar
opstijgt.
2.7

Grondwater onder druk

In de provincie wordt periodiek veel grondwater onttrokken voor
beregening van landbouwgewassen. In enkele weken worden
tientallen miljoenen m3 onttrokken. Er wordt geschat dat dit voor een
erg droge zomer bijna 25 0Zo (ca. 90 miljoen m3j van de totale NoordBrabantse grondwateronttrekking (ca. 400 miljoen m3j bedraagt. Als
gevolg van de beregening ontstaan tijdelijk sterke verlagingen in
stijghoogte (zie figuur 2.20). Hier kan soms onderscheid worden
gemaakt in een lokaal effect en een bovenlokaal-regionaal effect door
het optellen van de effecten van alle tijdelijke winningen tezamen. Na
stopzetting van de onttrekking 'springt' de stijghoogte weer naar het
normale niveau.
Draagkracht grondwater Noord-Brabant
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íceaţische verlaging

Figuur 2-18: Schematisatie van het verlagingseffect
van een freatische en een diepe winning
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Figuur 2-19: Voor Noord-Brabant karakteristieke verlaging van de “diepe” stijghoogte

In figuur 2-19 is het “verlaging-van-de-stijghoogte” effect goed
zichtbaar. De ondiepe stijghoogte (F. van Sterksel) lijkt nauwelijks
beïnvloed, terwijl de diepe stijghoogte ca. 3 meter is gedaald. Dit werd
veroorzaakt door toename van diepe grondwaterwinning. Omdat de
provincie Noord-Brabant enkele jaren veel inspanning heeft verricht
om inzicht te krijgen in de onttrokken hoeveelheid grondwater ten
behoeve van beregening kon de onderstaande relatie tussen
onttrekking en neerslagtekort worden opgesteld (figuur 2-20).
De lage waarde voor 2008 hangt waarschijnlijk samen met registratie
problemen
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Jaarorrtlrekking voor beregening versus max. neerslagtekort
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Figuur 2-20: Op metingen gebaseerde relatie tussen neerslagtekort en onttrokken
grondwater voor beregening
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Bestudering van de meetreeksen in het grondwaterarchief (Dino loket,
TNO) laat vaak de beregeningseffecten zien. In figuur 2-21 is dit
effect goed zichtbaar, met tijdelijke stijghoogten dalingen van meer
dan 200 cm. Figuur 2-22 toont de stijghoogte bij Strijbeek die
hoogfrequent is gemeten. De figuur toont ook de sterke tijdelijke
verlagingen.

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
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Figuur 2-21: Tijdelijk sterke verlaging in een meetpunt bij Reusel
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effect van grondwater onttrekking voor beregening
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Figuur 2-22: Tijdelijk sterke stijghoogteverlaging als gevolg van beregening in de omgeving
van Strijbeek.
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2.8

De overgangszone tussen zoet en zout grondwater

De diepteligging van de zoet-zout overgang is redelijk bekend (figuur
2-23). Ten zuiden van Eindhoven, in de Centrale Slenk ligt dit
grensvlak op meer dan 500 meter diepte. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met infiltratie vanuit het Kempisch Plateau, maar ook met het
feit dat de aanwezigheid /dikte van mariene pakketten hier gering is.
In het oosten ligt het grensvlak ondiep ten gevolge van de ondiepe
ligging van slecht doorlatende zeer fijne zanden en klei van de F. van
Breda. Ook is zichtbaar dat rond Den Bosch de grens geleidelijk
omhoog komt. Dit heeft te maken met de kwelsituatie waardoor
minder verzoeting plaats vindt. De ondiepe ligging van de overgang in
het noordwesten is veroorzaakt door mariene transgressies tijdens
het Holoceen. Deze kaart toont niet de situatie rond
grondwaterwinningen. Het is bekend dat rond verschillende winning
“upconing” heeft plaats gevonden, zonder het bedrijfsproces in gevaar
te brengen.
Er is weinig of niets bekend over de beweging van de zoet-zout
overgang. Enkele jaren geleden is in het kader van de KRW wel een
meetnet ontworpen om deze beweging met bestaande meetpunten te
volgen (TNO, 2007), maar tot op heden zijn geen metingen verricht.
Deze beweging is van belang om aan te tonen dat het volume aan
zoet grondwater niet afneemt.
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Figuur 2-23: Ligging
zoet-zout overgang
(1000 mg Cl/l
grensvlak)
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Ten behoeve van het bepalen van de strategische
grondwatervoorraden in Noord-Brabant zijn indicatieve berekeningen
gemaakt voor de gevoeligheid van het aantrekken van zout water
door winningen. Dit is gedaan met stroombaanberekeningen met een
standaard laag debiet per grondwaterwinning. Er is geanalyseerd per
winning wat het aandeel zout water zal zijn. Het is een globale
analyse omdat er gerekend is met een standaard debiet en de
winning niet op de werkelijke maar waarschijnlijke diepte is
geprojecteerd. Uit de analyse komt dat vooral West-Brabant gevoelig
is voor het aantrekken van zout water.
2.9

Een analyse van de maaiveldbeweging door TU Delft laat zien dat het
zandgebied ook plaatselijk daalt (zie figuur 2-24). Is dit geologisch te
verklaren, of heeft het een relatie met bruinkool of mijnbouw in
België?

Bodemdaling

De grondwaterstand en stijghoogte zijn belangrijke parameters in
relatie tot het verminderen van maaivelddaling. De veengebieden zijn
kwetsbaar voor verlaging van het oppervlaktewaterpeil en freatische
grondwaterpeil. In Noord-Brabant is weinig onderzoek verricht naar dit
proces. Uit boringen, bodemkaarten en maaiveldhoogten kan wel
worden opgemaakt dat dit proces relevant is. Niet alleen in
hoogveengebieden, maar ook in beekdalen en langs de veenrijke
overgang tussen zand- en poldergebied.
Of stijghoogtedaling tot maaivelddaling heeft geleid of nog beïnvloedt
is ook weinig of niets bekend. Op veel plaatsen hebben stijghoogten
dalingen van enkele meters plaatsgevonden. In het buitenland is
bekend dat dit maaivelddaling kan veroorzaken.
Op grote diepte, onder de Boomse Klei, worden zeer sterke
stijghoogten ^ 10 meter) verlagingen waargenomen (Asten, Oploo,
Broekhuizenvorst). Deze worden gerelateerd aan de
grondwaterwinning voor de bruinkoolwinning in Duitsland.
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Figuur 2-24: Maaiveldbeweging in Nederland (InSar, TU Delft).

Bodemdaling
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3

GRONDWATERAANVULLING

3.1

Neerslag en verdamping

Voor de periode 1950-2010 zou de jaarlijkse grondwateraanvulling in
landbouwgebied ongeveer met 70 tot 150 mm/jaar zijn afgenomen.

Neerslag en verdamping wordt door het KNMI gemeten. In NoordBrabant zijn 36 stations (4 automatische en 32 handmatige
waarnemingen) waar de neerslag dagelijks wordt gemeten. Globaal
neemt de gemiddelde neerslag in Noord-Brabant af in oostelijke
richting. De neerslag wordt ruimtelijk geïnterpoleerd tussen deze
stations voor een provincie dekkend beeld. De laatste jaren wordt
steeds meer gebruik gemaakt van regenradardata waarmee direct
een ruimtelijk beeld van de neerslag wordt verkregen. Deze gegevens
worden echter nog niet in het Brabant model gebruikt.
Voor verdamping is er minder ruimtelijke spreiding. De verdamping
wordt gemeten in vier stations (Gilze-Rijen, Eindhoven, Volkel en
Woensdrecht).
De laatste jaren is er veel discussie over het afleiden van de goede
verdamping, zowel met metingen als berekend in modellen. KWR
(2015) benadrukt dat de verdamping in de afgelopen decennia aan
verandering onderhevig is geweest. Door opbrengstverhoging in de
landbouw en het dichtgroeien en bebossen van natuurgebieden zal
de verdamping in de loop der tijd zijn toegenomen. KWR heeft
berekend dat gemiddeld voor de periode 1950-2010 de
grondwateraanvulling in Noord-Brabant met 36 mm per jaar is
afgenomen. Voor landbouwgebied is meer onzekerheid en hangt de
verandering in grondwateraanvulling af van het type landbouwgewas
en de aannames die in de berekening worden gehanteerd. De
grootste afname in grondwateraanvulling wordt verwacht voor graan;
voor grasland is de afname relatief beperkt.
Draagkracht grondwater Noord-Brabant
Definitief rapport

Van Makkink verdamping naar werkelijke verdamping
De waarneemterreinen van het KNMI zijn begroeid met gras en worden perfect
onderhouden, zodat de hoogte van dit gras vrijwel permanent 10 cm bedraagt. Dit
gras wordt gezien als referentie-gewas. De Makkink referentiegewasverdamping
van het KNMI is de hoeveelheid verdamping van een ideaal van water voorzien
gewas. In grondwatermodellen wordt rekening gehouden met de vochttoestand
van de bodem en het landgebruik. Voor diverse gewassen zijn factoren afgeleid
die verschillen per ontwikkelingsstadium van het gewas. Zo kan ruimtelijk de
werkelijke (actuele) verdamping worden berekend.

In het Brabantmodel wordt de neerslag en de referentieverdamping
van KNMI stations gebruikt. De werkelijke verdamping wordt
berekend uit de referentieverdamping met een onverzadigde zone
model (FLUZO) dat rekening houdt met de bodemopbouw, het type
gewas en de diepte van de grondwaterstand.
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KNMI'ų-klìmaatscenario’s

3.2

KNMI scenario’s

Door het KNMI (2014) zijn vier klimaatscenario’s voor toekomstige
klimaatverandering in Nederland gedefinieerd. Ieder scenario geeft
een samenhangend beeld van veranderingen in twaalf
klimaatvariabelen, waaronder temperatuur, neerslag, zeespiegel en
wind. De veranderingen gelden voor het klimaat rond 2050 en 2085
ten opzichte van het klimaat in de referentieperiode 1981-2010. De
KNMI’14-scenario’s zijn de vier combinaties van twee
uiteenlopende waarden voor de wereldwijde temperatuurstijging,
‘Gematigd’ en ‘Warm’, en twee mogelijke veranderingen van het
luchtstromingspatroon, ‘Lage waarde’ en‘ Hoge waarde’. Samen
beschrijven ze de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in
Nederland zich, volgens de nieuwste inzichten, waarschijnlijk zal
voltrekken.

Gematigd

Wereldwijdţ temperatuurstijging

Warm

In alle klimaatscenario’s
neemt de gemiddelde
neerslag per jaar toe, vooral
in de winter (figuur 3-1). De
trend van steeds meer
neerslag zet zich hiermee
voort. Tussen 1951 en 2013
is in Nederland de neerslag
toegenomen met 140Zo
(KNMI, 2014). In de Gh en
Wh scenario’s neemt de
hoeveelheid neerslag in de
zomer af.

De verdamping neemt in alle KNMI scenario’s ook toe, vooral in de
zomer. Ook hier wordt de trend voortgezet. Tussen 1958 en 2013
nam in De Bilt de Makkink verdamping in de zomer toe met 1207o
Het KNMI levert klimaatreeksen per KNMI station voor de vier
(KNMI, 2014). Meer verdamping wordt in gelijke mate veroorzaakt
scenario’s zodat inzichtelijk gemaakt kan worden hoe neerslag en
door de toename van de temperatuur en de zonnestraling (KNMI,
verdamping zullen veranderen. We hebben deze reeksen opgevraagd
2014).
voor de stations Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven. Tussen deze
stations is vrij weinig verschil. Ter illustratie presenteren we daarom
Te zien is dat het grootste gemiddelde jaarklimaateffect optreedt in
de verschillen voor station Gilze-Rijen (figuur 3-1). Deze figuur laat
het Gh scenario en niet in het Wh scenario (figuur 3-1). Het
zien hoe de neerslag en (Makkink)verdamping zal veranderen in 2050
neerslagoverschot neemt namelijk in dit scenario af, terwijl het in het
ten opzichte van de periode 2000-2010. Het verschil tussen neerslag
Wh scenario gelijk blijft. De reden is dat er in het Wh scenario, met de
en (Makkink)verdamping is het neerslagoverschot. De werkelijke
meest droge zomers, ook meer neerslag valt in de winter. Het
verdamping is afhankelijk van het type gewas, het groeistadium en de
klimaateffect in de zomer is daarom wel hoger voor het Wh scenario.
vochttoestand. De figuur geeft dus richting aan de mogelijke
KNMI station Volkel geeft hetzelfde beeld. Bij KNMI station Eindhoven
veranderingen.
wordt in scenario Gh een toename en in scenario Gh een afname van
het neerslagoverschot berekend.
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Gilze - Rijen - Gemiddelden oktober t/m maart 2001 t/m 2010 t.o.v. referentie
Gilze - Rijen - Gemiddelden 2001 t/m 2010 t.o.v. referentie
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Figuur 3-1:

Berekende verandering in neerslag, verdamping en neerslagoverschot
voor KNMI station Gilze Rijen voor vier klimaatstations in 2050 ten
opzichte van de referentieperiode 2001 - 2010 (Data: KNMI)
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4

Het drinkwatergebruik steeg tot midden jaren negentig. Door
waterbesparing is deze trend tot stand gebracht. Te zien is dat de
laatste 10 jaar de hoeveelheid drinkwaterwinningen op de Peelhorst
en het Peilgestuurde gebied zijn afgenomen; in de Centrale Slenk en
het Kempisch Plateau1 zijn deze gestegen.

GEBRUIK VAN GRONDWATER

Dit hoofdstuk is gebaseerd op gegevens over
grondwateronttrekkingen aangeleverd door de provincie NoordBrabant, Brabant Water, Evides, Waterschap De Dommel en
Waterschap Aa en Maas. Waterschap Brabantse Delta heeft geen
gegevens aangeleverd. Gegevens van de laatste betreffen de
kleinere industriële onttrekkingen ^ 150.000 m3(jaar) en die nemen
waarschijnlijk een klein aandeel in van het totale volume aan
industriële onttrekkingen.
4.1

Drinkwater

Drinkwater wordt geleverd door Brabant Water en Evides. De
openbare drinkwatervoorziening is voor het eerst op gang gekomen in
de steden. Volgens de website van Brabant Water waren 'sHertogenbosch en Roosendaal de eerste steden in Noord-Brabant
met een waterleidingbedrijf. Later volgden Breda (1894), Tilburg
(1895), Helmond (1899), Bergen op Zoom (1899), Waalwijk (1901) en
Eindhoven (1904). Op het platteland hadden de meeste mensen een
eigen waterput die een redelijke kwaliteit drinkwater leverde.
Watervoorziening kwam hier op gang in de jaren ’20 en ’30 van de
vorige eeuw.
Het watergebruik voor de drinkwatervoorziening is afgeleid uit
gegevens aangeleverd door Brabant Water en Evides. Het
watergebruik is onderverdeeld in de vijf deelgebieden zoals
geïntroduceerd in paragraaf 2.3.
1

Gegevens van winning Tilburg (onderdeel Kempisch Plateau) voor 1977
ontbreken. De winning in Tilburg is geschat door het debiet in 1950 op nul te
zetten en te interpoleren tot 1977 naar rato van het onttrekkingsdebiet onttrokken
in Gilze in het betreffende jaar.
WATBF3125R001WM
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totale grondwateronttrekking drinkwater
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Figuur 4-1
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Centrale Slenk
Kempisch Plateau
Peelhorst
Peilgestuurd
West-Brabant

2020

Gemiddelde jaarlijkse onttrekking grondwater ten behoeve van
openbare drinkwatervoorziening onderverdeeld in vijf deelgebieden
(Bron data: Brabant Water en Evides)
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Variatie per maand
Toekomstverwachtingen
In 2013 zijn de Deltascenario’s gedefinieerd door de Werkgroep
In de zomermaanden is het gebruik van drinkwater hoger dan in
andere maanden. Op basis van de aangeleverde data uit 1985 tot en Deltascenario’s van het Deltaprogramma met vier mogelijke
met 2015 is het gemiddelde debiet per maand bepaald als fractie van toekomstbeelden: Druk, Stoom, Rust en Warm. De toekomstbeelden
geven niet alleen een indicatie van de mogelijke veranderingen in de
het jaardebiet (figuur 4-2). Gemiddeld wordt 1/12 deel (fractie = 8,3)
fysische
en sociaaleconomische omgevingsfactoren, maar ze tonen
onttrokken in een maand. In een gemiddelde zomermaand blijft deze
ook de mogelijke verschuivingen in het gebruik van ruimte, land en
fractie onder de 9. Het zomereffect is dan dus beperkt. Maar in een
water vanwege de verwachte schaarste aan grondstoffen. De
droge zomermaand kan de fractie boven de 10 uitkomen, ofwel een
Deltascenario’s zijn nadrukkelijk geen voorspellingen en evenmin
extra onttrekking 2007o.
streefbeelden. Ze zijn bovendien ‘beleidsarm’, dat wil zeggen: ze
laten mogelijke toekomstbeelden zien, zonder invloed van wijzigingen
totale onttrekking drinkwater 1985 - 2015
in het waterbeleid (Deltares, 2013).
14

De scenario’s geven kwalitatieve en kwantitatieve informatie over
klimaat, watersystemen, watergebruik en landgebruik. De kwalitatieve
informatie bestaat uit verhaallijnen en landkaarten. Deze beschrijven
de achtergronden en brengen de samenhang in beeld. De
kwantitatieve gegevens zijn weergegeven in de vorm van kentallen.

12

Figuur 4-2

Fractie gewonnen grondwater per maand voor alle winningen in NoordBrabant (Bron data: Brabant Water en Evides)
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Figuur 4-3Figuur 4-3 is een schematische weergave van de 4
Deltascenario’s met toekomstbeelden van de fysieke en socioeconomische omgeving voor twee zichtjaren (2050 en 2100), zie
Deltaprogramma 2013:
^
Druk: resultaat van matige klimaatverandering en hoge
economische groei.
^
Stoom: resultaat van snelle klimaatverandering en hoge
economische groei.
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^
^

Rust: resultaat van matige klimaatverandering en lage
economische groei.
Warm: resultaat van snelle klimaatverandering en lage
economische groei.

sociaaleconomische groei

Elk scenario is gedefinieerd voor twee zichtjaren. De socioeconomische scenario’s zijn gecombineerd met de nieuwe inzichten
op basis van KNMI’14 klimaatscenario’s. Deze klimaatscenario’s
hebben zichtjaren 2050 en 2085. In de oorspronkelijke
Deltascenario’s waren de uitgangspunten voor het klimaat gebaseerd
op de KNMI’06 scenario’s. In de update van de Deltascenario’s
(Deltares, 2015) zijn de socio-economische scenario’s van 2100
toegekend aan het zichtjaar 2085, maar de onderliggende data is
hetzelfde gebleven.

Stoom

CD

.SP
"■M
flj

e

Voor het drinkwatergebruik zijn voor de zichtjaren 2050 en 2085
factoren bepaald ten opzichte van het huidige gebruik. Voor het jaar
2050 zijn deze landelijke factoren geregionaliseerd naar specifieke
factoren per provincie

Figuur 4-3
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De vier Deltascenario’s met toekomstbeelden van de fysieke en
sociaal-economische omgeving voor twee zichtjaren (2050 en 2100)
(Deltaprogramma 2013). In de update van de Deltascenario’s in 2015
zijn de socio-economische scenario’s van 2100 toegekend aan het
zichtjaar 2085.
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Tabel 4-: Ontwikkelingen van watergebruik zoals gedefinieerd in de Deltascenario’s 2012
ten opzichte van het huidige watergebruik (Deltares 2013). De factoren gelden voor zowel
oppervlaktewater als grondwater.

Drinkwater

Industrie

2050

2050
(Provincie
Brabant,
Grondwater)

2085

2050

2085

Rust

0.9

0.89

0.7

0.6

0.3

Druk

1.1

1.14

1.2

1.0

1.0

Warm

1.0

0.89

0.8

1.0

0.6

Stoom

1.4

1.14

2.1

1.6

1.9

Uit een eerste inventarisatie van de invloed van de WLO 2015
scenario’s op de Deltascenario’s blijkt dat over het algemeen de
factoren zoals gedefinieerd in de Deltascenario’s 2013 binnen de
bandbreedte van de WLO 2015 scenario’s vallen. De nieuwe WLO
2015 scenario’s geven dus niet direct aanleiding om andere factoren
te gebruiken. In de loop van 2017 wordt een update gemaakt van de
Deltascenario’s waarbij de factoren per scenario iets kunnen wijzigen.

De scenario’s Rust en Warm gaan uit van een lage economische
groei met een lager grondwatergebruik. De scenario’s Druk en Stoom
gaan uit van een groter grondwatergebruik. De
toekomstverwachtingen van het watergebruik binnen de
Deltascenario’s 2013 zijn gebaseerd op de WLO scenario’s uit 2006
en een aanvullende studie van KWR over scenario’s voor de
drinkwatervraag (KWR 2010).
In 2015 is er door het PBL een nieuwe studie uitgevoerd naar de
ontwikkelingen van de drinkwatervraag en beschikbare bronnen in
2040 (RIVM, 2015).
Deze zijn gebaseerd op de prognoses van de drinkwaterbedrijven
(RIVM 2014) en net als de Deltascenario’s op de WLO scenario’s uit
2006 en de aanvullende studie van KWR (KWR 2010).
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4.2

Landbouw

Ongeveer de helft van het landoppervlak van de provincie NoordBrabant (492.000 ha) wordt ingenomen door landbouw. Het aandeel
landbouwgrond neemt geleidelijk af (figuur 4-4), vooral ten gevolge
van de afname in akkerbouwgrond. De verwachting is dat deze trend
zich voortzet in de periode tot 2050 (Janssen, 2014).

Door KWR (2015) is met het model SWAP de actuele transpiratie
uitgerekend van vier belangrijke gewassen in Noord-Brabant. Naast
transpiratie door het gewas speelt ook verdamping vanuit de bodem
en interceptieverdamping een rol. Deze post is echter maar ongeveer
200Zo van de totale actuele verdamping (KWR 2015). Daarom is deze
post niet gepresenteerd in dit rapport.
In tijden van droogte worden gewassen van beregening voorzien.
Ongeveer 8007o hiervan komt uit grondwater (Janssen, 2014); het
overige deel uit oppervlaktewater. In een droog jaar loopt dit op tot
9007o. In tijden van droogte en wanneer bedrijfseconomisch
interessant wordt ongeveer 25 mm per keer beregend. De verschillen
tussen natte en droge jaren zijn groot (tabel 4-1).

300000
250000
200000

0)
fū
150000
0)

X

100000
50000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

B Snijmais
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Figuur 4-4: Oppervlakte landgebruik voor de landbouw in Noord-Brabant (Bron data: CBS)
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Tabel 4-1: Theoretische beregeningsbehoefte van gewassen (Bron: Janssen, 2014)

----- Graan
----- Aardappel 8l Biet
------ Maïs

Grasland

75 mm

0 - 150 mm

Snijmais

75 mm

0 - 150 mm

Akkerbouw

75 mm

25 - 150 mm

Volleg rondstuinbouw

75 - 100 mm

25 - 175 mm

Boomteelt

75 mm

25 - 150 mm

Glastuinbouw***

0 mm

0 - 100 mm

*

----- Gras

* Een gemiddeld jaar betreft 3 beregeningsbeurten van ieder 25 mm.
** In een nat jaar vindt geen beregening plaats. In een droog jaar 6 beregeningsbeurten van
ieder 25 mm.
*** Glastuinbouw hoeft alleen in droge járen gedeeltelijk beregend te worden vanuit
grondwater. In natte en droge járen is het water dat verkregen wordt vanuit hemelwater
voldoende.

0

Figuur 4-5

50

3Í De werkelijke hoeveelheid beregening is geregistreerd door provincie
Dagnummť en waterschappen. Door RHDHV (2014) is de geregistreerde
hoeveelheid beregening vergeleken met het verschil tussen de
potentiële en actuele verdamping. Het blijkt dat de hoeveelheid
Vijfdaagse actuele transpiratie van vijf gewassen als fractie (FT) van de
beregening redelijk overeenkomt met dit verschil. In droge jaren zoals
jaarlijkse actuele transpiratie van die gewassen (bron KWR 2015)
2003 wordt veel meer grondwater voor beregening gebruikt (circa 70
miljoen m3) dan in natte jaren zoals 2002 (circa 20 miljoen m3).
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Figuur 4-6

Opgegeven beregeningshoeveelheid en berekend verschil tussen
potentiele en actuele verdamping (Bron: RHDHV, 2014)

De locatie en diepte van de beregeningsputten verschilt per regio
(figuur 4-7). De diepte van beregening is niet opgenomen in de
gegevens van provincie en waterschap. De waarschijnlijke diepte is
daarom afgeleid uit het voorkomen van de eerste goed doorlatende
zandlaag in het gebied (RHDHV, 2014).
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Figuur 4-7

Door Artesia (2016) is een kaart gemaakt met de maximale dieptes
waarop water onttrokken mag worden ten behoeve van beregening.
Deze kaart houdt rekening met de ligging van scheidende lagen in
REGIS II.I en de dikte van het watervoerend pakket. Het resultaat
(figuur 4-8) lijkt op de analyse van RHDHV (figuur 4-7).
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Locaties van beregening en grondwater (links) en de geschatte diepte van
onttrekking (rechts) (Bmn RHDHV, 2014)
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Maximale onttrekkingsdiepte (m -mv) voor beregening grasland (Bron
Artesia , 2016)
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Er zijn ongeveer 7.000 landbouwbedrijven met een vergunning voor
beregening uit grondwater. Hiervan liggen ongeveer 6.300 in een
gebied waar uitbreiding in beregening onder voorwaarden is
toegestaan (Janssen, 2014). Het is niet precies bekend tot welke
toename in beregening dit zal leiden. De draagkracht studie zal ook
moeten aangeven tot welke grenzen een toename acceptabel is.
4.3

Toekomstverwachting
De verwachting is dat de voedings- en genotmiddelensector
geconcentreerd aanwezig blijft in Midden- en Oost-Brabant. In deze
sector blijft behoefte aan hoogwaardig grondwater. De daling in
industriële onttrekkingen zal afvlakken omdat de grote waterbesparing
bereikt is. Om water van een voldoende goede kwaliteit te kunnen
blijven onttrekken is de wens van de industrie om van grotere diepte
te mogen onttrekken (VIW, 2016).

Industrie

Trend uit het verleden
Grondwater wordt in Noord-Brabant onttrokken door grote
ondernemingen, zoals Philips, Heineken, Bavaria, Coca-Cola,
Friesland-Campina, FujiFilm en Cosun, maar ook veel kleine en
middelgrote bedrijven. In de afgelopen decennia is het gebruik van
grondwater sterk gedaald van ongeveer 100 miljoen m3 halverwege
de jaren ’70 tot 20 miljoen m3 in de huidige situatie. De vergunde
hoeveelheid grondwater is groter, ongeveer 50 miljoen m3. De daling
in onttrekking heeft in alle deelgebieden plaats gevonden, maar in
absolute hoeveelheden is de grootste reductie in onttrekking
doorgevoerd in het poldergebied en de Centrale Slenk (figuur 4-9).

De daling in onttrekking is deels het gevolg van bedrijfsbeëindiging of
-verplaatsing buiten Noord-Brabant (VIW, 2016). Daarnaast is er
efficiënter met water om gegaan door water te besparen of her te
gebruiken op eigen initiatief van bedrijven en onder druk van wet- en
regelgeving.
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totale grondwateronttrekking industrie
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Jaarlijkse hoeveelheid onttrokken grondwater ten behoeve van de industrie
per deelgebied (Bron data: waterschappen en provincie Noord-Brabant)
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4.4

Niet geregistreerde onttrekkingen

Naast de geregistreerde onttrekkingen voor drinkwater, industrie en
beregening, zijn er nog naar verwachting meer dan 16.000 kleine, niet
geregistreerde, onttrekkingen. Dit zijn de onttrekkingen met een
capaciteit van kleiner dan 10 m^s waarvoor geen vergunning nodig is
en die verspreid plaats vinden over de gehele provincie. Door
Deltares (Noord-Brabant, 2010) is een schatting gemaakt van deze
hoeveelheden:
» Bedrijfswatervoorziening van veebedrijven: 20 miljoen m3 per
jaar.
» Beregening en tuinsproeien: 3 tot 12 miljoen m3 per jaar (nat
tot droog jaar).
» Huishoudelijk gebruik: 0,3 miljoen m3 per jaar.

Het effect op de grondwaterstand en stijghoogte is het grootst in
West-Brabant. Het effect op grondwaterstand en vooral stijghoogte is
hier plaatselijk groter dan 10 centimeter. De kleine onttrekkingen
worden echter niet standaard in het geohydrologisch model
meegenomen omdat er grote onzekerheid is over exacte
hoeveelheden en locaties van onttrekking.

Het totaal gebruik komt uit op een totaal van circa 23 - 32 miljoen
m3(jaar. Schattingen van de watersector (Brabant Water) komen op
28-50 miljoen m3(jaar. De sterke groei in de omvang van de
onttrekkingen is vooral in de jaren ’90 opgetreden. Om verdere groei
te voorkomen is in 2000 een vergunningplicht voor kleine diepe
onttrekkingen ingevoerd. Hierbij is bepaald dat geen nieuwe diepe
onttrekkingen mogen worden gerealiseerd en dat bestaande diepe
putten niet mogen worden vervangen. Het ontbreekt aan inzicht in de
veranderingen in onttrekkingen door een gebrek in administratie.
Het effect van de kleine onttrekkingen is eerder berekend in de
beregeningsstudie (RHDHV, 2014) op basis van de kentallen uit de
Deltares notitie van 2010. De winning is ruimtelijk verdeeld op basis
van de landgebruikkaart en is temporeel verdeeld met een verhouding
van 3:1 in de zomer en winter. De onttrekking is verdeeld buiten de
natuurgebieden in het meest ondiepe pakket met een kD-waarde van
minimaal 100 mŕ/d.
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Figuur 4-10

0

Gemiddeld (stationair) effect van de kleine niet geregistreerde
onttrekkingen op de grondwaterstand (links) en de stijghoogte (rechts)
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4.5

De winningen in Noord en Zuid-Limburg hebben veel minder invloed
op het Brabantse grondwatersysteem. De meest nabij gelegen
winningen zijn in het Brabant model opgenomen op basis van
informatie uit het nationaal hydrologisch Instrumentarium (NHI).

Onttrekkingen in Vlaanderen

In Vlaanderen wordt jaarlijks ongeveer 290 miljoen m3 grondwater
gebruikt. Nutsvoorzieningen (voornamelijk voor drinkwaterproductie)
en industrie zijn de grootste waterverbruikers met respectievelijk 360Zo
en 4807o van het totale gebruik (VMM, 2006).
4.7
Vlaanderen hanteert de volgende principes (VMM, 2016) die
overeenkomen zijn met de Brabantse beleidsuitgangspunten:
»
Standstill-principe: géén verdere daling van het waterpeil en
kwaliteitsdegradatie ten gevolge van winningen.
»
Rationeel watergebruik: reservering van grondwater voor
hoogwaardige toepassingen en voor waterverbruikers zonder
alternatieve waterbron.
»
Het duurzaamheidsprincipe: het streven naar een duurzaam
evenwicht zodat ook op lange termijn nog grondwater kan
gewonnen worden met minimale negatieve effecten.
De verwachting is daarom dat de hoeveelheid onttrokken grondwater
in Vlaanderen niet verder stijgt.

KWO

De ondergrond wordt steeds meer gebruikt voor het opslaan van
koude en warmte. Hiervoor wordt grondwater onttrokken en weer
geïnfiltreerd. Netto is de waterbalans nul, maar omdat er steeds meer
bronnen zijn, heeft energieopslag wel effect op de werking van het
grondwatersysteem.
4.8

Samenvattend beeld

Figuur 4-11 en figuur 4-12 geven een samenvattend overzicht van de
onttrekkingen

De winningen zijn geschematiseerd op basis van informatie uit de
Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Het betreffen de vergunde
debieten en daarom is dit een overschatting van de werkelijke
hoeveelheid.
4.6

Onttrekkingen in Limburg

Geohydrologisch gezien is Noord-Brabant verbonden met MiddenLimburg via de Centrale I Roerdalslenk. Door de WML wordt hier
water opgepompt van relatief grote diepte uit de pompstations Ospel,
Graafschap Hornelaan, Hunsel, Asselt, Pey, Susteren en Hoogveld.
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Gemiddeld (situatie 2015/2016) jaarlijks onttrokken hoeveelheid grondwater
voor drinkwater en industrie (Bron data: waterschappen en provincie NoordBrabant)
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Figuur 4-12

Jaarlijkse geregistreerde hoeveelheid onttrokken grondwater ten behoeve
van drinkwater, industrie en KWO (Bron data: waterschappen en provincie
Noord-Brabant). Voor KWO wordt zelfde hoeveelheid grondwater ook weer
geïnfiltreerd.
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5

GRONDWATERSTANDEN, STIJGHOOGTEN EN
BEEKAFVOER

Door het langjarig meten van de grondwaterstanden en stijghoogten
wordt een beeld verkregen van de veranderingen in de
grondwatervoorraad.
5.1

Trends in grondwaterstanden en stijghoogten

De provincie Noord-Brabant meet de grondwaterstand en diepe
stijghoogten op 600 meetpunten van ondiep tot heel diep
(www.brabant.nl).
Stijghoogten

Door RHDHV (2013b) zijn drie peilbuizen in Noord-Brabant (GilzeRijen, Uden, Borkel) geselecteerd waar meer dan 50 jaar wordt
gemeten en die bovendien een representatief patroon in trends
vertonen. Dat wil zeggen dat de trends goed te verklaren zijn uit de
ingrepen die in de afgelopen decennia zijn gedaan. De invloed van
neerslag en verdamping is uit de reeks gefilterd door het maken van
een tijdreeksanalyse. Zo kon voor een periode van zes jaar telkens
een gemiddelde grondwaterstand worden afgeleid onafhankelijk van
weersinvloeden. Het resultaat voor de peilbuis in Uden is getoond in
figuur 5-1.
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Figuur 5-1: Gemiddeld
gemeten verandering in
stijghoogte ten opzichte van
de periode 2000 - 2006 in
peilbuis B45H0153 (Uden)
gecorrigeerd voor
weersinvloeden en verklaard
door menselijke ingrepen in
het grondgebruik en/of het
watersysteem

Optimalisatie landbouwproductie

Verhoging landbouwproductie (toename gewasverdamping)
Ruilverkaveling
Zandwinning Hemelrijk
Uitbreiding industrie gebied Uden
Uitbreiding visvijver de Kleuter
Beregening

I Aanscherping beregenin^sbeleid

Toename grondwateronttrekkingen (Noord -BrabantK Max

Afname

Grondwateronttrekking Berendsen
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De stijghoogte in Uden lag in de jaren ‘50 ongeveer 65 cm hoger dan
in de periode 2000-2006. Tussen 1950 en 1994 is de stijghoogte
geleidelijk gedaald. In 1994 tot 2000 daalt de stijghoogte verder met
gemiddeld 25 cm. Hierna herstelt de stijghoogte zich weer enigszins.
De andere twee peilbuizen laten een gelijke patroon zien in trend in
stijghoogte: dalen vanaf 1950 en weer stijgend vanaf 2000, maar het
niveau van daling verschilt per peilbuis. De daling en stijging in
stijghoogte kan niet direct verklaard worden uit de oorzaken genoemd
in figuur 5-1, maar deze geven wel een indicatie.
Grondwaterstanden
Door de Brabantse waterschappen (2015) is een tijdreeksanalyse
uitgevoerd voor 28 peilbuizen waarvoor voldoende metingen zijn
vanaf minimaal 1990. Er is onderscheid gemaakt in de GHG, GVG en
GLG, waarvoor het klimaateffect er uit is gefilterd. Tussen begin jaren
’80 en halverwege de jaren ’90 is de GHG en GVG 20 cm gedaald en
daarna weer met 10 cm gestegen. De daling van de GLG is met 10
cm minder groot geweest en weer vrijwel hersteld. In de rapportage
wordt geen verklaring gegeven voor de gevonden trend.
Toestand in natuurgebieden
De hydrologische toestand van de Brabantse natuurgebieden wordt
periodiek geëvalueerd ten behoeve van de KRW. De evaluatie
bestaat uit twee oordelen, (1) een beheerdersoordeel en (2) een
oordeel op basis van metingen in het beleidsmeetnet. De laatste
beoordeling dateert van 2012 (RHDHV, 2013c). Op dit moment wordt
gewerkt aan een nieuwe beleidsevaluatie voor het jaar 2016. De
resultaten komen eind 2017 gereed.
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Figuur 5-2

Gemiddelde verandering ten opzichte van 2015 in gemeten
grondwaterstand (GHG, GVG en GLG) in 28 peilbuizen in Noord-Brabant
gecorrigeerd voor weersinvloeden
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Hydrologisch herstel: aantallen (cumulatief)
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Mate van hydrologisch herstel in de 97 natte natuurparels in Noord-Brabant
op basis van beheerdersoordeel
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Op basis van het beheerdersoordeel is er sprake van een langzame
vooruitgang in hydrologisch herstel. In het overgrote deel van de
gebieden is echter nog geen volledig herstel bereikt (figuur 5-3).

Deze analyse wordt uitgevoerd in KRW periodes van zes jaar. Het is
niet bekend waardoor de daling in stijghoogte wordt veroorzaakt.

Het beleidsmeetnet is gebaseerd op metingen van waterkwantiteit en
-kwaliteit in 28 gebieden. Voor kwantiteit is het globale beeld als volgt
(RHDHV, 2013c):
»
»
»
»

Vochtige heide en/of hoogveen: onvoldoende tot slecht voor
GVG en GLG.
Heide met vennen: goed voor natte heide, maar matig tot
slecht voor vennen.
Natte schraallanden: matig tot slecht voor GVG en
stijghoogte.
Natte bossen: onvoldoende tot slecht voor kweldruk
(stijghoogte te laag). In enkele gevallen was ook de GVG te
laag.

Trends per grondwaterlichaam
Voor de Kader Richtlijn Water wordt gemonitord wat de trends in
stijghoogten per grondwaterlichaam zijn, zodat vastgesteld kan
worden of, los van meteorologische invloeden, sprake is van een
structurele verandering van de grondwaterstijghoogten. Hiervoor is
door de provincies Limburg en Noord-Brabant een meetnet
gedefinieerd met geselecteerde peilbuizen uit de bestaande primaire
meetnetten. In voorgaande rapportages (RHDHV, 2012) werd geen
significant dalende trend waargenomen, maar in de analyse van
meetgegevens tot en met 2016 (KWR, 2017b) is voor het eerst een
significant dalende trend aangetoond voor het grondwaterlichaam
Slenk-Diep ten opzichte van eerdere periodes.
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5.2

Achtergrondverlaging

Metingen laten zien dat de grondwaterstand sinds de jaren vijftig van
de vorige eeuw met een paar decimeter is gedaald. Een deel van
deze daling kan moeilijk verklaard worden als alleen rekening wordt
gehouden met de ingrepen drainage, beregening en onttrekking. Het
deel wat niet verklaard kan worden moet dus een andere oorzaak
hebben en wordt achtergrondverlaging genoemd. Volgens KWR
(2015) is deze achtergrondverlaging voor een groot deel te verklaren
uit veranderingen in landgebruik en stijging van gewasopbrengsten:
een effect van ongeveer 3 dm.

Dit is gedaan door per KRW-oppervlaktewaterlichaam (alleen de
stromende wateren) het oordeel van de waterschappen te betrekken
over (1) waterstand, (2) afvoer en (3) stroomsnelheid. Dit is niet
gedaan voor alle waterlichamen, zodat het beeld niet compleet is.
Bovendien is de uitspraak niet gebaseerd op objectieve criteria en
daarom subjectie. Ook informatie over wateraanvoer uit Vlaamse
kanalen of RWZI’s is interessant om mee te nemen, omdat een tekort
aan natuurlijk water zo opgevangen kan worden. Echter deze
informatie was niet door de waterschappen aangeleverd. Het
resultaat (figuur 5-4) is daarom slechts een grove indicatie.
In het Ontwerpbeheerplan Kempenland-West (Provincie NoordBrabant, 2015) worden de Kleine Beerze, de Groote Beerze en de
Reusel genoemd als relevante beken waar droogval een knelpunt
vormt voor het halen van N-2000 instandhoudingsdoelstellingen.

Ook de toename in bebouwd gebied (van 50Zo in 1950 naar 17 0Zo
tegenwoordig) is een belangrijke reden voor een vermindering in
grondwateraanvulling en daardoor grondwaterstandsverlaging. Dit
effect kan moeilijk gekwantificeerd worden.
Het optreden van achtergrondverlaging geeft ook inzicht in mogelijke
toekomstige veranderingen. Door intensivering in de landbouw kan de
verdamping verder toenemen.
5.3

Beekafvoer

Het ecologisch functioneren van een beek wordt beïnvloed door de
hoeveelheid toestromend grondwater. Wanneer de basisafvoer
onvoldoende is kan de beek langere tijd droog komen te staan. Voor
boven- en middenlopen met een natuurfunctie is dit een probleem.
RHDHV (2013a) heeft een kaart gemaakt van knelpunten met
betrekking tot droogval.

WATBF3125R001WM
16 november 2017

- 68 -

Draagkracht grondwater Noord-Brabant
Definitief rapport

Royal
HaskoningDHV

Legenda
l ļ Piovmeiegrens
till lis CO IC
geen gegevens
---- goed
matig
— slecht

Figuur 5-4

Mate van droogval op basis van oordelen waterschappen over de
waterstand, afvoer en stroomsnelheid
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5.4

Kwaliteit van het de grondwatervoorraad

De grondwatervoorraad wordt begrensd door het freatisch vlak aan
de bovenzijde en de zoet-zout grens aan de onderzijde. De
beschikbare grondwatervoorraad is ook afhankelijk van de kwaliteit
van het grondwater. De grondwatervoorraad kan worden
gekarakteriseerd in:
1. Vervuild (boven een norm).
2. Antropogeen beïnvloed, beneden de norm.
3. Beïnvloed zoet water.
4. Niet beïnvloed zoet water.
5. Brak water.
Wanneer gekeken word naar de grondwatervoorraad tussen de
freatische grondwaterstand en de basis, wordt een overschatting
gemaakt van de hoeveelheid beschikbaar water. Lokale vervuilingen
beïnvloeden de grondwatervoorraad op lokale schaal, en dit is in dit
kader niet significant. Recent onderzoek van KWR toont aan dat de
verspreiding van bestrijdingsmiddelen in het diepe grondwater groter
is dan tot nu toe werd verwacht. In de Noord Brabantse zandgebieden
worden de hoogste concentraties aan bestrijdingsmiddelen gevonden
(KWR, 2017). Deze vervuiling van het grondwater kan grote gevolgen
hebben voor de beschikbaarheid van grondwater voor drinkwater.
De ontwikkelingen in de drinkwateronttrekkingen beïnvloeden ook de
zoet-zout grens. Het effect van een verandering in onttrekking is
afhankelijk van de geologie en het huidige patroon van de zoet-zout
grens. Er zijn echter wel gebieden aan te wijzen waar uitbreiding van
de huidige onttrekkingen problemen met zoet-zout zullen optreden.
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CONCLUSIES VOOR AANPAK IN DRAAGKRACHT
STUDIE

In de voorgaande hoofdstukken is samengevat wat er bekend is uit
literatuur en aan metingen over de onttrekkingen. In dit hoofdstuk
wordt per onderdeel (paragraaf) toegelicht hoe deze kennis wordt
meegenomen in het draagkracht onderzoek.
Onderdeel

Aanpak

Draagkracht

In 2003 is draagkracht voor het eerst in beeld gebracht. In 2017 wordt een nieuwe aanpak uitgewerkt gebaseerd op het
kwantificeren van de gevoeligheid van het grondwatersysteem in verschillende deelgebieden van Noord-Brabant voor
veranderingen in de waterbalans en grondwaterstanden en stijghoogten als gevolg van veranderingen in onttrekkingen en
klimaatveranderingen.

1.2

Waterbalansen

Waterbalansen kunnen op verschillende manier in beeld worden gebracht. Onderscheid in de diepte is van belang, omdat de
grootste veranderingen in waterbalans in de diepte merkbaar zijn. De waterbalans wordt berekend met het Brabant model. Dit
model moet voldoende groot zijn, zodat de modelranden geen invloed hebben op de uitkomsten in waterbalans. Dit wordt
gecontroleerd.

2.3

Indeling in
deelgebieden

Er zijn vijf verschillende gebieden qua geologie te onderscheiden (Figuur 2-4). De draagkracht studie wordt voor deze gebieden
uitgewerkt (waterbalans en geaggregeerde effecten voor deze gebieden).

Zeer diep
grondwater

Grondwater in Noord-Brabant staat ook onder invloed van bruinkoolwinning in Duitsland en mijnbouw in België uit diepe
paleogene pakketten. Wanneer de bruinkoolwinning wordt stopgezet (verwachting 2040) duurt het tientallen jaren voordat een
nieuwe stationaire situatie is ingesteld. Dit geeft stijghoogtedaling in Noord-Brabant. Aangezien de winstrategie in Duitsland en
België geen onderdeel van de draagkrachtstudie is, wordt dit buiten beschouwing gelaten in de berekeningen. Daarom wordt hier
alleen kort op ingegaan op basis van beschikbare kennis uit eerdere studies.

#

1.1

2.3

2.5

Kwel

Het Brabantmodel is een regionaal model en daarom te grof voor het correct berekenen van kwel in de wortelzone en in
specifieke locaties van natuurgebieden. Hierom kan bij de waterbalans de term potentiële kwel gebruikt worden.
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Aanpak
In de waterbalans wordt de verandering van kwelflux van modellaag 2 naar modellaag 1 gerapporteerd per deelgebied (potentiële
kwel). Dit is het grondwater dat van beneden in de bovenste laag van het model omhoog komt.
De balanspost drainage door oppervlaktewater overlapt met de definitie van kwel doordat ook kwel direct in de sloot wordt
afgevangen. In de waterbalans wordt onderscheid gemaakt naar drainage door waterlopen en de totale kwelflux.
Kwelstroming en interactie met oppervlaktewater heeft ook een groot effect op de waterkwaliteit. Dit wordt alleen beschrijvend
meegenomen in het eindrapport en niet gekwantificeerd.

2.8

Zoet-zout

Onttrekkingen hebben ook invloed op het zoet-zout grensvlak. De ligging van dit vlak varieert in de provincie. Effecten op de
waterbalans per deelgebied en diepte(n) worden vertaald naar risico's op aantrekken zout water. In het eindrapport wordt zo een
expert oordeel gegeven over de effecten op het zoet-zout grensvlak voor verschillende scenario's. Er worden geen zoet-zout
berekeningen gemaakt.

2.9

Bodemdaling

Grondwaterstandsdaling betekent ook maaivelddaling. Over dit onderwerp is nog weinig bekend. Het komt daarom zijdelings aan
de orde in het rapport.

3.1

Neerslag en
verdamping

Neerslag en verdamping metingen van het KNMI zijn de basis voor het onverzadigd zone model. Hiermee wordt de
grondwateraanvulling bepaald ten behoeve van het grondwatermodel. De berekening van de verdamping heeft grote
onzekerheden. Uitkomsten worden genuanceerd met een bandbreedte.

3.2

KNMI scenario's

In 2014 zijn 4 nieuwe KNMI scenario's gedefinieerd. Het scenario met de minste klimaatverandering (GL) en scenario met de
grootste klimaatverandering (WH) worden doorgerekend met het geohydrologisch model.

4.1

Drinkwater

De drinkwateronttrekkingen zijn bekend uit gegevens van waterbedrijven en provincie. Dit vormt de basis voor modelberekeningen
met 2016 als referentiejaar. De toekomstscenario's worden mede gebaseerd op de bestaande landelijke toekomstvoorspellingen
en worden nog later afgestemd met de projectgroep.

4.2

Landbouw

De ontwikkeling van de landbouw heeft een onbekend effect op grondwatergebruik. Intensiveren, extensiveren of optimaliseren
heeft een verschillend effect op toekomstig grondwatergebruik. In de scenario's is het mogelijk om een worst-case uitgangspunt te
definiëren waarbij alle percelen beregenend worden als het droog is.
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Dit kan nog onderverdeeld worden voor een droge zomer of een gemiddelde zomer. De hoeveelheid beregening kan goed
berekend worden met de beregeningsmodule ontwikkeld door RHDHV. Deze wordt ingezet voor het berekenen van scenario's
waarin de mate van beregening wordt gevarieerd. De verschillende ontwikkelingsrichtingen van de landbouw
(intensiveren/extensiveren/optimaliseren) zijn moeilijker te kwantificeren. Deze effecten worden beschreven en uitgedrukt in een
bandbreedte waarin het grondwatergebruik kan variëren.

4.3

Industrie

De huidige hoeveelheid onttrekking door de industrie is niet actueel bijgewerkt in het Brabant model. Dit wordt geactualiseerd aan
de hand van gegevens van provincie en waterschappen. Voor veel locaties missen de coördinaten. Voor deze locaties maken we
een schatting van locatie op basis van postcode of plaats. Als referentiejaar wordt 2016 gehanteerd. In de draagkracht scenario's
wordt aangesloten op de wensen en ontwikkelingsrichting van de industrie. Dit is vooral een wens om van grotere diepte uit de
Centrale Slenk te mogen onttrekken, waarbij de totale hoeveelheid onttrekking ongeveer gelijk blijft.

4.4

Kleine onttrekkingen

De kleine onttrekkingen zijn niet geregistreerd en worden daarom niet meegenomen in het model. Ze worden wel beschreven in
de waterbalans.

4.5

Onttrekkingen
Vlaanderen

De nabij gelegen onttrekkingen voor drinkwater in Vlaanderen zijn opgenomen in het Brabant model. De onttrekkingen vallen
buiten de provincie en maken daarom geen onderdeel uit van de waterbalans voor de provincie. De hoeveelheid onttrekking in
Vlaanderen wordt constant gehouden in de scenario's.

4.6

Onttrekkingen
Limburg

De nabij gelegen onttrekkingen voor drinkwater in Limburg zijn opgenomen in het Brabant model. De onttrekkingen vallen buiten
de provincie Noord-Brabant en maken daarom geen onderdeel uit van de waterbalans voor de provincie. De hoeveelheid
onttrekking in Limburg wordt constant gehouden in de scenario's.

4.7

KWO

Onttrekking en infiltratie ten behoeve van energieopslag nemen sterk toe. Netto is de onttrekking nul en daarom wordt deze post
niet meegenomen in het geohydrologisch model en de waterbalans.

5.1

Trends

Verschillende studies laten zien dat de stijghoogten en grondwaterstanden gedaald zijn tot 2000 en daarna weer licht stijgen.
Deze trend kan niet exact worden toegeschreven aan verandering in onttrekking of ingrepen in het watersysteem. De
hydrologische toestand in natuurgebieden voor grondwaterstand en stijghoogte is voor bijna alle gebieden nog onvoldoende. Dat
wil zeggen dat niet wordt voldaan aan de hydrologische eisen van de verschillende natuurdoeltypen. Voor bijna alle
natuurgebieden is er een wens om de grondwaterstanden en stijghoogten te verhogen.
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In de scenario's wordt verkend in hoeverre een verschil in onttrekking, beregening of klimaat effect heeft op veranderingen in
grondwaterstand en kwel ten opzichte van de huidige situatie.
De verlagingen zijn het grootst in een droge zomer. De effecten op de grondwaterafhankelijke natuur zijn dan ook het grootst. Een
toetsing aan een gemiddelde situatie geeft daarom beperkt inzicht. Door ook een extreme situatie (droge zomer Z veel beregening
en effecten aan het eind van de zomer) in beeld te brengen kan een meer genuanceerde uitspraak worden gedaan.

5.2

5.3

Achtergrond
verlaging

Het deel van de historische grondwaterstandsverlaging die niet verklaard kan worden uit ingrepen zoals drainage en onttrekking
wordt achtergrondverlaging genoemd. Deze verlaging kan voor een belangrijk deel worden toegeschreven aan de intensivering in
de landbouw (meer verdamping) en toename in verhard stedelijk gebied. Deze trend zet zich mogelijk voort in de toekomst. Het is
echter ook mogelijk dat de landbouw door innovaties steeds minder water gaat gebruiken. Of dat door meer afgekoppeld stedelijk
gebied het grondwater stijgt. Dit zijn effecten die moeilijk zijn te kwantificeren en door te rekenen in een scenario. Maar deze
onzekerheden worden wel benoemd in de rapportage.

Beekafvoer

Er is weinig kennis beschikbaar over droogval van beken. Er bestaat geen gedetailleerde kaart waar en wanneer dit optreedt in
Brabant. We maken op basis van expert kennis een voorstel voor relevante beken waar dit thema speelt. We houden hierbij
rekening met de aanvoer van water door RWZI's en de aanvoer van water bovenstrooms. De bovenstroomse trajecten waar
grondwatervoeding een relatief grote component vormt, zullen nader beschouwd worden.
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