
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Klimaatbestendig Stroomgebied Drentsche Aa 
 
 
Een balans vinden tussen landbouw en natuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 december 2018 
 
 
 
Opgesteld door:  Erik Querner  
 Querner Consult 
 Wageningen 
 Tel: 06 402 005 27 
 erik@querner.eu 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever Waterschap Hunze en Aa’s 
 
 
 
 



 

2 Klimaatbestendig Drentsche Aa.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pilot study in the framework of Interreg Project Topsoil and is subsidized by the Interreg North 
Sea Region Programme 
 
  



 
 

 Klimaatbestendig Drentsche Aa.docx 3 

Inhoud 
Samenvatting 5 

Summary 8 

1 Inleiding 11 
1.1 Achtergrond 11 
1.2 Uitgevoerde studies met Simgro voor Drentsche Aa 12 
1.3 Opzet onderzoek en opbouw rapportage 12 

2 Het SIMGRO-model van de Noordwest Drentse beken 13 
2.1 Inleiding 13 
2.2 Gebiedsbeschrijving modelgebied noordwest Drentse beken 13 
2.3 Het grond- en oppervlaktewatermodel SIMGRO 14 
2.4 Modelschematisatie 15 
2.5 Aanpassingen model sinds 2005 16 

3 Beregening, autonome ontwikkelingen en klimaatverandering 18 
3.1 Beregening uit grondwater 18 
3.2 Autonome ontwikkelingen – heden tot 2050 19 
3.3 Klimaatscenario WH 22 
3.4 Randvoorwaarden modelgebied bij klimaatscenario’s 24 
3.5 Beekbodemverhoging 25 

4 Scenario analyse, uitgangspunten en resultaten 26 
4.1 De hydrologische situatie Drentsche Aa 26 
4.2 De huidige situatie 26 
4.3 Maatregelen en maatregelpakketten 27 
4.4 Lijst met doorgerekende scenario’s 29 
4.5 Resultaten scenario berekeningen 30 

5 Conclusies 39 

Literatuur 41 

Bijlage 1 – Actualisatie SIMGRO-model 2015 43 
B1.1 Aangepaste invoergegevens model 43 
B1.2 Gemeten grondwaterstanden 46 
B1.3 Afvoer data 46 
B1.4 Modelberekeningen en toetsing resultaten 47 

Bijlage 2 – Model aanpassingen 2017 56 
B2.1 Anisotropie 56 
B2.2 Buisdrainage uit MIPWA-versie 3.x 57 
B2.3 Verdamping bossen 58 

Bijlage 3 – Resultaten alle scenario’s 60 
 
 



 

4 Klimaatbestendig Drentsche Aa.docx 

  



 
 

 Klimaatbestendig Drentsche Aa.docx 5 

Samenvatting 

 
Voor het Deltaprogramma zoetwater heeft regio Noord een maatregelenprogramma opgesteld 
om de toename van de watervraag aan het IJsselmeer te verminderen en om de hoge 
zandgronden meer klimaatbestendig te maken. Voor de hoge zandgronden van het Drents 
Plateau zijn als maatregelen o.a. opgevoerd beregenen uit grondwater en waterconservering. 
Voor de landbouw op het Drents Plateau is beregening uit grondwater een effectieve maatregel 
om de toenemende droogteschade t.g.v. klimaatverandering te verminderen. Waterschap Hunze 
en Aa’s heeft daarom in het kader van het Interreg VB project Topsoil een onderzoek opgestart 
om in het stroomgebied van de Drentsche Aa te onderzoeken of er ruimte is voor beregenen uit 
grondwater. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat er geen onaanvaardbare nadelige effecten 
mogen optreden voor derden. Dit betekent o.a. dat de natuur in de beek en in de kwelzones 
langs de beek niet significant negatief mag worden beïnvloed. Voor de natuur is het effect van 
klimaatverandering nog niet goed in beeld. Daarom is het van belang dat de effecten van 
klimaatverandering op het grondwater, op kwelzones en op de beekafvoer worden 
gekwantificeerd en dat er maatregelen worden uitgevoerd die deze effecten verzachten. 
 
Voor het stroomgebied van de Drentsche Aa is het voor de uitwerking van het onderzoek 
belangrijk om de mogelijkheden voor beregenen uit grondwater vast te stellen zonder 
onaanvaardbare schade aan derden toe te brengen. Ook is het van belang om de effecten van 
klimaatverandering te bepalen, die optreden in de natuurgebieden. Daarnaast moet bepaald 
worden welke mitigerende maatregelen op welke plaats kansrijk zijn om de effecten van 
beregenen uit grondwater en klimaatverandering op natuur te verzachten. 
 
In het begin van de jaren 2000, is een nieuw SIMGRO-model opgezet voor de Drentsche Aa, het 
Peizerdiep en het Eelderdiep (Querner e.a., 2005). Doel van die modelstudie was om met het 
SIMGRO-model te kijken in welke mate water in de bovenlopen van de beken kan worden 
vastgehouden. Het modelgebied heeft een omvang van 120.000 ha, met daarbinnen gelegen het 
stroomgebied van de Drentsche Aa van ca. 31.000 ha. Het laagste punt ligt op ongeveer 1 m-NAP. 
Het zuidelijk deel bestaat uit langgerekte zandruggen en beekdalen op het Drents Plateau. Het 
hoogste punt ligt op iets meer dan 24 m+NAP. 
 
Het SIMGRO-model beschrijft de processen in het grondwater en het oppervlaktewater. Daarbij 
is de neerslag en de gewasverdamping onderdeel van het model. Hierdoor kan een reeks van 
verschillende maatregelen en klimaat scenario’s worden doorgerekend en de verschillen tussen 
scenario’s worden vergeleken. 
 
Tijdens het uitvoeren van het project Klimaat robuuste Drentsche Aa, zijn een aantal 
verbeteringen van de modelinvoer aan de orde geweest, zoals het rekenen met anisotropie, 
buisdrainage uit MIPWA 3.x en de verdamping van bossen. Daarnaast was voor het doorrekenen 
van enkele scenario’s nog specifieke invoer gewenst, zoals beregening, autonome 
ontwikkelingen, het klimaat scenario en beekbodemverhoging. Deze aspecten worden in het 
rapport besproken. 
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Beregening 
Voor beregening is een aanpak voorzien die uitgaat van een zekere potentiële beregening uit 
grondwater in de landbouwgebieden in het stroomgebied van de Drentsche Aa en in een zone 
rond om het stroomgebied, behalve in het Hunze dal waar geen beregening is toegestaan. 
Scenario’s gaan uit van een zone zonder beregening rondom alle natuurgebieden (EHS, N2000 of 
overige). Bij de berekening ligt de focus op de effecten in het 10% droge jaar 2003 en de 
voorjaarsgrondwaterstand na het droge jaar 2003 (eind maart 2004). Daarbij wordt de verlaging 
van de grondwaterstand en de verandering van de kwel in de natuurgebieden in beeld gebracht. 
Voor de natuurgebieden is de verandering in GLG, de GVG en de kwel van belang, kijkend naar de 
verandering t.o.v. de huidige situatie. In overleg zijn significante ecologische effecten op natte 
natuur als volgt gedefinieerd: Er zijn geen significante ecologische effecten te verwachten als: 
verlaging GLG < 5 cm; verlaging GVG < 1 cm en verandering kwel over periode 15 aug tot 15 sept 
2003 < 0,1 mm/d. 
 

Autonome ontwikkelingen – heden tot 2050 
Als scenario zijn ook de voorziene autonome ontwikkelingen tot 2050 vastgesteld door het 
Waterschap en Provincie. De maatregelen omvatten: stoppen winning Haren (sinds 2011); 
meanderen (uitvoering heden tot 2027); vasthouden water door verwijderen detailontwatering 
of blokkeren; sloten verondiepen, verwijderen en omvormen naar slenk; greppels verwijderen en 
kaden langs Drentsche Aa verwijderen. De maatregelen worden genomen als onderdeel van WB 
21, de Kaderrichtlijn Water en daarnaast de PAS-maatregelen. Het verondiepen van delen van de 
Drentsche Aa is, gezien de onzekerheid, niet in deze set van maatregelen meegenomen, maar als 
een apart scenario. 
 

Klimaatscenario WH 
De beschikbare meteorologische reeks 2000-2014, is aangepast om hiermee de 
klimaatomstandigheden rond het jaar 2050 te simuleren, op basis van kengetallen voor scenario 
WH uit de recente KNMI ’14-klimaatscenario’s. Dit klimaatscenario heeft een temperatuurstijging 
‘Warm’ en verandering luchtstroom ‘Hoge waarde’ (figuur 3.3). Dit scenario is gekozen als de 
worst case situatie voor de Drentsche Aa. Het WH is in de winter veel natter en in de zomer veel 
droger. 
 

Scenario’s beregening en mitigerende maatregelen 
Maatregelen in natuur- en landbouwgebieden zijn opgenomen ter verbetering van de 
hydrologische situatie. Bij beregenen uit grondwater is het effect bepaald van verschillende 
brede bufferzones op de natuurgebieden in de Drentsche Aa. In overleg met de projectgroep zijn 
de scenario’s opgesteld.  
 
Als maatregel is voorzien om in de landbouwgebieden sloten te dempen bij diepere 
grondwaterstanden en buisdrainage ondieper te leggen. In overleg met Staatsbosbeheer is een 
scenario Naald naar loof bepaald waarbij 40% van het naaldbos wordt omgezet naar loofbos. 
Voor het scenario Naald naar heide en zandverstuiving is de aanname heide 20% en 20% 
zandverstuiving. Als maatregel is ook een beekbodemverhoging voorzien voor delen van de 
Drentsche Aa.  
 
Vervolgens is naar optimalisatie van natuur en landbouwmaatregelen gezocht. Door 
gecombineerde maatregelenpakketten af te spreken waarin voor zowel de natuur als voor de 
landbouw winst valt te behalen, wordt de kans groter dat draagvlak ontstaat voor deze 
mitigerende maatregelenpakketten. 
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Resultaten scenario berekeningen 

In het scenario huidige situatie, autonome ontwikkelingen en het klimaatscenario WH, is geen 
beregening meegenomen. In Bijlage 3 zijn de kaartbeelden en tabellen opgenomen met de 
veranderingen in GxG, beekafvoeren en kwelzones. Dit is deels t.o.v. de huidige situatie of t.o.v. 
het klimaatscenario gedaan. Bij de analyses worden de veranderingen in grondwaterstanden en 
kwel alleen weergegeven voor de natuurgebieden. 
  
De conclusies over de effecten van klimaatverandering en voorgestelde maatregelen op natuur 
zijn hieronder samengevat. 
 
Autonome ontwikkeling: 
De verhoging in GLG komt met name door het dempen van sloten in het beekdal (Fig. 4.3). De 
GVG in het beekdal wordt hoger en door het dempen van sloten ook in de boswachterijen. 
Hogere grondwaterstanden geven een toename in kwel naar de wortelzone te zien. Rond 
gebieden waar maatregelen worden genomen kan de kwel iets afnemen. Door de uitgevoerde 
maatregelen zie je in sommige delen de kwel toenemen (Gasterse Diep) en in andere delen 
(Andersediep) iets afnemen (Fig. 4.4). Ook in het gebied Geelbroek neemt de kwel iets af. 
 
Klimaat scenario WH: 
Door de klimaatverandering gaat de GHG omhoog en de GLG omlaag (Fig. 4.5). Op de Hondsrug 
heeft de winterperiode met hogere grondwaterstanden nog invloed op de standen aan het einde 
van de zomer. Ook neemt de kwel naar de wortelzone toe, doordat er meer grondwater via 
capillaire opstijging de wortelzone kan bereiken (Fig. 4.6). 
 
Afvoeren in de Drentsche Aa nemen toe door de hogere neerslag in de winter, maar de lage 
afvoeren (< 5% van de tijd) nemen af door minder neerslag en een hogere verdamping. 
 
Effecten van beregening: 
Het effect van beregening op de natuurgebieden is in een aantal scenario’s met verschillende 
hoeveelheden en breedtes van bufferzones tot de natuurgebieden doorgerekend. Het huidige 
klimaat is daarbij aangenomen.  
 
Als worst case bleek een beregening van 75 en 100 mm/jr. (over het volledige landbouwareaal) 
veel verlagingen te veroorzaken in de natuurgebieden. Scenario 19 met 25 mm/jr. beregening en 
een bufferzone van 500 m voldoet aan de gestelde eisen. Bij 50 mm/jr. en een bufferzone van 
500 m komen de verlagingen en afname kwel in de buurt van de toets criteria (scenario 18 in 
tabel 4.3). Ook scenario 23 met 25 mm/jr. en een bufferzone van 300 m voldoet nagenoeg aan de 
eis. Deze twee scenario’s kunnen gecombineerd worden met aanvullende maatregelen, zodat ze 
aan de gestelde eisen voldoen. 
 
Individuele maatregelen versus effect van klimaatverandering op natuur: 
In delen van het beekdal wordt de klimaatverandering door maatregelen redelijk gemitigeerd, 
maar in andere delen beperkter. In met name het zuidelijk deel van het stroomgebied is door 
mitigerende maatregelen de verandering GLG kleiner, maar in het noordelijk deel zijn 
mitigerende maatregelen zeer beperkt in te zetten. Ook wordt het effect van klimaatverandering 
in delen van het beekdal merkbaar minder door de autonome maatregelen. 
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Summary 

Climate-proof Catchment Drentsche Aa; finding a balance between agriculture and nature 
 
For the Dutch Delta Program on freshwater a set of measures was drafted to reduce the increase 
in water demand from the lake IJsselmeer and to make the high sandy soils more climate-proof. 
For agriculture sprinkling from groundwater is an effective measure to reduce the increasing 
drought damage due to climate change. Water Board Hunze and Aa's has therefore started a 
study within the context of the Interreg VB project Topsoil to investigate this in the catchment 
Drentsche Aa, whether it is feasible to use sprinkler irrigation from groundwater. Important 
precondition is that no unacceptable adverse effects may occur. This means, among other things, 
that nature in the brook valley and in particular the seepage zones along the stream, cannot be 
significantly negatively influenced. For nature, the impact of climate change is not yet clearly 
understood. It is therefore important that the effects of climate change on groundwater, on 
seepage zones and on-stream drainage are quantified and that measures are implemented to 
mitigate these effects. 
 
In the beginning of the 2000s, a new SIMGRO model was set up for the Drentsche Aa and 
surrounding brooks (Querner et al., 2005). The aim of this study was to use the SIMGRO model to 
see to what extent water can be retained in the upper reaches of a catchment. The model area 
has a size of 120 000 ha, the catchment of the Drentsche Aa is around 31 000 ha. The ground 
level varies from about 1 m minus mean seal level (NAP) to about 24 m+NAP in the south east of 
the basin. 
 
The SIMGRO model describes the processes in groundwater and surface water. The precipitation 
and the crop evapotranspiration are part of the model. As a result, a series of different measures 
and climate scenarios can be calculated and the differences between scenarios can be compared. 
 
During the implementation of the project climate proof Drentsche Aa, a number of 
improvements to model input were implemented, such as the calculation of anisotropy, tube 
drainage data from the groundwater model MIPWA 3.x and the improvement of 
evapotranspiration of forests. In addition, specific input data was required for some scenarios, 
such as sprinkler irrigation, autonomous developments, the climate data for 2050 and anticipated 
raising of the main stream bottom. 
 

Sprinkling 
Irrigation is modelled using a specific gift from groundwater for all the agricultural areas of the 
Drentsche Aa catchment. Also, in a zone around the catchment, except in the Hunze valley where 
irrigation from groundwater is not permitted. The scenarios assume a zone around all nature 
areas where the extraction for sprinkling is not allowed. The calculation focuses on the effects in 
the 10% dry year 2003 and the groundwater level in spring after the dry year 2003. The lowering 
of the groundwater level and the change of seepage in the nature reserves is quantified. For the 
nature areas, the change in the groundwater level at the end of summer (GLG), the level in spring 
(GVG) and the seepage are important. The significant ecological effects on wet nature are 
defined as follows: no significant ecological effects are to be expected if: reduction of GLG <5 cm; 
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reduction GVG <1 cm and if a change in seepage over the period 15 Aug to 15 Sept 2003 is 
smaller than 0.1 mm/d. 
 

Autonomous developments until 2050 
As a scenario, the foreseen autonomous developments until 2050, have been defined by the 
Water Board and the Provincial authority. The foreseen changes include: stopping the 
groundwater extraction Haren (since 2011); meandering of the main stream (execution up to 
2027); retaining water by removing or blocking small ditches; to remove or make ditches 
shallower and remove small embankments along the Drentsche Aa. The measures are considered 
as part of the Water Management strategy for the future, the Water Framework Directive and 
also the Action Programme on Nitrogen reduction. The reduction of the stream depth for parts of 
the Drentsche Aa brook is, given the uncertainty, not included in this set of measures, but 
defined as a separate scenario. 
 

Climate scenario WH 
The available meteorological climate data for the years 2000-2014, has been adapted to simulate 
the climate conditions around the year 2050, based on key changes (precipitation and 
evapotranspiration) for scenario WH from the recent KNMI '14 climate scenarios. This climate 
scenario has a temperature rise of + 2oC ('Warm') and a high change in air flow ('High value'). 
This scenario was chosen as the worst-case situation, since the climate becomes wetter in winter 
and much drier in summer. 
 

Scenarios sprinkler irrigation and mitigating measures 
Measures have been included in the nature and agricultural areas to optimize the hydrological 
situation for both land use functions. For different width of buffer zones, the effect of the 
groundwater extractions for irrigation, on the nature reserves has been determined. These 
scenarios were drawn up in consultation with the project team and stake holders. 
 
As a measure, ditches where filled up in the agricultural areas where deep groundwater levels 
occur and tube drainage was considered on a shallower depth. In consultation with the State 
Forest Management Group (SBB) a scenario was considered where 40% of the pine forest is 
changed into deciduous forest. Another scenario considers 40% of the pine forest in changed into 
heather and sand dunes. Another measure for the Drentsche Aa stream that has been considered 
is to make the brook shallower. 
 
Subsequently, optimization of nature and agricultural measures was sought. By agreeing on a 
combination of measures in which there is a benefit for both nature and agriculture. In this way 
there is a greater chance that stake holders will support the initiatives. 
 
 

Results of the analysis 
In the scenario current situation, autonomous developments and the climate scenario WH, no 
irrigation is included. In Appendix 3 the results of the scenarios are included with the changes in 
groundwater levels, stream discharges and seepage zones. In the analyses, the changes in 
groundwater levels and seepage are only shown for the nature areas. 
 
The conclusions about the effects of climate change and proposed measures on nature are 
summarized below. 
 

Autonomous development: 
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The lowering of groundwater levels in summer (GLG) is mainly due to the removal of ditches in 
the stream valley (Fig. 4.3). In the stream valleys the groundwater levels in spring (GVG) will be 
higher and also because of the removal of ditches in the state forests. 
Higher groundwater levels show an increase in seepage to the root zone. Around areas where 
measures are taken, the seepage can decrease slightly. As a result of the implemented measures, 
you see the seepage increase in some parts (Gasterse Diep) and decrease slightly in other parts 
(Andersediep) (Fig. 4.4). The seepage also decreases slightly in the Geelbroek area. 
 

Climate scenario WH: 
Due to climate change, the difference between the highest and lowest groundwater levels 
increases (Fig. 4.5). On the Hondsrug in winter period there are higher groundwater levels, which 
also results in higher groundwater levels at the end of summer. In the valleys the seepage to the 
root zone also increases because more groundwater can reach the root zone by means of 
capillary rise (Fig. 4.6). 
 
Drainage in the valley increases due to the higher precipitation in winter, but the low discharges 
in summer decrease due to less precipitation and higher evaporation. 
 

Effects of sprinkling: 
The effect of sprinkling on the nature reserves has been calculated in a number of scenarios with 
different sprinkling amounts and widths of buffer zones around the nature areas. 
 
A worst-case situation of 75 or 100 mm/yr sprinkling (over the entire agricultural area) causes too 
much lowering of groundwater levels in the nature reserves. A scenario with 25 mm/yr of 
sprinkling and a buffer zone of 500 m meets the requirements everywhere. At 50 mm/yr and a 
buffer zone of 500 m, the lowering of groundwater levels almost everywhere approaches the 
acceptable criteria (scenario 18 in table 4.3). Also, a scenario with 25 mm/yr and a buffer zone of 
300 m meets almost everywhere the requirements. These last two scenarios can be combined 
with additional mitigation measures, so that they meet the set of requirements. 
 

Individual measures versus impact of climate change on nature: 
In some parts of the stream valley the impact of climate change is noticeably reduced by the 
autonomous measures. 
On top of that in some parts of the stream valley climate change is reasonably mitigated by new 
mitigation measures, but in the main part of the valley the effects of climate change are not 
mitigated. In the southern part of the catchment area in particular, the GLG change is smaller due 
to mitigating measures, but in the northern part there are less possibilities to mitigate. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Voor het Deltaprogramma zoetwater heeft regio Noord een maatregelenprogramma opgesteld 
om de toename van de watervraag aan het IJsselmeer te verminderen en om de hoge 
zandgronden meer klimaatbestendig te maken. Voor de hoge zandgronden van het Drents 
Plateau zijn als maatregelen o.a. opgevoerd beregenen uit grondwater en waterconservering.  
 
Voor de landbouw op het Drents Plateau is beregening de meest effectieve maatregel om de 
toenemende droogteschade t.g.v. klimaatverandering te verminderen. Op verzoek van de 
landbouwsector heeft Waterschap Hunze en Aa’s daarom in haar Waterbeheerplan 2010-2015 
acties opgenomen voor het stroomgebied van de Drentsche Aa. Dit behelst om te onderzoeken 
of er ruimte is voor beregenen uit grondwater. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat er geen 
onaanvaardbare nadelige effecten mogen optreden voor derden. Dit betekent o.a. dat de natuur 
in de beek en in de kwelzones langs de beek niet significant negatief mag worden beïnvloed. 
Waterconservering gericht op aanvullen van het diepe grondwater is een van de maatregelen om 
de effecten van beregenen uit grondwater te verzachten. 
 
Voor de natuur is het effect van klimaatverandering nog niet goed in beeld. Daarom is het van 
belang dat de effecten van klimaatverandering op het grondwater, op kwelzones en op de 
beekafvoer worden gekwantificeerd en dat er maatregelen worden uitgevoerd die deze effecten 
verzachten.  
 
Het doel van dit project is het allereerst onderzoeken welke maatregelen kansrijk zijn en tot slot 
maatregelpakketten opstellen om te komen tot een zo klimaatbestendige inrichting en gebruik 
van het stroomgebied van de Drentsche Aa voor zowel natuur als voor landbouw. 
 
Voor het stroomgebied van de Drentsche Aa zijn voor de uitwerking onderzoek drie vragen 
opgesteld: 

• Waar zijn mogelijkheden voor beregenen uit grondwater zonder onaanvaardbare schade 
aan derden toe te brengen. 

• Welke effecten door klimaatverandering treden op in de natuurgebieden. 
• Welke mitigerende maatregelen op welke plaats zijn kansrijk om de effecten van 

beregenen uit grondwater en klimaatverandering op natuur te verzachten. 
 
De opdracht door het waterschap geformuleerd, moet antwoord geven op bovengenoemde 
vragen en is uitgevoerd in de volgende stappen: 

 In beeld brengen van de huidige situatie in de Drentsche Aa voor 8 jaar (periode 2000-
2007), met daarin aandacht voor het jaar 2003 als een droge situatie die een keer per 10 
jaar kan voorkomen. 

 Presentatie van de kengetallen GxG, kwel naar de wortelzone, beekafvoeren en de 
effecten van beregening op grondwaterstanden, kwel en afvoeren. 

 Vaststellen toets criteria voor een klimaatbestendig stroomgebied Drentsche Aa. 
Uitgebreid stilstaan bij het modelinstrumentarium, de onzekerheden daarvan, 
uitgangspunten scenario analyse (bijv. beregening), de door te rekenen maatregelen en 
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de resultaten van het model. Deze punten zijn essentieel voor het verkrijgen van 
draagvlak bij de betrokken stakeholders. 

 De situatie met klimaatverandering voor het zichtjaar 2050 in beeld brengen. 
Uitgangspunt is het KNMI’14 scenario WH. Meegenomen worden ook belangrijke 
autonome ontwikkelingen vanaf heden tot 2050 met betrekking tot wijzigingen in 
landgebruik en winningen, aangevuld met overige voorzienbare autonome 
ontwikkelingen. Zo is het model voor de huidige situatie omgezet in een referentie model 
incl. autonome ontwikkelingen voor de situatie 2050. 

 Presentatie kentallen klimaatscenario’s en verschillen ten opzichte van referentiesituatie. 
Uit deze resultaten volgen de knelpunten in het Drentsche Aa gebied en worden in 
overleg met de projectgroep en stakeholders de mogelijke oplossingsrichtingen nader 
ingevuld. 

 Een nadere invulling werkzaamheden m.b.t. de berekeningen van beregening en 
mitigerende/adaptieve maatregelen in de landbouw- en natuurgebieden. 

 
Bij beregenen uit grondwater zal in eerste instantie worden uitgegaan van de 
landbouwmaatregelen die rond Natura2000 gebieden zijn afgesproken in samenhang met een 
bufferzone rond alle natuurgebieden. Onderzocht zal worden wat de effecten van beregenen uit 
grondwater zijn op de beekafvoer, op grondwaterstanden en op kwel in de natuurgebieden. 
Vervolgens is onderzocht welke maatregelen binnen landbouwgebieden kunnen worden 
genomen om de negatieve effecten van de beregening uit grondwater op natuur te voorkomen. 
 
De effecten van klimaatverandering op de beekafvoer van de Drentsche Aa en op grondwater-
standen en kwelzones in natuurgebieden zijn in beeld gebracht. Ook is onderzocht welke 
maatregelen binnen natuurgebieden mogelijk zijn om de effecten van klimaatverandering voor 
de natuur te verminderen. Tot slot zijn maatregelen doorgerekend om zo min mogelijk negatieve 
effecten te krijgen. 
 
 
1.2 Uitgevoerde studies met Simgro voor Drentsche Aa 

Door Alterra is in de periode 2002 tot 2005 het Noord West Drentse beken project uitgevoerd. In 
dat project is gerekend met het model SIMGRO voor de jaren negentig en er is uitgebreid 
gekalibreerd en getoetst (Querner e.a., 2005). De Provincie Drenthe en het Waterschap Hunze en 
Aa’s hebben in 2015 opdracht gegeven om het model te actualiseren en op een aantal punten te 
verbeteren. Deze verbeteringen zijn uitgevoerd in het project Actualisatie SIMGRO-model 
Drentsche Aa (zie Bijlage 1).  
 
 
1.3 Opzet onderzoek en opbouw rapportage 

In hoofdstuk 2 wordt de modeltoepassing voor de Noordwest Drentse beken beschreven en 
summier het SIMGRO-model, als een geïntegreerd grond- en oppervlaktewatermodel. Bovendien 
zijn alle verbeteringen van het model beschreven vanaf 2005, die zijn doorgevoerd. Hoofdstuk 3 
geeft de autonome ontwikkelingen aan en de gegevens van het KNMI-klimaatscenario. Hoofdstuk 
4 beschrijft de gekozen scenario’s bij het huidige klimaat en het klimaatscenario WH voor 2050. 
Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies opgenomen. In de bijlagen vindt u informatie over de 
actualisaties en verbeteringen van het model en alle resultaten van de scenario’s. 
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2 Het SIMGRO-model van de Noordwest 
Drentse beken 

2.1 Inleiding 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw is een SIMGRO-model opgezet voor de Drentsche Aa. In 
vele studies is dit model gebruikt voor onderzoek t.a.v.: verdroging, natuur, spuitvrije zones en 
waterberging. In het begin van de jaren 2000, is een nieuw model opgezet voor de Drentsche Aa, 
het Peizerdiep en het Eelderdiep (Querner e.a., 2005). Doel van de modelstudie was om met het 
SIMGRO-model te kijken in welke mate water in de bovenlopen van de beken kan worden 
vastgehouden. 
 
 
2.2 Gebiedsbeschrijving modelgebied noordwest Drentse beken 

Het onderzoeksgebied is gelegen in het noordwesten van de Provincie Drenthe, op de grens met 
Groningen (zie figuur 2.1). Het modelgebied heeft een omvang van 120.000 ha, met daarbinnen 
een interessegebied van ca. 75.000 ha. In het interessegebied liggen de stroomgebieden van de 
Drentsche Aa, het Eelderdiep en het Peizerdiep. Op basis van het landschap kan het studiegebied 
worden ingedeeld in twee gebiedstypen. Het noordelijk deel wordt gekenmerkt door een 
laaggelegen vlak landschap waarin de benedenlopen van de beken liggen. Het laagste punt ligt op 
ongeveer 1 m-NAP. Het zuidelijk deel bestaat uit langgerekte zandruggen en beekdalen op het 
Drents Plateau, waar de beken ontspringen. Het hoogste punt ligt op iets meer dan 24 m+NAP.  
 
De geologie is zeer complex als gevolg van invloeden van ijstijden, permafrost, tektonische 
bewegingen, en de werking van wind en water. Van grote invloed op de waterhuishouding zijn de 
slecht doorlatende lagen. Het eerste en tweede watervoerende pakket worden plaatselijk 
gescheiden door een slecht doorlatende laag van potklei en slibhoudende zanden. De eerste 
slecht doorlatende laag bestaat in de beekdalen uit veen, zand en beekleem en daarbuiten uit 
keileem. Behalve in de beekdalen waar het keileem is geërodeerd, komt de bovenkant van het 
keileem tot enkele meters onder en soms tot aan het maaiveld. Het freatisch pakket bestaat uit 
dekzand, maar in grote delen van het gebied heeft dit pakket een dikte van minder dan 2 m. 
 
Van de beken (figuur 2.1) in de Drentsche Aa dragen vooral het Amerdiep, Anreeperdiep en het 
Gasterensediep bij aan de afvoer, die benedenstrooms bij Groningen uitkomt. In het 
bovenstroomse deel van deze beken is keileem aanwezig. Alleen in de beekdalen is het keileem 
geërodeerd. De ondiepe ligging van het keileem zorgt samen met een intensieve ontwatering 
voor een snelle afvoer van het neerslagoverschot en een geringere voeding van het diepe 
grondwater. 
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Figuur 2.1 Het modelgebied Noordwest Drentsche beken 
 
 
2.3 Het grond- en oppervlaktewatermodel SIMGRO 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het programma SIMGRO (SIMulatie van 
GROndwaterstroming en oppervlaktewaterstanden). Het programma is ontwikkeld om regionale 
grondwaterstroming in relatie tot drainage, beregening, irrigatie en peilbeheer te simuleren 
(Querner en van Bakel, 1989; Van Walsum et al. 2004). Het programma SIMGRO wordt 
aangestuurd met behulp van een Arcview applicatie genaamd AlterrAqua.  
 
Voor het beschrijven van de grondwaterbeweging in de verzadigde zone is een schematisatie 
toegepast in watervoerende en weerstand biedende lagen. In een watervoerende laag treedt 
horizontale stroming op en in een weerstand biedende laag alleen verticale stroming. Op deze 
wijze wordt de verzadigde grondwaterstroming quasi-driedimensionaal beschreven. Voor de 
berekening van het vochttransport in de onverzadigde zone worden twee reservoirs beschouwd, 
één voor de wortelzone en één voor de ondergrond. Toevoeging aan of onttrekking uit het 
systeem van de wortelzone zijn neerslag, beregening, evapotranspiratie, capillaire flux en 
percolatie. Als de vochtvoorraad in de wortelzone behorende bij het evenwichtsprofiel wordt 
overschreden, zal het overtollige vocht als percolatie naar de ondergrond gaan. Dit is de 
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grondwateraanvulling voor de verzadigde zone. Als er minder vocht dan behorende bij het 
evenwichtsprofiel in de wortelzone aanwezig is, kan er een capillaire flux optreden.  
 
Een ontwateringmiddel is actief als de grondwaterstand en/of de oppervlaktewaterstand hoger is 
dan de bodem van het ontwateringmiddel. Afhankelijk van de omstandigheden is er sprake van 
drainage of infiltratie. De drainage wordt berekend met de formule van Ernst. 
 
De waterbalans van een afwateringseenheid wordt gesimuleerd met één reservoir voor het 
geheel van grotere en kleinere waterlopen. Voor ieder reservoir wordt een relatie afgeleid tussen 
berging en peil, de zogenaamde bergingsrelatie, en tussen afvoer en peil, de afvoerrelatie. De 
afwatering van een gebied wordt gesimuleerd met een netwerk van reservoirs. De 
netwerkstructuur definieert de wijze waarop de reservoirs een cascade vormen. 
 
Met het SIMGRO-model konden geen schijngrondwaterstanden worden gesimuleerd, zodat op 
veel plaatsen met keileem veel te lage grondwaterstanden werden berekend. Om dit te 
verbeteren is het proces van schijngrondwaterstanden toegevoegd aan de modelcode. Op basis 
van de stijghoogte boven en onder het keileem, wordt de verticale weerstand van de keileem 
laag gecorrigeerd, om zo de flux door deze laag goed te laten berekenen. Ook de 
bergingscoëfficiënt boven en onder de keileem laag verandert afhankelijk van de 
grondwaterstanden. Op deze manier kunnen schijngrondwaterstanden met het model worden 
berekend. 
 
 
2.4 Modelschematisatie 

Het modelgebied is opgedeeld in 49.050 knooppunten met elk een invloedsgebied. In het 
interessegebied bedraagt elk invloedsgebied ca. 4 ha, maar in de beekdalen is dit teruggebracht 
naar 0,5 ha. Buiten het interessegebied is een invloedsgebied ca. 16 ha groot. Het modelgebied is 
zo gekozen dat effecten van foutieve randvoorwaarden op het interessegebied te verwaarlozen 
zijn. 
 
 

2.4.1 Grondwater 

Het model SIMGRO is opgebouwd uit 7 lagen met gegevens uit REGIS (versie 2.0). Het keileem is 
onderdeel van laag nr. 2. (Querner e.a., 2005), waarvoor de provincie Drenthe een verspreiding- 
en diktekaart heeft aangeleverd.  
 
Voor het simuleren van de regionale grondwaterstroming is het nodig om op de rand van een 
watervoerend pakket een randvoorwaarde toe te kennen. Dit kan door het opleggen van een flux 
of door het opleggen van een stijghoogte. Voor de deklaag, die maar heel dun is, is een randflux 
van 0 m3/dag opgelegd. Op de randen van de onderliggende watervoerende pakketten verloopt 
de stijghoogte over het jaar op basis van de daar aanwezige grondwatertrap.  
  
De eenheden op de bodemkaart zijn vertaald naar bodemfysische profielen op het niveau van de 
invloedsgebieden, waarbij gebruik is gemaakt van bouwstenen uit de Staringreeks. Gegevens 
over het bodemgebruik zijn ontleend aan het LGN7 bestand. 
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2.4.2 Oppervlaktewater 

In het onderzoeksgebied wordt onderscheid gemaakt in vier klassen ontwateringmiddelen: 
hoofdwaterlopen, sloten, buisdrainage en maaivelddrainage. De leggergegevens en de 
begrenzing van afwateringsgebieden zijn door de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en 
Aa’s aangeleverd. Veel ontbrekende gegevens moesten worden ingeschat. De overige sloten zijn 
ontleend aan de Top10, op basis van informatie uit de bodemkaart zijn gebieden onderscheiden 
waarvoor de afmetingen zijn ingeschat.  
 
Voor het onderzoeksgebied zijn er op basis van de afwateringseenheden 5625 
deelstroomgebieden geschematiseerd. Voorts zijn er 669 kunstwerken in het model in 
beschouwing genomen (570 stuwen; 41 sifons en 58 gemalen). Op basis van de dimensies van de 
waterlopen of de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Per deelstroomgebied is een relatie 
afgeleid tussen waterpeil en waterafvoer. 
 
 

2.4.3 Neerslag en verdamping 

Voor de neerslag is gebruik gemaakt van 5 stations: Eelde, Assen, Eext, Veenhuizen en Roden. 
Voor het station Eelde waren de basisgegevens beschikbaar om de referentieverdamping te 
berekenen. Deze verdamping is ook gebruikt voor de overige 4 stations. 
 
 
2.5 Aanpassingen model sinds 2005 

Na het uitbrengen van de studie Noordwest Drentsche Beken in 2005 zijn nog een aantal 
verbeteringen aangebracht, waarbij de berekening van schijngrondwaterstanden essentieel was. 
Recent is de toepassing aangepast, zodat het gebruikt kon worden voor de periode 2000 t/m 
2013. 
 
Bij het uitvoeren van het project Klimaat robuuste Drentsche Aa, kwamen ook een aantal 
verbeteringen van de modelinvoer aan de orde, zoals het rekenen met anisotropie, buisdrainage 
uit MIPWA 3.x en de verdamping van bossen. Deze aspecten zijn in Bijlage 2 opgenomen. 
 
 

2.5.1 Schijnspiegels 

Het optreden van een schijnspiegel hangt helemaal af van de neerslag en resulterende grond-
wateraanvulling en daarnaast de verticale weerstand. Als de grondwateraanvulling, op basis van 
dag neerslagen, groot is dan kan bij een geringe weerstand een schijnspiegel optreden (figuur 
2.2). Bij een geringe aanvulling zal er een hogere weerstand nodig zijn om een schijnspiegel te 
laten optreden. 
 
In SIMGRO wordt de flux over een weerstandslaag berekend op basis van de stijghoogte in de 
laag erboven en onder. Als een schijnspiegel optreedt wordt de flux door de keileem laag 
berekend op basis van de hoogte van de waterspiegel boven de keileem tot onderkant keileem 
laag. De drukhoogte in de laag onder de keileem zakt dan tot onder de keileem laag en gaat over 
in een stijghoogte. Om met deze verschillen in oplossingsprocedure te werken is de berekening 
van schijngrond-waterstanden aangepast, door de verticale weerstand van die laag aan te 
passen, zodanig dat de flux bij optreden schijnspiegel goed wordt berekend. Daarnaast verandert 
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de bergingscoëfficiënt boven en onder de weerstandslaag afhankelijk van de situatie van een 
grondwaterstand of stijghoogte onder de keileem. Om het proces in de tijd goed te laten 
verlopen zijn overgangen nodig als de stijghoogten of grondwaterstanden de onderkant 
weerstandslaag naderen. 
 
De gekozen oplossingsprocedure is nodig om een sluitende waterbalans te garanderen in de 
berekeningen. Daarbij moet het mogelijk zijn om een variërende bergingscoëfficiënt boven en 
onder de keileem laag te gebruiken. Deze bergingscoëfficiënt varieert afhankelijk van de 
grondwaterstanden of drukhoogten boven en onder de keileem laag. De variaties in de 
berginscoëfficiënt wordt meegenomen in de berekening van de waterbalans, zodat deze sluitend 
blijft. 
 
Bij de invoer van het model zijn op basis van de keileemkaart de knooppunten aangegeven waar 
een schijnspiegel mogelijk kan optreden. Voor een laagdikte keileem kleiner dan 0,2 m wordt 
geen schijnspiegel berekend, maar ook als de lagen boven het keileem dikker zijn dan 5 meter. 
Met deze aanpassingen is het mogelijk met het model schijngrondwaterstanden redelijk goed te 
voorspellen, en blijft de waterbalans van het topsysteem sluitend. Deze opties is getest en 
beschreven in Querner e.a. (2006) en toegepast (Querner & van Bakel, 2010). 
 

Figuur 2.2 Schematische weergave van een schijnspiegel boven een slecht doorlatende laag. 
 
 

2.5.2 Actualisatie model in 2015 

In opdracht van het Waterschap Hunze & Aa’s en de Provincie Drenthe is de modeltoepassing in 
2015 geschikt gemaakt om te rekenen met de periode 2000 t/m 2013. Voor het modelgebied zijn 
de volgende actualisaties uitgevoerd, met name gericht op het stroomgebied van de Drentsche 
Aa: 

• Uit het MIPWA-model (versie 2.2) de buisdrainage en daarnaast de verspreiding en dikte 
keileem. 

• Landgebruik uit LGN7; 
• Winningen actualiseren op basis van data provincie en waterleidingmaatschappijen; 
• Meteorologische data aanvullen over periode 2000 tot 2014; 
• Veranderingen in het oppervlaktewatersysteem Drentsche Aa sinds 2002. 

 
In deze fase is ook een beperkte toetsing uitgevoerd op afvoeren en grondwaterstanden. Deze 
actualisatie SIMGRO-model Drentsche Aa is beschreven in Bijlage 1. 
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3 Beregening, autonome ontwikkelingen en 
klimaatverandering 

Voor het doorrekenen van enkele scenario’s waren nog specifieke invoergegevens nodig, zoals bij 
beregening, autonome ontwikkelingen, het klimaat scenario en beekbodemverhoging. Deze 
aspecten worden in de volgende paragrafen besproken. 
 
 
3.1 Beregening uit grondwater 

Voor beregening is een aanpak voorzien die uitgaat van een zekere potentiële beregening uit 
grondwater in de landbouwgebieden in het stroomgebied van de Drentsche Aa en in een zone 
rondom het stroomgebied, behalve het Hunze dal, daar is geen beregening toegestaan.  
Scenario’s gaan uit van een zone zonder beregening rondom alle natuurgebieden in het 
stroomgebied Drentsche Aa (EHS, N2000 of overige). Bij de berekening ligt de focus op de 
effecten in het 10% droge jaar 2003 en de voorjaarsgrondwaterstand na het droge jaar 2003 
(eind maart 2004). Daarbij wordt de verlaging van grondwaterstand en verandering van de kwel 
in de natuurgebieden in beeld gebracht. De berekeningen zullen de basis vormen voor afgeleide 
kaartbeelden waar wel kan worden beregend uit grondwater en met welke maximale capaciteit 
(mm/jaar), zonder schade aan derden toe te brengen. 
 
Momenteel wordt slechts 10-20% van het landbouwareaal in de Drentsche Aa beregend. Voor de 
jaarlijkse beregening is uitgegaan van een worst case situatie, wat inhoudt dat alle 
landbouwgronden (bron LGN7) kunnen worden beregend, behalve een bufferzone van bijv. 300 
of 500 m rond de natuurgebieden. Op vastgestelde dagen in de jaren 2000 t/m 2003 wordt er in 
het model beregend met een opgelegde hoeveelheid per beregeningsgift en een aantal giften. 
Uit verkennende berekeningen bleek dat de jaren 2000 t/m 2002 ongeveer een derde van de 
beregeningshoeveelheid uit het jaar 2003 nodig hebben. 
 
In tabel 3.1 is voor het WH-scenario de droge perioden aangegeven en mogelijke tijdstippen van 
beregening. Per scenario met een totale jaarlijkse worst case beregening voor het jaar 2003 zijn 
de tijdstippen gekozen. 
 
 
Bufferzones rond natuurgebieden 
 
Op basis van gegevens Waterschap en Provincie is een GIS-kaart opgesteld met alle 
natuurgebieden in en rond het stroomgebied Drentsche Aa. Voor de analyses is alleen de 
grondwater afhankelijke natuur van belang. Daarom zijn de natuurgebieden met diepere 
grondwaterstanden niet meegerekend. Voor deze gebieden met diepe grondwaterstanden zijn 
op de bodemkaart de gebieden met Gt VII en VIII (gem. grondwaterstanden zijn dieper dan 1,85 
m-mv) geselecteerd. In Bijlage 3 zijn de bufferzones en gebieden waar beregend mag worden 
weergegeven. 
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Tabel 3.1 Keuze tijdstippen om te beregenen voor het WH-scenario. Per periode met een 
neerslagtekort (Eref-N) zijn beregeningstijdstippen vastgesteld. 

Droge periode  Neerslag Eref Eref-N Tijdstippen mogelijke 
     Dag nr’s jaar (mm) (mm) (mm) beregening 
1) 159-176 2000 15 67 52 173  
2) 198-214 2000 4 46 42 210  
 
3) 168-180 2001 1 48 46 176  
4) 182-192 2001 5 43 38 188 
 
5) 126-154 2002 16 85 69 150    
6) 193-212 2002 14 69 56 208 
 
7) 157-183 2003 20 95 75 170, 180   
8) 185-242 2003 26 209 183 200, 230  
 
Criteria voor evaluatie scenario’s beregening uit grondwater 
 
Bij beregening uit grondwater is het van belang om te toetsen of zo’n ingreep mogelijk schade 
toebrengt aan de natuur. Van belang is om vast te stellen hoe ver je kunt gaan met beregening 
uit grondwater, in termen van de onttrekking, het areaal en de grote van een bufferzone. 
Hiervoor is in andere studies de GxG en verandering kwel als toestandsvariabelen gebruikt (van 
Bakel e.a., 2015 en Staarink e.a., 2015). Voor de natuurgebieden is de GLG, de GVG en de kwel 
dan van belang, met name de verandering t.o.v. de huidige situatie. In overleg zijn significante 
ecologische effecten op natte natuur als volgt gedefinieerd: er zijn geen significante ecologische 
effecten op natte natuur te verwachten als: verlaging GLG < 5 cm; verlaging GVG < 1 cm en 
verandering kwel over periode 15 aug tot 15 sept 2003 < 0,1 mm/d. 
 
Voor de berekeningsperiode 2000 t/m 2007 ligt de focus of de effecten in het 10% droge zomer 
van 2003. Zodoende zijn deze criteria toegespitst op de berekeningssituatie: 
 GLG max 5 cm verlaging einde zomer (2 sept 2003) 
 GVG max 1 cm verlaging (1 apr. 2004) 
 Afname kwel wortelzone  max 0,1 mm/d (15 aug – 15 sept 2003) 
  Voor deze maand komt dit neer op 3 mm 
 
 
3.2 Autonome ontwikkelingen – heden tot 2050 

Als scenario zijn ook de voorziene autonome ontwikkelingen tot 2050 vastgesteld door het 
Waterschap en Provincie. Figuur 3.1 geeft een beeld van de veranderingen die van invloed zijn op 
de waterhuishouding.  
 
Overzicht van de maatregelen: 

 Stoppen winning Haren (sinds 2011) 
 Meanderen (uitvoering heden tot 2027) 
 Vasthouden water door verwijderen detailontwatering of blokkeren 
 Sloten verondiepen, verwijderen en omvormen naar slenk 
 Greppels verwijderen 
 Kaden langs Drentsche Aa verwijderen 
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De veranderingen omvatten maatregelen die vastgesteld zijn door de Provincie en het 
Waterschap. De maatregelen worden genomen als onderdeel van WB 21, de Kaderrichtlijn Water 
en daarnaast de PAS-maatregelen.  
Het verondiepen van delen van de Drentsche Aa is, gezien de onzekerheid, niet in deze set van 
maatregelen meegenomen, maar als een apart scenario (zie par. 3.5). 
 
Legenda bij fig. 3.1 
 
`  KRW-lijn N2000 

  KRW-vlak 
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Figuur 3.1 Autonome ontwikkelingen in stroomgebied Drentsche Aa zoals vastgesteld door 
Waterschap en Provincie Drenthe. 

 
 
Detailontwatering verwijderd uit beekdal 
Als onderdeel van de autonome ontwikkelingen zijn de nog aanwezige greppels in de beekdalen 
en boswachterijen in het model verwijderd. In figuur 3.2 zijn dit de blauwe lijnen. 
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Figuur 3.2 Greppels verwijderd in het beekdal en de boswachterijen als onderdeel van de 
autonome ontwikkeling (blauwe lijnen). 

 
 
3.3 Klimaatscenario WH 

De beschikbare meteorologische reeks 2000-2014, zijn aangepast om hiermee de 
klimaatomstandigheden rond het jaar 2050 te simuleren, op basis van kengetallen voor scenario 
WH uit de recente KNMI ’14-klimaatscenario’s. Dit klimaatscenario heeft een temperatuurstijging 
‘Warm’ en verandering luchtstroom ‘Hoge waarde’ (figuur 3.3). Dit scenario is gekozen als de 
worst case situatie voor de Drentsche Aa. Het WH is in de winter veel natter en in de zomer veel 
droger. 
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Voor het WH-scenario zijn de gegevens per seizoen bekend: temperatuur, neerslag en potentiële 
verdamping (zie tabel 3.2). 
 

Figuur 3.3 De 4 geschetste mogelijke klimaatscenario’s voor 2050, met WH het meest 
extreme scenario. 

 
 
Tabel 3.2 Karakteristieken van het WH scenario 
Seizoen Variabele Verandering Seizoen Variabele Verandering 
Zomer temperatuur  +2.3 ⁰C Winter temperatuur  +2.7 ⁰C  
 neerslag  -13%  neerslag  +17 % 
 pot. verdamping  +11 % Lente temperatuur  +2.1 ⁰C 
Herfst temperatuur  +2.3 ⁰C  neerslag  +9 %  
 neerslag  +7.5 % 
 
Voor Eelde en de overige 4 neerslag stations (Assen, Eext, Veenhuizen en Roden) zijn de 
gegevens op dagbasis beschikbaar; de periode 1980-2010. Voor het klimaat scenario wordt dat 
dan de periode 2035-2065. In tabel 3.3 staan de gemiddelde neerslag en verdamping gegevens. 
Op jaarbasis neemt voor het WH-scenario gemiddeld de neerslag toe met 109 mm en de 
verdamping met 38 mm. 
 
Tabel 3.3 Gemiddelde neerslag en referentieverdamping per jaar 
 Periode Neerslag  Referentieverdamping 
  mm/j  mm/j 
   Huidig klimaat  2000 – 2007  855  564 
   WH-scenario '2000 - 2007'  964  602 
 
Bij het WH-scenario en de toename in temperatuur wordt ook aangenomen dat de landbouw-
gewassen meer opbrengst geven. Daardoor verdampt er ook meer water om deze toename in 
productie te realiseren. Bij een verwachte productiestijging van ca. 6% en een gemiddelde 
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referentieverdamping van 542 mm/j (periode 1980-2010) geeft dit een toename van de 
verdamping van 32 mm (zie ook van Bakel, 2012). 
Door een toename van de CO2 wordt er waarschijnlijk ook een afname in de potentiele 
verdamping verwacht van ongeveer 3-4% op jaarbasis. Deze afname is onzeker en niet 
meegenomen in het klimaatscenario. 
 
 
Aanpassing potentiele verdamping bij klimaatverandering 
 
Door de toegenomen productie is in het model SIMGRO voor het WH-scenario de verdamping 
aangepast. Per gewas wordt in SIMGRO de werkelijke verdamping afgeleid via gewasfactoren van 
de potentiële verdamping. Deze gewasfactoren zijn voor de maanden juni, juli en augustus 
verhoogd om 32 mm meer gewasverdamping te realiseren. Over deze 3 maanden zijn de 
gewasfactoren 13% verhoogd. Er is geen onderscheid gemaakt in verschillen tussen de gewassen. 
In het modelgebied komen de volgende landbouwgewassen voor: gras; mais; aardappels; 
suikerbieten; granen; overige landbouw gewassen en bloembollen. 
 
 
3.4 Randvoorwaarden modelgebied bij klimaatscenario’s 

Voor het klimaatscenario WH heeft het model randvoorwaarden nodig. In onderstaande figuur 
zijn deze gegevens voor de huidige situatie weergegeven. Per maand en grondwatertrap is dit 
een grondwaterstand minus maaiveld (Querner e.a., 2005). Voor het klimaatscenario WH zijn de 
gegevens aangepast: lagere grondwaterstanden in de zomer en hogere in de winter. Op basis van 
modelberekeningen huidig en WH-scenario zijn de verschillen per grondwatertrap bepaald en 

weergegeven in tabel 3.4. Door de geringe verschillen in de veranderingen is ervoor gekozen om 
voor de gehele modelrand de grondwaterstanden in de winter met 4 cm te verhogen en in de 
zomer met 9 cm te verlagen (tabel 3.4). 

Figuur 3.4 Variatie in stijghoogte (m-mv) over het jaar toegekend aan de knooppunten op 
de modelrand voor de lagen 3, 5 en 7 (Querner e.a., 2005). 
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Tabel 3.4 Verschil in grondwaterstanden tussen huidig klimaat en WH-scenario 
Seizoen Gt IV  Gt V  Gt VI  >  Modelrand NWDB 
Winter  +5  +3  +3   +4 
Zomer  -10  -12  -8   -9 
 
 
3.5 Beekbodemverhoging 

Voor de maatregel beekbodemverhoging was tijdens het project besloten om deze maatregel 
niet onder te brengen bij de autonome ontwikkelingen, maar als een apart scenario. De 
verhoging van de beekbodems is voor een aantal trajecten in figuur 3.5 aangegeven. 
 
In het model worden de beektrajecten aangepast met de nieuwe bodemhoogten. De 
bodembreedte wordt groter, gelijk aan de breedte op het niveau van de nieuwe beekbodem. 
Bovenstrooms van de verhoging kan de bodem lager zijn. Dat deel wordt opgevuld, alsook bij 
zijbeken waar de hoofdbeek wordt verhoogd.  
 
Bij Loon wordt de waterverdeling over de twee takken niet gewijzigd. Bestaande stuwen in de 
trajecten met beekbodemverhoging krijgen een kruin die niet onder de nieuwe beekbodem mag 
liggen. 

Figuur 3.5 Beektrajecten met een verhoging van de beekbodem.  
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4 Scenario analyse, uitgangspunten en resultaten 

4.1 De hydrologische situatie Drentsche Aa 

In de Drentsche Aa verloopt het maaiveld van ca. 24 m tot NAP. In de bovenlopen is het verhang 
van de beek het grootst en meer benedenstrooms neemt het verhang geleidelijk af. Figuur 4.1 
geeft een beeld van de bodemhoogte Drentsche Aa en zijlopen vanaf Witte Molen. Door het 
sterke verhang zijn er weinig mogelijkheden om in de waterlopen water vast te houden. Ter 
plaatse, waar de neerslag valt, is vasthouden en infiltreren een goede maatregel. Door de langere 
weg via het grondwater, wordt het water dan zo veel als mogelijk in het stroomgebied 
vastgehouden. 
 

Figuur 4.1 Profiel beekbodem Drentsche Aa en zijtakken 
 
 
4.2 De huidige situatie 

Om een modelberekening te starten zijn er initiële grondwaterstanden en stijghoogten per cel en 
laag nodig. Hiervoor is de periode 1997 t/m 1999 gebruikt, om het model te laten wennen aan de 
gekozen berekening en de initiële grondwaterstanden (een inslinger-periode). Daarna rekent het 
model voor de huidige situatie en de scenario’s de jaren 2000 t/m 2007 door, een periode van 
acht jaar die ook voor de berekening van grondwatertrappen gewenst is. 
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4.3 Maatregelen en maatregelpakketten 

In overleg met de projectgroep zijn de scenario’s opgesteld. Naast een klimaat scenario voor 
2050 omvat dit ook een scenario met de autonome ontwikkelingen. Daarnaast zijn maatregelen 
in natuur- en landbouwgebieden opgenomen ter verbetering van de hydrologische situatie. 
 
Bij beregenen uit grondwater zijn verschillende bufferzones aangehouden om daarmee het effect 
te bepalen binnen de natuurgebieden in de Drentsche Aa. 
Als maatregel is ook een beekbodemverhoging voorzien, zoals is omschreven in par. 3.5. 
 
Vervolgens is naar optimalisatie van natuur en landbouwmaatregelen gezocht. Door 
gecombineerde maatregelenpakketten af te spreken waarin voor zowel de natuur als voor de 
landbouw winst valt te behalen, wordt de kans groter dat draagvlak ontstaat voor de mitigerende 
maatregelenpakketten. 
 
 

4.3.1 Maatregelen in landbouwgebieden 

Sloten dempen 
Om in de landbouwgebieden water vast te houden is een scenario gedefinieerd met een deel van 
de sloten gedempt. In het model SIMGRO is dit gerealiseerd door de drainageweerstand te 
veranderen. In figuur 4.1 zijn de 6 grote landbouwgebieden weergegeven waar voor de gronden 
met Gt VI 25% van de drainage is verwijderd en bij Gt VII en VIII 50%. 
 
Buisdrainage ondieper leggen 
Om in de landbouwgebieden (grond)water langer vast te houden is het ondieper leggen van de 
buisdrainage ook een geschikte maatregel. In de 6 landbouwgebieden (Fig. 4.1) is de 
buisdrainage van 1,1 m-mv (huidige situatie) in het maatregelscenario op 0,8 m-mv gelegd. 
Bovendien is de onderlinge afstand van 10 m in de huidige situatie teruggebracht naar 5m. 
 

 
Figuur 4.1 De zes geselecteerde landbouwgebieden met daaromheen de natuurgebieden 

(groen).  
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4.3.2 Maatregelen in natuurgebieden 

Het omvormen van naaldbos naar loofbos of heide wordt gezien als een maatregel waardoor de 
verdamping (watergebruik) wordt verminderd. Binnen het stroomgebied Drentsche Aa liggen op 
de hogere gronden de boswachterijen: Borger, Gieten, Grolloo en Hooghalen met een areaal van 
ca. 5300 ha, ofwel 18% van het stroomgebied (Fig. 4.2). Tabel 4.1 geeft een overzicht van enkele 
maatregelen en de verandering in grondwateraanvulling. 
 
Tabel 4.1 Overzicht van mogelijke maatregelen om de grondwateraanvulling te vergroten 

en de toename grondwateraanvulling 
Maatregel  Areaal om te vormen bosgebied 
  20% 40% 
      Toename grond-wateraanvulling 
 mm mln m3 mln m3 
Naald naar loof 70 0.8 1.5 
Naald naar heide 180 2.0 4.0 
Naald naar zandverstuiving 410 4.4 8.8 
 
In overleg met Staatsbosbeheer is overeengekomen om het scenario Naald naar loof, 40% van 
het naaldbos om te zetten naar loofbos. Voor het scenario Naald naar heide en zandverstuiving is 
de aanname 40% (heide 20% en zandverstuiving 20%). Voor beide scenario’s is aangehouden dat 
het percentage licht en donker naaldhout hetzelfde blijft (zie bijlage 2.3). 

Figuur 4.2 De boswachterijen Borger, Gieten, Grolloo en Hooghalen binnen het 
stroomgebied Drentsche Aa. 
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4.4 Lijst met doorgerekende scenario’s 

In tabel 4.2 zijn alle doorgerekende scenario’s weergegeven. In de scenario’s waarin de huidige 
situatie in beeld is gebracht, is er geen beregening meegenomen. De gewenste resultaten van de 
huidige situatie en de veranderingen t.o.v. de huidige situatie worden in beeld gebracht.  
 
 
Tabel 4.2 Omschrijving scenario’s en aangenomen klimaat. 
Scenario Omschrijving situatie Klimaat  Verschil 

nr     presenteren 
1 huidige situatie (geen beregening) huidig klimaat   - 
2 huidige situatie en autonome ontwikkeling (PAS etc.) huidig klimaat t.o.v. 1 
9 huidige situatie klimaat 2050 WH t.o.v. 1 
        
  maatregelen in landbouwgebieden     
3 1 + beregenen 100 mm 200 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 
4 1 + beregenen 100 mm 500 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 
5 1 + beregenen 100 mm 1000 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 
6 1 + beregenen 75 mm 200 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 
7 1 + beregenen 75 mm 500 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 
8 1 + beregenen 75 mm 1000 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 

12 2   +  sloten dempen in landbouw met Gt VII en VIII  klimaat 2050 WH t.o.v. 9 
13 2  +  ondieper draineren in landbouw  klimaat 2050 WH t.o.v. 9 
  maatregelen in natuurgebieden     

10 2  +  naaldbos -> loofbos klimaat 2050 WH t.o.v. 9 
11 2   +  naaldbos  -> heide  klimaat 2050 WH t.o.v. 9 
  combinaties maatregelen in natuur en landbouw     

14 2 + Naaldbos->loofbos, ondiep draineren, 100 mm+500 m buffer klimaat 2050 WH t.o.v. 9 
15 2 + Naaldbos->loofbos, ondiep draineren,  75 m+ 500 m buffer klimaat 2050 WH t.o.v. 9 

14.2 2 + Naaldbos->loofbos, ondiep draineren, 100 mm+500 m buffer klimaat 2050 WH t.o.v. 1 
       
  maatregelen in natuur     

16 1  + beekbodem verhoging huidig klimaat t.o.v. 1 
17 2  + beekbodemverhogen + bos verloven + ondieper draineren klimaat 2050 WH t.o.v. 1 
  maatregelen in landbouwgebied     

18 1 + 50 mm beregening met 500 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 
19 1 + 25 mm beregening met 500 m huidig klimaat t.o.v. 1 
  cominaties van maatregelen     

20 2 + 25 mm beregening, 500 m bufferz., loofbos, ondiep draineren huidig klimaat t.o.v. 1 
21 2 + 25 mm beregening, 500 m bufferz., loofbos, ondiep draineren klimaat 2050 WH t.o.v. 1 
        

22 2 + 50 mm beregening met 500 m bufferz., beekb verh., loofbos  huidig klimaat t.o.v. 1 
       en ondiep draineren     

23 1 + 25 mm beregening met 300 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 
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4.5 Resultaten scenario berekeningen 

In het scenario huidige situatie, autonome ontwikkelingen en het klimaatscenario WH, is geen 
beregening meegenomen. In Bijlage 3 zijn de kaartbeelden en tabellen opgenomen met de 
veranderingen in GxG, beekafvoeren en kwelzones. Dit is deels t.o.v. de huidige situatie of t.o.v. 
het klimaatscenario. De veranderingen in grondwaterstanden en kwel worden alleen 
weergegeven voor de natuurgebieden. Voor de verwijzing naar een scenario wordt gebruik 
gemaakt van bladzij nummers in bijlage 3. 
De toets criteria voor beregening uit grondwater zijn beschreven in paragraaf 3.1. 
 
 

4.5.1 Autonome ontwikkelingen 

De autonome ontwikkelingen zijn omschreven in par. 3.2 en opgenomen in scenario 2. 
 
De verhoging in GLG van ca. 0,05 – 0,2 m komt met name door het dempen van sloten in het 
beekdal (Fig. 4.3). Ook het gebied Westerlanden krijgt hetzelfde peil als de Drentsche Aa met 
enerzijds hogere grondwaterstanden, maar in een ander deel door het verwijderen van greppels, 
wordt het in de winter natter en in de zomer droger. De GVG in het beekdal wordt hoger en door 
het dempen van sloten ook in de boswachterijen. 
 
De toename in de gemiddelde kwel naar wortelzone als gevolg van hogere grondwaterstanden, is 
ca. 0,05 tot 0,5 mm/d (Fig. 4.4). Rond gebieden waar maatregelen worden genomen kan de kwel 
iets afnemen (van -0.05 tot -0.3 mm/d). Door de uitgevoerde maatregelen zie je in sommige 
delen de kwel toenemen (Gasterse Diep) en in andere delen (Andersediep) iets afnemen (Fig. 
4.4). Ook in het gebied Geelbroek neemt de kwel iets af. 

 
Figuur 4.3 Verandering in GLG en GVG door uitvoering autonome ontwikkelingen 

kwel naar wortelzone 
in mm/d 
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Figuur 4.4 Verandering kwel naar wortelzone over periode 15 aug – 15 sept 2003 door de 

autonome ontwikkelingen. 
 
 

4.5.2 Klimaatscenario WH 

Het klimaatscenario is omschreven in par. 3.3 en opgenomen als scenario 9. 
 
Door de klimaatverandering gaat de GHG ca. 0,05 – 0,3 m omhoog en de GLG wordt, door de 
afname in neerslag en toegenomen gewasverdamping, ca. 0,05 – 0,30 m lager (Fig. 4.5). Op de 
Hondsrug heeft de winterperiode met hogere grondwaterstanden nog invloed op de standen aan 
het einde van de zomer. 
Ook neemt de kwel naar de wortelzone toe, doordat bij een toename verdamping de wortelzone 
droger wordt en er meer grondwater via capillaire opstijging de wortelzone kan bereiken (Fig. 
4.6). 
 
Afvoeren: In bijlage 3 op blz. 10 staan de afvoeren bij huidig klimaat en scenario WH. Door de 
toename in winterneerslag neemt ook de afvoer toe en wordt in de zomer iets minder. De lage 
afvoer, met herhalingstijd van 5% (blz. 13-14), is lager in het WH-scenario, maar bij de andere 
herhalingstijden (blz. 14) neemt de afvoer toe, door de toegenomen neerslag in de winter. 
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Figuur 4.5 Verandering in GHG en GLG door het klimaatscenario WH. 
 

Figuur 4.6 Verandering kwel naar wortelzone over periode 15 aug – 15 sept 2003 als gevolg 
van klimaatscenario WH.  

 
 

GHG – natter  GLG – droger 
 ~ 5 – 30 cm    ~5 – 30 cm 

Afname 
 
 
 
 
Toename  

-----

kwel naar wortelzone 
in mm/d 
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4.5.3 Beregening en mitigerende maatregelen  

De beregening is in een aantal scenario’s met verschillende hoeveelheden en breedte van 
de bufferzone tot de natuurgebieden doorgerekend. Het huidige klimaat is daarbij 
aangenomen. Of de effecten acceptabel zijn, staan in bijlage 3, blz. 15. 
Blz. 16 geeft een beeld van de landbouwgebieden en de verschillende bufferzones. Bij 
1000 m is beregening aangehouden in de donkerpaarse gebieden. Bij 500 m bufferzone 
komt daar de licht paars gekleurde gebieden bij en bij zone van 200 m het lichtgroene 
gekleurde gebied. Op blz. 17 zijn daarbij de arealen landbouwgebied aangegeven en de 
aangenomen hoeveelheid onttrekking in de worst case situatie van 100, 50 of 25 mm, op 
jaarbasis in een 10% droog jaar zoals 2003. 

 
Scenario 3, 4 en 5: Bij een beregening van 100 mm/jr en een bufferzone van 200, 500 en 
1000 m, nemen de effecten op grondwaterstanden aan het einde van de droge zomer af 
(blz. 18). Na zo’n droge zomer moeten de grondwaterstanden in het voorjaar op GVG-
moment weer goeddeels zijn afgenomen. Blz. 19 geeft op dag 90 van 2004 de verlaging in 
grondwaterstand weer. Bij een bufferzone van 200 m zijn er veel plekken met nog een 
verlaging tussen de 0,03 en 0,10 m. Bij een bufferzone van 1000 m is de verlaging 
minimaal. 
Ook de afname in kwel aan einde droge zomer geeft een beeld van aanzienlijke afname bij 
200 m tot een geringe afname bij 1000 m (blz. 20). 

 
Scenario 6, 7 en 8: blz. 23 – 26 geeft een beeld van 75 mm beregening op jaarbasis en de 3 
bufferzones. De effecten zijn dan iets minder dan voor 100 mm beregening, maar voldoen 
nog niet aan de toets criteria voor GLG, GVG en kwel. 

 
Maatregelen in landbouw- en natuurgebieden 

Voor de 4 maatregelen in natuur en landbouwgebied zijn de belangrijkste veranderingen 
nog eens weergegeven in par. 4.3.2 en ook in de bijlage 3, blz. 27 – 29. Daarnaast zijn de 
autonome ontwikkelingen meegenomen in deze scenario’s en ook het klimaatscenario. 
Scenario 10: Bij het scenario Naald naar loof wordt de verdamping met name in de winter 
groter. In de bosgebieden neemt de GHG toe tussen de 0,05 en 0,25 m. In delen is de 
verhoging in de GLG nagenoeg nul, op de Hondsrug nog tot ca. 0,1 m (blz. 30). Wel is er in 
de beekdalen een toename van de kwel tot ca. 0,1 mm/d (blz. 31). 
Scenario 11: Bij het scenario Naald naar heide en zandverstuiving neemt de verdamping af 
en daardoor de grondwateraanvulling toe. In de boswachterijen worden de 
grondwaterstanden daardoor fors hoger, voor de GLG is dit tussen de 0,1 en 0,25 m. Ook is 
er in de beekdalen een toename van de kwel tot ca. 0,2 mm/d (blz. 32 - 33). 
Scenario 12: Bij het scenario Sloten weg is er een beperkt effect op de GHG tot ca. 0,1 m en 
op de GLG her en der tot 0,05 m. Ook is er een toename kwel tot ca. 0,05 in de beekdalen 
(blz.34 - 35). 
Scenario 13: Bij het scenario Buisdrainage ondieper is er bij GLG een verhoging tot ca. 0,2 
m en op de GLG her en der tot 0,05 m. Ook is er een toename kwel tot ca. 0,05 in de 
beekdalen (blz.36 - 38). 

  
Bij de resultaten van deze berekeningen met maatregelen valt op dat het scenario Naald 
naar loof over het gehele jaar hogere grondwaterstanden geeft. Bij het scenario Naald 
naar heide en zandverstuiving komen de grondwaterstanden nog iets hoger uit door de 
grotere toename in de grondwateraanvulling, maar is wel een ingrijpende maatregel. 
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Het scenario Sloten weg heeft geringe effecten, maar het scenario Buisdrainage ondieper 
is wel een kansrijke maatregel. 

 
Combinaties van maatregelen in natuur en landbouw 

In scenario 14 en 15 zijn maatregelen gecombineerd en daarnaast ook de autonome 
ontwikkelingen en het klimaat van 2050 meegenomen.  
Met deze 2 scenario’s is gekeken in hoeverre de combinatie van maatregelen (naaldbos 
naar loofbos en ondiep draineren) de negatieve effecten van 100 mm beregening kan 
opheffen. Er blijven nog geringe effecten, die bij 75 mm beregening wel iets kleiner 
worden. Een vergelijking met de huidige situatie (scenario 1) geeft met name de negatieve 
effecten weer door de klimaatverandering (blz. 44). Deze zijn n.l. veel groter dan de 
effecten van de maatregelen. 

 
Beekbodemverhoging (scenario 16, blz. 45 – 48, bij huidig klimaat) 

De verandering GHG en GLG volgt de beekbodem verhoging, vooral dicht bij de beek. De 
hogere grondwaterstand bedraagt ca. 50-70% van de beekbodem verhoging. Door de 
beekbodemverhoging kan in het voorjaar her en der inundatie optreden (blz. 48). 

 
Combinatie van maatregelen (scenario 17, blz. 49 – 52, bij klimaatverandering) 

Het scenario omvat de autonome ontwikkelingen, de beekbodem-verhoging, omzetten 
naald naar loof en ondieper draineren.  
De GHG en GLG worden hierdoor ondieper. Ook hier domineert de beekbodemverhoging 
de veranderingen. Vooral bij de GLG is deze in een smalle strook in de beekdalen ondieper 
en op de hogere gronden (door de klimaatverandering) dieper. 

 
Beregening 50 mm en bufferzone van 500 m (scenario 18, blz. 53 – 57, bij huidig klimaat) 

De verlagingen bij GLG nemen af, vergeleken met scenario 15 (75 mm beregening). Bij een 
verfijning van de legenda, vanaf 2 cm verlaging, is te zien dat er in het beekdal grotere 
gebieden zijn met verlagingen tussen de 2 en 5 cm (donker en lichtgroen). 
Bij GVG is de verlaging door beregening nauwelijks aanwezig. 
De afname kwel (half aug. tot half sept) is in de beekdalen tussen de 0.03 en 0.1 mm/d. 
Langs het Rolderdiep is een strook waar de afname in kwel oploopt tot ca. 0.5 mm/d (rode 
vlek). De procentuele afname in de kwel is daarbij tussen de 3 en 5% (gele vlekken), maar 
de afname loopt in andere gebiedjes op tot meer dan 30%. 

 
Beregening 25 mm en bufferzone van 500 m (scenario 19, blz. 58 – 61, huidig klimaat)   

De verlaging bij GLG neemt af, vergeleken met scenario 18 (50 mm beregening). Bij een 
verfijning van de legenda geeft aan dat er in het beekdal een stuk minder gebieden zijn 
met verlagingen tussen de 2 en 5 cm (donker en lichtgroen). 
Bij GVG is de verlaging door beregening niet aanwezig. 
De afname kwel (half aug. tot half sept) is in de beekdalen (benedenloop) nog beperkt 
aanwezig. 

 
Beregening 25 mm en bufferzone van 500 m (scenario 20, blz. 62 – 65, huidig klimaat) 

Naast de beregening omvat het scenario ook de autonome ontwikkelingen, omzetten 
naald naar loof en ondieper draineren.  
 
Door de autonome ontwikkeling is er bij de GLG een verlaging in gebied Westerlanden, 
maar in de rest van het gebied gaat de GLG door de maatregelen omhoog. 
Bij GVG is er door de maatregelen ook een verhoging van grondwaterstanden. 
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De afname kwel (half aug. tot half sept) is in de beekdalen verspreid nog tussen de 0.03 en 
0.1 mm/d, maar er zijn ook gebiedjes met een toename. Ten zuiden van de N30 is in het 
gebied Geelbroek nog een afname van 0.03 tot 0.25 mm/d.  

 
Beregening 25 mm en bufferzone van 500 m (scenario 21, blz. 66 – 68, bij klimaatverandering) 

Naast de beregening omvat het scenario ook de autonome ontwikkelingen, omzetten 
naald naar loof en ondieper draineren.  

 
De verlaging bij GLG wordt gedomineerd door het klimaatscenario WH. In het beekdal 
wordt de GLG 0,05 tot 0,25 m dieper. 
Bij GVG is er door de klimaatverandering (nattere winters) en de genomen maatregelen 
een verhoging van grondwaterstanden. 
De kwel naar de wortelzone neemt ook toe in de periode 15 aug tot 15 sept, doordat er 
meer verdamping is en er meer water capillair kan opstijgen. 

 
Beregening 50 mm en bufferzone van 500 m (scenario 22, blz. 69 – 71, bij huidig klimaat) 

Naast de beregening omvat het scenario ook de autonome ontwikkelingen, de 
beekbodemverhoging, omzetten naald naar loof en ondieper draineren.  

 
Door de autonome ontwikkeling is er bij de GLG een verlaging in gebied Westerlanden, in 
de middenloop zijn enkele gebiedjes aanwezig met een verlaging van 0,05 – 0,1 m. In het 
zuidelijk deel gaat de GLG door de maatregelen omhoog. 
Bij GVG is er door de maatregelen een verhoging van grondwaterstanden. 
De afname kwel (half aug. tot half sept) is in de beekdalen verspreid nog tussen de 0.03 en 
0.1 mm/d. Ten zuiden van de N30 is in het gebied Geelbroek nog een afname van 0.03 tot 
0.25 mm/d.  

 
Beregening 25 mm en bufferzone van 300 m (scenario 23, blz. 72 – 75, bij huidig klimaat) 

De verlaging bij GLG komt min of meer overeen met scenario 18 (50 mm beregening, 
bufferzone 500 m). Bij een verfijning van de legenda geeft aan dat er in het beekdal nog 
verlagingen zijn tussen de 2 en 5 cm (donker en lichtgroen). 
Bij GVG is de verlaging door beregening niet aanwezig. 
De afname kwel (half aug. tot half sept) is in de beekdalen tussen de 0.03 en 0.1 mm/d nog 
veel aanwezig. Langs het Rolderdiep is een strook waar de afname in kwel oploopt tot ca. 
0.4 mm/d (rode en deels roze vlek). De procentuele afname in de kwel is daarbij tussen de 
3 en 5% (gele vlekken), maar de afname loopt in andere gebiedjes op tot meer dan 30%. 

 
 

4.5.4 Beregening en voldoen aan toets criteria 

In tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de scenario’s met beregening en verschillende giften als 
worst case (mm/jr. in een 10% droog jaar zoals 2003).  
 
De toets criteria nog even samengevat zijn: 
 GLG max 5 cm verlaging einde zomer (2 sept 2003) 
 GVG max 1 cm verlaging (1 apr. 2004) 
 Afname kwel wortelzone  max 0,1 mm/d (15 aug – 15 sept 2003) 
  Voor deze maand komt dit neer op 3 mm 
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In tabel 4.3 zijn de scenario’s met verschillende beregeningsgiften en bufferzones weergegeven. 
Als worst case bleek 100 mm/jr. voor alle landbouwgebieden te veel verlagingen veroorzaken. 
Ook bij 75 mm/jr. waren de verlagingen bij GLG te groot. Bij 50 mm/jr. en een bufferzone van 500 
m komen de verlagingen en afname kwel in de buurt van de toets criteria (tabel 4.3). 
 
Het scenario nr. 19 met 25 mm/jr. beregening en een bufferzone van 500 m voldoet geheel aan 
de gestelde eisen. Scenario nr. 18 met 50 mm/jr. en een bufferzone van 500 m voldoet bijna 
overal aan de gestelde criteria. Ook het scenario nr. 23 met 25 mm/jr. en een bufferzone van 300 
m voldoet nagenoeg aan de eis. Deze twee scenario’s, 18 en 23, hebben effecten die 
gecombineerd kunnen worden met aanvullende mitigerende maatregelen. 
  
Tabel 4.3 Overzicht scenario’s met verschillende beregeningsgiften en bufferzones (toets 

criteria: ** = voldoet niet; + = voldoet bijna; ++ = voldoet wel) 
               Bufferzone  
 100 mm/jr 200 m 500 m 1000 m  

 Scenario 3 4 5 
 GLG ** ** ** 
 GVG ** ** ** 
 Kwel ** ** + 
 
 75 mm/jr 200 m 500 m 1000 m 
 Scenario 6 7 8 
 GLG ** ** + 
 GVG ** ** ++ 
 Kwel ** + + 
 

  25 mm; 500 m 50 mm; 500 m 25 mm; 300 m 
 Scenario 19 18 23 
 GLG ++ + + 
 GVG ++ ++ ++ 
 Kwel ++ + + 
 
 

4.5.5 Beregeningsscenario en set van maatregelen 

Bij een beregening van 25 en 50 mm is dit ook gecombineerd met de autonome ontwikkeling en 
enkele haalbare maatregelen. 
  
Scenario 20: 25 mm en 500 m bufferzone, huidig klimaat 

Naast de beregening uit scenario 19, omvat het scenario ook de autonome ontwikkelingen, 
omzetten naald naar loof en ondieper draineren. 
 
Door de autonome ontwikkeling is er bij de GLG een verlaging in gebied Westerlanden, 
maar in de rest van het gebied gaat de GLG door de maatregelen omhoog. Ook is er een 
verlaging van de kwel in dat gebied. 
Voor het overige voldoen de toets criteria (GLG, GVG en kwel) voor beregening. 

 
Scenario 21: 25 mm en 500 m bufferzone, klimaatverandering 
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In scenario 21 zijn dezelfde uitgangspunten qua beregening en maatregelen gebruik als in 
scenario 20. Daarbij is wel het klimaatscenario gebruikt. Daardoor worden de 
veranderingen gedomineerd door het klimaatscenario WH en zijn met name de GLG 0,05 – 
0,25 m dieper. 

 
Scenario 22: 50 mm en 500 m bufferzone, huidig klimaat 

Naast de beregening uit scenario 18, omvat het scenario ook de autonome ontwikkelingen, 
de beekbodemverhoging, omzetten naald naar loof en ondieper draineren.  
Met name op de flanken van het beekdal is de GLG nog iets groter dan het toets criterium. 
De GVG wordt ondieper. Bij de kwel is er ten zuiden van de N30 in het gebied Geelbroek 
nog een afname van 0.03 tot 0.25 mm/d. Deze afname is iets minder groot dan in scenario 
18. 
 
Conclusie: In deze berekeningen zijn deze scenario’s gecombineerd met een aantal 
mitigerende maatregelen. De effecten door beregening zijn iets minder groot. Ook bij 
scenario 21 wordt de verlaging bij GLG gedomineerd door het klimaatscenario WH. 

 
 
Verschillen tussen enkele scenario’s 
 
Bij een combinatie van maatregelen zijn er een set van individuele veranderingen, bijvoorbeeld 
de autonome ontwikkeling, klimaatverandering en daarnaast maatregelen in natuur- en 
landbouwgebieden. Een voorbeeld is hieronder geschetst. 
In figuur 4.7 is weergegeven voor de natuurgebieden de GLG bij autonome ontwikkelingen, de 
klimaatverandering en scenario 17. Het scenario omvat de autonome ontwikkelingen, het klimaat 
WH, de beekbodem-verhoging, omzetten naald naar loof en ondieper draineren. 
 
Veranderingen bij GLG: 
 Autonome ontwikkelingen: De GLG gaat onder de N33 omhoog, waaronder het gebied 

Geelbroek 
 Klimaatverandering WH: De GLG wordt, door de afname in neerslag en toegenomen 

gewasverdamping, ca. 0, 05 – 0,30 m lager (Fig. 4.7) 
 Scenario 17:  Het scenario omvat de autonome ontwikkelingen, 

klimaatverandering, de beekbodem-verhoging, omzetten naald naar loof en ondieper 
draineren. De GLG wordt aanmerkelijk hoger. Met name de autonome ontwikkelingen en 
de buisdrainage bepalen daar bij de gecombineerde maatregelen de veranderingen tegen 
de verlagingen door klimaatverandering. 

 
Conclusie:  
 In met name het zuidelijk deel van het stroomgebied is door mitigerende maatregelen de 

verandering GLG kleiner (legenda paars naar geel). Met name door het omzetten van naald 
naar loof wordt dat gerealiseerd. 

 In delen van het beekdal wordt de klimaatverandering door maatregelen redelijk 
gemitigeerd, maar in andere delen beperkter. Het effect van klimaatverandering wordt in 
delen van het beekdal dus merkbaar minder door de autonome maatregelen. 
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 Autonome ontwikkeling Klimaat Scenario 17 
 
Figuur 4.7  De verandering GLG (2 sept 2003) in de natuurgebieden voor 3 scenario’s 

autonoom, klimaat WH en scenario 17 (autonoom, klimaat en daarnaast 
maatregelen). 
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5 Conclusies 

Het SIMGRO-model voor de Noordwest Drentse beken heeft als gecombineerd oppervlakte- en 
grondwaterstromingsmodel een groot aantal invoerparameters. Ook is de geohydrologische 
opbouw van het gemodelleerde gebied erg complex. De uitkomsten van het model zullen dus te 
maken hebben met een bepaalde mate van onzekerheid als gevolg van aannames, 
vereenvoudigingen in de schematisatie en de (on)nauwkeurigheid van de invoergegevens. 
Ondanks deze nuancering is het model geschikt om scenario’s mee door te rekenen. Immers het 
model beschrijft de processen in het grondwater en het oppervlaktewater. Daarbij is de neerslag 
en de gewasverdamping onderdeel van het model. Hiermee kunnen een reeks van verschillende 
maatregelen en klimaat scenario’s worden doorgerekend en zijn de verschillen tussen de 
berekende scenario’s betrouwbaar. 
 
De conclusies over de effecten van klimaatverandering en voorgestelde maatregelen op natuur 
zijn hieronder samengevat. 

 
Autonome ontwikkeling: 

De verhoging in GLG komt met name door het dempen van sloten in het beekdal (Fig. 4.3). De 
GVG in het beekdal wordt hoger en door het dempen van sloten ook in de boswachterijen. 
Hogere grondwaterstanden geven een toename in kwel naar de wortelzone te zien. Rond 
gebieden waar maatregelen worden genomen kan de kwel iets afnemen. Door de uitgevoerde 
maatregelen zie je in sommige delen de kwel toenemen (Gasterse Diep) en in andere delen 
(Andersediep) iets afnemen (Fig. 4.4). Ook in het gebied Geelbroek neemt de kwel iets af. 
 

Klimaat scenario WH: 
Door de klimaatverandering gaat de GHG omhoog en de GLG omlaag (Fig. 4.5). Op de Hondsrug 
heeft de winterperiode met hogere grondwaterstanden nog invloed op de standen aan het einde 
van de zomer. Ook neemt de kwel naar de wortelzone toe, doordat er meer grondwater via 
capillaire opstijging de wortelzone kan bereiken (Fig. 4.6). 
 
Afvoeren in de Drentsche Aa nemen toe door de hogere neerslag in de winter, maar de lage 
afvoeren (< 5% van de tijd) nemen af door minder neerslag en een hogere verdamping. 
 

Effecten van beregening: 
De beregening in een aantal scenario’s is qua hoeveelheid en met verschillende bufferzones tot 
de natuurgebieden doorgerekend. Het huidige klimaat is daarbij aangenomen.  
 
Als worst case bleek een beregening van 75 en 100 mm/jr. veel verlagingen te veroorzaken in de 
natuurgebieden. Scenario 19 met 25 mm/jr. beregening en een bufferzone van 500 m voldoet 
aan de gestelde eisen. Bij 50 mm/jr. en een bufferzone van 500 m komen de verlagingen en 
afname kwel in de buurt van de toets criteria (scenario 18 in tabel 4.3). Ook scenario 23 met 25 
mm/jr. en een bufferzone van 300 m voldoet nagenoeg aan de eis. Deze twee scenario’s kunnen 
gecombineerd worden met aanvullende maatregelen (maatwerk), zodat ze aan de gestelde eisen 
voldoen. 
In deze berekeningen zijn scenario’s ook gecombineerd met mitigerende maatregelen. De 
effecten door beregening nemen dan af. 
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Individuele maatregelen versus effect van klimaatverandering op natuur: 

In delen van het beekdal wordt de klimaatverandering door maatregelen redelijk gemitigeerd, 
maar in andere delen beperkter. In met name het zuidelijk deel van het stroomgebied is door 
mitigerende maatregelen de verandering GLG kleiner, maar in het noordelijk deel zijn 
mitigerende maatregelen zeer beperkt in te zetten. Ook wordt het effect van klimaatverandering 
in delen van het beekdal merkbaar minder door de autonome maatregelen. 
 
In deze studie zijn een groot aantal scenario’s doorgerekend waarbij de effecten soms meevielen 
en soms tegen. Hierdoor is de kennis van het hydrologisch systeem en het gedrag bij 
maatregelen, autonome ontwikkelingen en klimaatverandering zeker vergroot. 
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Bijlage 1 – Actualisatie SIMGRO-model 2015 

Voor het modelgebied van de Noordwest Drentse Beken zijn de volgende actualisaties 
uitgevoerd, met name gericht op het stroomgebied van de Drentsche Aa: 

• Vanuit de database van het MIPWA-model: 
Verspreiding en dikte keileem en buisdrainage. Deze data is beschikbaar in het web portaal 
van de Grondwatermodeldatabank (http://gmdb.nhi.nu); 

• Landgebruik uit LGN7 (i.v.m. autonome ontwikkeling in de fase scenario analyses. Het 
Waterschap Hunze & Aa’s heeft LGN7 reeds aangeschaft, dus beschikbaar in deze 
opdracht; 

• Winningen actualiseren (data is digitaal aangeleverd door het Waterschap); 
• Meteorologische data aanvullen over periode 2000 tot heden. 

Van het station Eelde is de neerslag en referentieverdamping beschikbaar. Voor de overige 
stations in het modelgebied: Assen, Eext, Veenhuizen en Roden, is alleen de neerslag 
gemeten; 

• Veranderingen in het oppervlaktewatersysteem van de Drentsche Aa sinds 2002. 
Hieronder valt meanderen en veranderingen in stuwpeilen van verschillende beken in het 
stroomgebied Drentsche Aa. 

 
In deze fase is een beperkte toetsing uitgevoerd op afvoeren en grondwaterstanden (afvoeren 
Schipborg en 6 peilbuizen – periode 2004-2009). De resultaten hiervan staan in de hierop 
volgende paragrafen. 
 
 
B1.1 Aangepaste invoergegevens model 

Verbreiding en weerstand keileem 
Uit de grondwatermodellen databank is informatie beschikbaar over de c-waarde; dikte keileem 
en verticale doorlatendheid (kv). Verspreiding en dikte keileem dateren uit de GEOTOP-kartering 
(Vernes e.a., 2013). Bij de verwerking van de gegevens in model SIMGRO is aangenomen dat bij 
een dikte keileem (laag 2 in het model) kleiner dan 0.2 m, er geen schijnspiegel zal optreden. Bij 
zo’n dikte is het moeilijk voor te stellen dat zo’n laag ook gelijkmatig verspreid is en er geen 
scheuren in de keileem laag aanwezig zijn (Querner et al., 2006). Bovendien is een schijnspiegel 
uitgesloten als de dikte van laag 1 groter dan 5 m is. In figuur B1.1 is weergegeven de verbreiding 
keileem in 2005 (Querner et al., 2005) en tevens de nieuwe verbreiding keileem uit GEOTOP. De 
rode gebieden geven aan het verschil in verbreiding keileem tussen gegevens die beschikbaar 
waren nu en in 2005. Het aantal knooppunten met keileem is van ca. 20.000 teruggelopen naar 
12.000. Vooral in de beekdalen is het areaal aan keileem afgenomen. Daar zijn in het model wel 
de oppervlakte per knooppunt klein, waardoor de afname relatief groot lijkt. Daarnaast is voor 
ca. 4000 knooppunten de dikte keileem enigszins aangepast. 
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Figuur B1.1 Afbeelding geeft de verbreiding keileem weer in het model uit 2005 (rood), en 
daaroverheen de meest recente informatie over de verbreiding keileem (geel). In 
de gebieden die rood zijn aangegeven is keileem thans niet meer aanwezig. 

 
Buisdrainage 
Vanuit de database grondwatermodellen zijn 2 GIS-bestanden gehaald: “conductance_buis” en 
“drain buis” (zie voor toelichting ook Massop et al, 2013). De conductance varieert van ca. 3 – 9.  
In de verbeterde versie varieert de drainageweerstand tussen de 133 en 400 dagen (conductance 
9 ~ 133 d en conductance 3 ~400 d). Voor de buisdrainage per knooppunt is m.b.v. AlterrAqua de 
nieuwe gegevens verwerkt. De drainafstand van 10 m is gelijk gehouden en de diepte van de 
drains is 1.0 m aangehouden. 
In het SIMGRO-model van 2005 waren de gegevens uniform, met een drainagediepte van 1.10 m-
mv; een drainage en infiltratieweerstand van 150 d en de drainafstand was 10 m. De verschillen 
in de gedraineerde gebieden tussen model uit 2005 en 2015 zijn weergegeven in figuur B1.2. 
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a) model uit 2005     b) model uit 2015 
Figuur B1.2 Aanwezige buisdrainage. 
 
Infiltratie capaciteit  
Ter controle is de infiltratiecapaciteit vergeleken met recente literatuur (zie rapport Kruijne e.a., 
2015 en Massop e.a., 2014). Het blijkt dat aanpassing van de gegevens (= 100 mm/d) op basis van 
deze recente literatuur niet nodig is. 
 
Landgebruik 
In het SIMGRO-model van 2005 is gebruik gemaakt van LGN4. Thans is LGN7 beschikbaar en dus 
toegepast. In de nieuwe versie zijn er 2 nieuwe legenda eenheden bijgekomen, te weten voor 
open grond tuinbouw wordt onderscheid gemaakt in eenheid 61 (boomkwekerij) en 62 (fruit). 
Het aandeel van deze twee eenheden in het modelgebied is gering. 
 
Weersgegevens periode 1998 tot 2015 
Voor de 5 weerstations gebruikt in het SIMGRO-model 2005, zijn de gegevens geactualiseerd. 
Voor de periode 2000-2014 zijn de basisgegevens van station Eelde gebruikt om de 
referentieverdamping te berekenen. Op basis van recente toepassing bosverdamping Veluwe 
(Verhagen et al., 2014) is het concept daarvan verbeterd en daardoor zijn er gering verschillen in 
de potentiele bosverdamping. 
 
Winningen in het modelgebied 
Van de Provincie Drenthe zijn de jaarlijkse onttrekkingen ontvangen. Deze gegevens zijn 
beschikbaar tot en met 2013 van alle winningen met een vergunning. Voor de grotere winningen 
zijn die onttrekkingen verdeeld over het aanwezige puttenveld.  
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Door het Waterschap is aangegeven dat de beschikbare gegevens van onttrekkingen voor 
beregening niet is veranderd. 
 
Veranderingen in het oppervlaktewatersysteem Drentsche Aa 
Door de hermeanderen van het Zeegseloopje is de lengte van de beek ongeveer 50% langer 
geworden. In het SIMGRO-model is hierdoor een aanpassing nodig van de Q-h relatie. Op basis 
van de afmeting van de waterloop is deze Q-h relatie her-berekend en bij gelijk blijvende afvoer 
stijgt de waterstand ca. 0.2-0.25 m. Daarnaast zijn van een aantal stuwen de zomer en winter 
peilen aangepast aan de huidige situatie. 
 
Voor het Scheebroekerloopje en het Ei zijn de watergangen omgevormd tot een greppel en 
daardoor stroomt het water grotendeels over maaiveld. Bij de invoergegevens van SIMGRO is het 
drainagesysteem daarvoor weggehaald. Een greppelsysteem van 0,2 m diep blijft aanwezig. 
 
In een groot traject van de hoofdloop van de Drentsche Aa en het Gasterensche Diep vindt sinds 
2005 geen of aanmerkelijk minder onderhoud plaats. Als gevolg hiervan verandert de 
stromingsweerstand, en zo ook de waterstanden. Bij een geringe afvoer in de zomer zal het 
verschil beperkt zijn, maar voor de wintersituatie is dit onbekend. Vooralsnog zijn geen 
aanpassingen uitgevoerd in het model SIMGRO. Indien gedetailleerde gegevens beschikbaar 
komen over bijv. verandering in vullingsgraad waterplanten in zomer en winter kan dit in fase 2 
worden aangepast. 
 
 
B1.2 Gemeten grondwaterstanden 

Het Waterschap heeft een aantal peilbuizen doorgegeven die voor hun interessant zijn om het 
aangepaste model te vergelijken. In figuur B1.3 zijn de locaties van de 14 buizen weergegeven. 
 
De gekozen raaien en buis nummers zijn: 
1. B12D1760, B12D1761, B12D1762 
2. B12D1757, B12D1758, B12D1759 
3. B12E1526, B12E1527, B12E1528, B12E1529, B12E1530 en op het plateau B12E0398 
4. 2 losse buizen B12G0145 en B12G0184. 
 
Het aantal buizen aangegeven in het projectvoorstel was 6, dit is dus uitgebreid tot 14 buizen. 
 
 
B1.3 Afvoer data 

Van het Waterschap zijn de gemeten afvoeren in het stroomgebied van de Drentsche Aa 
ontvangen. De beschikbare metingen (op uur basis) voor 9 locaties (zie Fig. B1.4) zijn verwerkt tot 
dag afvoeren. Van het station Rolderdiep, wel weergegeven in Fig. B1.4, waren geen gegevens 
beschikbaar. In par B1.4 worden deze gemeten afvoeren vergeleken met berekende afvoeren.  
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Figuur B1.3 Locaties van de peilbuizen waarvoor een vergelijking gemeten en berekende 

grondwaterstanden zal worden uitgevoerd (zie verder par B1.4). 
 
 
B1.4 Modelberekeningen en toetsing resultaten 

Er zijn 2 testen uitgevoerd, n.l.: 
A. Berekeningsperiode 1994-1998 met model uit 2005 welke vergeleken wordt met het 

geactualiseerde model uit 2015. Hiermee kan een plausibele check gemaakt worden of 
de veranderingen van invoergegevens geen onrealistische veranderingen in resultaten 
oplevert. Voor de punten met verandering in basisgegevens (landgebruik, 
aan/afwezigheid buisdrainage of keileem geeft het een beeld van de veranderingen. 

 
B. Met het geactualiseerde model worden voor de periode 2004-2009 de gemeten 

grondwaterstanden en beekafvoeren vergeleken met de berekende waarden. 
 
Er zijn dus 2 perioden doorgerekend: 1994 – 1998 en 2004 – 2009. Voor deze laatste berekening 
was het nodig om met reële initiële randvoorwaarden te beginnen, hiervoor is nog de periode 
1999-2004 doorgerekend. De grondwaterstanden, stijghoogten en vochtvoorraad op 1 januari 
2004 uit deze berekening is gebruikt als startwaarden voor de berekening 2004-2009. 
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Figuur B1.4 Locaties waar afvoermetingen beschikbaar zijn (ontbreekt zijn de metingen van 
het station Rolderdiep). 

 
 
Berekeningsperiode 1994 – 1998 – test A 
Bij test A blijkt dat door de verandering in de aanwezigheid van keileem er verschillen in 
grondwaterstanden optreden. Bijv. ten oosten van het Anloërdiepje is nu de verbreiding van 
keileem veel minder, zoals aangegeven in figuur B1.5. De cellen met de rode stip hebben in de 
actualisatie geen keileem meer. Van een viertal cellen zijn in figuur B1.6 de grondwaterstanden 
aangegeven voor de groen onderstreepte cel nummers. In het beekdal is er nauwelijks verschil in 
de standen met of zonder keileem. Voor cel 31513 op de Hondsrug is er een groot verschil in 
standen doordat nu de keileem laag ontbreekt, dit verschil geldt ook voor cel 31558. Voor cel 
31604 met keileem zijn er tussen de beide berekeningen geen verschil in grondwaterstanden. 
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Figuur B1.5 Detail in het model oost van het Anloërdiepje (blauwe lijn) de gele vlakken geeft 

aan keileem in model 2015 en voor de rode knooppunten is er nu geen keileem 
meer aanwezig, maar wel in het model uit 2005. 
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   cel 31327 cel 31513 
     

   
 cel 31558 cel 31604 
Figuur B1.6 Verschillen in berekende grondwaterstanden vooral veroorzaakt door de 

verandering in verspreiding keileem en daarnaast een verandering in de verticale 
weerstand (de groene lijn zijn de grondwaterstanden uit model 2005 en de rode 
lijn het model uit 2015). 

 
 
Door de aanwezigheid van meer buisdrainage in het geactualiseerde model zijn 
grondwaterstanden voor een aantal gebieden lager. Hogere grondwaterstanden komt door 
aanpassingen van de verticale weerstand. Dit zie je terugkomen bij de verschillen in 
grondwaterstanden tussen model uit 2005 en 2015 voor de winter en zomer situatie. Figuur B1.7 
geeft voor 1 februari en 1 augustus 1997 het verschil in grondwaterstanden. 
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1 februari 1997      1 augustus 1997 

Figuur B1.7 Verschillen in grondwaterstanden tussen model 2005 en 2015 voor 1 feb 1997 en 
1 aug 1997 (negatief is een grondwaterstand verlaging en positief is een 
verhoging). 

 
 
Vergelijking grondwaterstanden en afvoeren - test B 
Bij test B (resultaten 2004 – 2009) zijn gemeten en berekende grondwaterstanden en afvoeren 
met elkaar vergeleken. Er blijven natuurlijk verschillen aanwezig tussen de gemeten en 
berekende waarden, maar die zijn verklaarbaar. 
 
De vergelijking van gemeten grondwaterstanden voor een punt met berekende gemiddelde 
standen voor een vlak blijft altijd lastig. De berekende grondwaterstanden zijn meestal afgevlakt 
door de middeling over het oppervlak van een knooppunt. Ook kan er lokaal een hogere of lagere 
bodemweerstand aanwezig zijn. Vooral vlak bij een waterloop kan kwel aanwezig zijn en 
daardoor de verschillen in gemeten en berekende grondwaterstanden groter doen voorkomen. 
 
Hieronder enkele reeksen met gemeten en berekende grondwaterstanden (gemeten 
grondwaterstanden rood en berekend groen). 
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Peilbuis B12D1759_003 
 

 
Peilbuis B12D1757_002 
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Peilbuis B12G0145_001 
 
 

 
Peilbuis B12G0184_002 
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De gemeten en de berekende afvoer voor 2 locaties zijn hieronder weergegeven. Ook hier zijn er 
verschillen tussen de gemeten en berekende afvoeren, maar deze zijn over het algemeen gering. 
Bij Loon wordt een deel van de afvoer afgeleid naar het Noord-Willemskanaal en de Drentsche 
Aa. Recentelijk is een oude beekloop bij Loon weer in ere hersteld en zal de verdeling kanaal en 
beek in het model moeten worden aangepast. 
 
  
Afvoer bij Schipborg: 
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Afvoer bij Loon: 
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Bijlage 2 – Model aanpassingen 2017 

B2.1 Anisotropie 

De Hondsrug is in de laatste ijstijd ontstaan en is de meest prominente keileemrug van ca. 70 
kilometer lang en meer dan drie kilometer breed. Uit onderzoek door GeoDelft naar anisotropie 
op de Hondsrug door middel van sonderingen bleek, dat de doorlatendheid in de 
strekkingsriching van de Hondsrug een factor 10 à 100 groter is dan de doorlatendheid in de 
richting daar loodrecht op (GeoDelft, 2002) 
 
Uit de MIPWA-database is de verbreiding van de anisotropie overgenomen (figuur B2.1). De 
anisotropie factor is 5,5 en de hoek is ca. 150 graden. In het SIMGRO-model is de anisotropie 
meegenomen voor twee watervoerende pakketten (modellagen 3 en 5), tot een diepte van ca 40 
m-NAP bij Gasselte en ca. 90 m-NAP nabij Haren. De horizontale doorlatendheid in de 
watervoerende pakketten hierboven genomen zijn loodrecht op de Hondsrug een factor 5,5 
kleiner dan parallel met de Hondsrug.  
Een berekening voor de huidige situatie, met en zonder anisotropie, is uitgevoerd om het effect 
hiervan vast te stellen. In figuur B2.2 is de verandering in gemiddelde freatische 
grondwaterstanden weergegeven (rekenperiode 2000 t/m 2007). Westelijk en op de Hondsrug 
gaan grondwaterstanden ca. 5 – 24 cm omhoog. In het Hunzedal worden lagere 
grondwaterstanden berekend. Door het keileem en de optredende schijnspiegels worden 
freatische grondwaterstanden rond de Hondsrug niet beïnvloed door anisotropie. 
 

Figuur B2.1 Verbreiding van anisotropie uit het MIPWA-model (versie 3.x). 
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Figuur B2.2 Invloed van anisotropie of de gemiddelde berekende freatische 
grondwaterstanden; rekenperiode 2000 t/m 2007 (blauw = hogere 
grondwaterstanden; rood = verlaging). 

 
 
B2.2 Buisdrainage uit MIPWA-versie 3.x 

Bij de bespreking van resultaten kwam aan de orde dat het SIMGRO-model de buisdrainage 
overgenomen was uit het MIPWA model versie 2.2. In het algemeen was bekend dat in die versie 
veel buisdrainage was verondersteld en in versie 3.x van MIPWA is de drainage aangepast en 
meer in overeenstemming met de werkelijkheid. 
 
In figuur B2.3 worden de verschillen in de omvang buisdrainage weergegeven. 
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Versie 2.2 onder en v3.x daar bovenop geprojecteerd: 

 
 
Versie 3.x onder en v2.2 daar bovenop geprojecteerd: 

 
Legenda:  v2.2 - grijs 

v3.x - verschillende tinten groen en bruin drainage in stedelijk gebied 
Figuur B2.3 Verschil in areaal buisdrainage tussen MIPWA 2.2 en 3.x. 
 
 
B2.3 Verdamping bossen 

Op basis van omschrijving van de bosgebieden worden de bepalende factoren ingeschat om 
daarmee de potentiele verdamping voor bos te bepalen (uitgangspunt is het landgebruik uit 
LGN7). 
 
Figuur B2.4 geeft een versimpeld overzicht van de verschillende onderdelen van het 
verdampingsproces bossen. Water kan verdampen als opgevangen regenwater op de bladeren 
(interceptie), via de bodem (bodemverdamping), en via de huidmondjes van bladeren 
(transpiratie). De grootte van de verdamping wordt behalve door meteorologische 
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omstandigheden en hoeveelheid beschikbaar water (die afhankelijk is van de 
bodemeigenschappen) bepaald door het type bos. 
 
De kentallen voor een bosgebied zijn boomsoort, loof of naald. Daarnaast voor naaldbos 
onderscheid in grove den, donker naald of lariks, dit i.v.m. de verschillen in interceptie. Daarnaast 
het percentage oppervlak met bomen (dekkingsgraad) en de mogelijke ondergroei deels met gras 
of kale grond. De kentallen voor de huidige bossen en het klimaatscenario voor 2050 zijn 
vastgesteld in overleg met Waterschap Hunze & Aa’s en Staatsbosbeheer (tabel B2.1). 
 
Tabel B2.1 Kentallen van de 3 onderscheiden bostypen voor de houtvesterijen in Midden-

Drenthe. 
  Huidige situatie  Klimaat 2050 (WH) 
  Oppervlak Aandeel Ondergroei Aandeel 
Omschrijving bostype (ha) (%) (%) (%) 
 Licht naaldhout 2110 25.3 30-40 20 
 Donker naaldhout 2424 29.1 0 - 5 20 
 Loofbos 3798 45.6 40-60 60 
                            totaal 8332 
 
Door SBB worden de percentages bostypen voor 2050 als een goede inschatting gezien, maar 
elke inschatting blijft lastig. Er wordt tot die tijd meer donker naaldhout omgezet naar loof, maar 
de verandering gaat niet heel snel, maar wel langzaam door. 
 
In principe rekent het model SIMGRO met één set gegevens voor naaldhout en loofhout. Voor 
naaldhout is er een substantieel verschil in verdamping tussen donker en licht naaldhout, door 
bijv. andere percentages bodembedekking. Voor deze 2 soorten is op dag basis de verdamping 
berekend en gemiddeld op basis van de aanwezige arealen. Voor de huidige situatie en het 
klimaat scenario zijn de aandelen van elk bostype uit tabel B2.1 aangehouden. 
 

 
Figuur B2.4 Onderdelen van het verdampingsproces voor bossen (Querner & Moors, 2012). 
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Bijlage 3 – Resultaten alle scenario’s 

Blz. 2  Overzicht scenario’s en paginanummers 
 
Vanaf blz. 3 Resultaten alle scenario’s 1 – 23 
  
 



Klimaatbestendig Drentsche Aa

Overzicht scenario’s 1 – 23

Bijlage 3

1

versie 10 dec 2018



Lijst met scenario’s
bladzij nr Scenario Omschrijving situatie Klimaat Verschil Conclusies

nr presenteren
3 1 huidige situatie huidig klimaat - (referentie)

4 - 8 2 huidige situatie+ autonome ontwikkeling (PAS etc.) huidig klimaat t.o.v. 1 beeld van effect van autonome ontwikkelingen 
9 - 14 9 huidige situatie klimaat 2050 WH t.o.v. 1 het effect van klimaat verandering op natuur is groot

maatregelen in landbouwgebieden
18 - 22 3 1 + beregenen 100 mm 200 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 te veel negatieve effecten
18 - 21 4 1 + beregenen 100 mm 500 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 minder negatieve effecten dan 3
18 - 21 5 1 + beregenen 100 mm 1000 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 vrijwel geen negatieve effecten, maar gering beregend areaal
23 - 26 6 1 + beregenen 75 mm 200 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 te veel neg. effecten
23 - 26 7 1 + beregenen 75 mm 500 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 minder neg. effecten dan 4, vooral in noordelijk en zuidelijk deel
23 - 26 8 1 + beregenen 75 mm 1000 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 vrijwel geen negatieve effecten, maar gering beregend areaal
34 - 35 12 2   +  sloten dempen in landbouw met gt VII en VIII klimaat 2050 WH t.o.v. 9 is weinig effectief
36 - 38 13 2  +  ondieper draineren in landbouw klimaat 2050 WH t.o.v. 9 is lokaal effectief

maatregelen in natuurgebieden
30 - 31 10 2  +  naaldbos -> loofbos klimaat 2050 WH t.o.v. 9 is lokaal effectief
32 - 33 11 2   +  naaldbos  -> heide klimaat 2050 WH t.o.v. 9 is duidelijk minder effectief dan 10 (valt daarom af als maatregel)

combinaties maatregelen in natuur en landbouw
40 - 43 14 2 + Naaldbos->loofbos, ondiep draineren, 100 mm+500 m buffer klimaat 2050 WH t.o.v. 9 lokaal iets minder negatief effect dan 9
40 - 43 15 2 + Naaldbos->loofbos, ondiep draineren,  75 m+ 500 m buffer klimaat 2050 WH t.o.v. 9 nog iets minder negatief effect dan 9

44 14.2 2 + Naaldbos->loofbos, ondiep draineren, 100 mm+500 m buffer klimaat 2050 WH t.o.v. 1 neg. effect v. klimaatverander. is veel groter dan effect maatregelen

maatregelen in natuur te beantwoorden vragen:
45 - 48 16 1  + beekbodem verhoging huidig klimaat t.o.v. 1 is beekbodemverhoging effectief?
49 - 52 17 2  + beekbodemverhogen+ bos verloven+ondieper draineren klimaat 2050 WH t.o.v. 1 is combinatie maatregelen in natuur effectief om klimaatverandering in natuur te mitigeren?

maatregelen in landbouwgebied
53 - 57 18 1 + 50 mm beregening met 500 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 zijn negatieve effecten beperkt genoeg?
58 - 61 19 1 + 25 mm beregening met 500 m bufferzone huidig klimaat t.o.v. 1 zijn negatieve effecten beperkt genoeg?

combinaties van maatregelen
62 - 65 20 2 + 25 mm beregening, 500 m bufferz., loofbos, ondiep draineren huidig klimaat t.o.v. 1 is combinatie van alle maatregelen effectief om effect beregening op natuur te compenseren?
66 - 68 21 2 + 25 mm beregening, 500 m bufferz., loofbos, ondiep draineren klimaat 2050 WH t.o.v. 1 is combinatie van alle maatregelen effectief om effect beregening en klimaatverandering op

natuur te compenseren?
69 - 71 22 2 + 50 mm beregening met 500 m bufferz., beekb verh., loofbos huidig klimaat t.o.v. 1

en ondiep draineren
72 - 75 23 1 + 25 mm beregening met 300 m bufferz. huidig klimaat t.o.v. 1 scenario op verzoek NLTO, zijn negatieve effecten door beregening beperkt genoeg?

15 - 17 Beregening - toelichting scenario's
12 Kwel naar wortelzone

27 - 29 Informatie maatregelen
39 Keuze bufferzone en maatregelen

2



Scenario 1:  Huidige situatie, huidig klimaat

GHG en GLG over 8 jaar berekeningen

3



Autonome ontwikkelingen
Uitgangspunten:

Stoppen winning Haren (sinds 2011)

Van Prov.: KRW, PAS en waterschap maatregelen:
Meanderen (uitvoering heden tot 2027)
Vasthouden water door verwijderen 

detailontwatering of blokkeren
Sloten verontdiepen, verwijderen en omvormen 

naar slenk
Greppels verwijderen
Kaden langs Drentsche Aa verwijderen
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Verhoging van de GLG 
(periode 2000 t/m 2007)

(cm)

Westerlanden krijgt 
zelfde peil als Dr. Aa

Greppels verwijderd
winter natter en 
zomer droger

Scenario 2:  Autonome ontwikkeling 
vergelijking t.o.v. scenario 1

Vernatting door de genomen 
maatregelen, met name door
dempen sloten en stoppen winning 
Haren

5



Verandering in de kwel door de 
autonome ontwikkelingen 

Toename kwel naar wortelzone
2000 t/m 2007 (mm/d)

Rond gebieden waar maatregelen 
worden genomen kan de kwel iets 
afnemen – van -0.05 tot -0.3 mm/d

Afname kwel

Scenario 2:  Autonome ontwikkeling 
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Scenario 2:
Vergelijking t.o.v. scenario 1 - huidig klimaat
Autonome ontwikkelingen

verhoging
---------

verlaging

Effecten GLG  (2 sept 2003) verandering GVG op dag 90 in 2004
Verhoging (m)
-------------------
verlaging
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Kwel - 15 aug - 15 sept ‘2003’ - klimaat 2050Wh

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------

Scenario 2:
Autonome ontwikkelingen - huidig klimaat
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Verschil tussen WH en huidig
hoogste  en  laagste  grondwaterstand (2000 t/m 2007)

GHG – natter GLG – droger
~ 5 – 30 cm ~5 – 30 cm

Scenario 9:  Huidige situatie, klimaat 2050 WH 
vergelijking t.o.v. scenario 1
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Verschil in grondwaterstand op 2 sept ‘2003’

verhoging
---------

verlaging

Scenario 9: 
vergelijking t.o.v. scenario 1 - klimaat 2050Wh
Scenario 9: 
vergelijking t.o.v. scenario 1
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Kwel - 15 aug - 15 sept ‘2003’ - klimaat 2050Wh

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------

Scenario 9: 
vergelijking t.o.v. scenario 1
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neerslag -
scenario neerslag verdamping verdamping kwel naar wortelz kwel+(N-V)

mm/d mm/d mm/d mm/d mm/d

huidig 1,683 1,990 -0,307 1,152 0,845

Wh 2050 1,402 2,981 -1,579 1,484 -0,095
verandering

periode -0,281 0,991 -1,272 0,332 -0,94

Beekdal: toename kwel naar wortelzone
Periode 15 aug - 15 sept
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Scenario’s huidige situatie en WH   - afvoer de Punt
Scenario 9:  Huidige situatie, klimaat 2050 WH 
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Maximum afvoer per herhalingstijd  (m3/s)

5 jaar 1 jaar 5x/jaar 15x/jaar min 5%
Huidig
De Punt 17.03 13.19 10.18 7.31 0.49
Loon 9.16 7.18 5.39 3.82 0.18
Gast. 8.23 4.05 2.90 1.88 0.17

2050-WH
dePnt 20.27 16.25 12.79 8.72 0.39
Loon 10.38 8.67 6.35 4.38 0.13
Gast. 10.05 6.28 3.56 2.22 0.15

Scenario 9:
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Beregening: toelichting berekeningen
Beregening van alle landbouwgronden in Drentsche Aa stroomgebied 

(op basis van LGN7) en in zone van 1500 m erbuiten (behalve 
Hunzedal)

Huidig klimaat:  focus op het droge jaar 2003
100 mm in 2003 en 1/3 in jaren 2000 t/m 2002
75 mm in 2003 en 1/3 in jaren 2000 t/m 2002

Bufferzone rond EHS, N2000 en overige natuurgebieden (Gt 1 t/m 6): 
zone van 200, 500 en 1000 m waar geen beregening is toegestaan

Criteria:
grondwaterstand: max 5 cm verlaging einde zomer 2003
GVG: max 1 cm verlaging (1 apr. 2004)
afname kwel wortelzone:   max 0,1 mm/d ( 15 aug – 15 sept 2003 )
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Landbouwgebied zone 1000, 500 en 200 m
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Onttrekking voor beregening in 10% droog jaar - 2003 (mln m3)

Bufferzone Beregend Beregening 
m ha 100 mm 50 mm 25 mm
200 6670 6.7 3.3 1.7
300 5300 5.3 2.7 1.3
500 3544 3.5 1.8 0.9
1000 1006 1.0 0.5 0.3

Onttrekking voor beregening 

Capaciteit aanwezige putten in Drentsche Aa:
60 putten, die areaal van ca 1800 ha kunnen beregenen (gegevens 2004).
Bij 50 mm per jaar beregening is dit ca. 0,9 mln m3/jaar

Oppervlakte stroomgebied Drentsche Aa – 31367 hectare
landbouw 14510 ha; stedelijk 4038 ha; natuur 12819 ha
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100 mm beregening in 2003

scen. 3 scen. 4 scen. 5
200 m 500 m 1000 m

Effecten beregening: grondwaterstanden op 2 sept 2003
verhoging
--------------
verlaging

Scenario 3, 4 en 5:  Huidige situatie en huidig klimaat 

vergelijking t.o.v. scenario 1
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Verandering GVG op dag 90 in 2004

100 mm beregening in 2003

200 m 500 m 1000 m

Alleen in natuurgebieden

Verhoging (m)
---------------
verlaging

Scenario 3, 4 en 5:  Huidige situatie en huidig klimaat 
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Afname kwel tussen 15 aug - 15 sept 2003
100 mm beregening in 2003

200 m 500 m 1000 m

Afname kwel in mm/d

Scenario 3, 4 en 5:  Huidige situatie en huidig klimaat 
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100 mm beregening in 2003

200 m 500 m 1000 m

Afname kwel 2000 t/m 2003
afname kwel in mm/jaarScenario 3, 4 en 5:  Huidige situatie en huidig klimaat 

21



Afname kwel in %

15 aug – 15 sept 2003 2000 t/m 2003

Afname kwel (%) bij zone van 200 m en 100 mm (2003)
Scenario 3:  Huidige situatie en huidig klimaat 
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Effecten beregening: grondwaterstanden op 2 sept 2003
verhoging
--------------
verlaging

75 mm beregening in 2003

scen. 6 scen. 7 scen. 8
200 m 500 m 1000 m

Scenario 6, 7 en 8:  Huidige situatie en huidig klimaat 

vergelijking t.o.v. scenario 1
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Verandering GVG op dag 90 in 2004
Alleen in natuurgebieden

Verhoging (m)
---------------
verlaging

Scenario 6, 7 en 8:  Huidige situatie en huidig klimaat 

75 mm beregening in 2003
200 m 500 m 1000 m
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Afname kwel tussen 15 aug - 15 sept 2003

75 mm beregening in 2003
200 m 500 m 1000 m

Afname kwel in mm/d

Scenario 6, 7 en 8:  Huidige situatie en huidig klimaat 
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75 mm beregening in 2003 afname kwel in mm/jaar

200 m 500 m 1000 m

Afname kwel 2000 t/m 2003Scenario 6, 7 en 8:  Huidige situatie en huidig klimaat 
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Bosgebieden: 
aandeel loof en naald uit LGN7

Toelichting over de maatregelen 1 t/m 4

Maatregel 1 – Naald naar loof: aanpassen landgebruik in de boswachterijen
van de Simgro cellen met naald wordt 40% omgezet naar loof

Maatregel 2 – Naald naar heide en zandverstuiving
van de Simgro cellen met naald wordt 40% omgezet naar heide (20%) en 
zandverstuiving (20%)

n.b. de verhouding licht en donker naaldhout blijft hetzelfde in de 2 scenario’s
27



Maatregel 3 - Sloten weg (afname drainage weerstand) in landbouwgebieden 1 t/m 6

Gt 6: 25% sloten weg
Gt 7- en 8: 50% sloten weg

Grens landbouwgebieden 1 t/m 6             Gebieden met Gt 6 (bruin), 7 en 8 (licht bruin)28



buisdrainage 0,8 m diep en op 5 m 
uit elkaar (maatregel 4)

buisdrainage uit MIPWA 3.x (1,1 
m diep en op 10 m afstand)

Maatregel 4 – Buisdrainage ondieper leggen in landbouwgebieden 1 t/m 6 (in de 
onderzoek zone is info drainage uit Prov. Inventarisatie aangehouden)
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Maatregelen in natuur en landbouwgebieden
Maatregel 1:  Naald naar loof

Verandering GLGVerandering GHG

Bij GLG geen verhogend effect

Scenario 10:  Huidige situatie + autonome ontw., klimaat 2050 WH 

Verhoging GxG is neg. (berekening ‘2000 t/m 2007’)

vergelijking t.o.v. scenario 9 (2050 WH)
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Maatregel  1:  Naald naar loof
Scenario 10:  Huidige situatie + autonome ontw., klimaat 2050 WH 

Verandering kwel (mm/d) – ‘2000 t/m 2007’

toename

afname

31



Verhoging GLG is neg. getal (cm)

Berekeningen ‘2000 t/m 2007’

Scenario 11:  Huidige situatie + autonome ontw., klimaat 2050 WH 

Verandering GLG
Maatregel 2:  Naald naar heide/zandverstuiving

vergelijking t.o.v. scenario 9 (2050 WH)
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Maatregel 2:  Naald naar heide/zandverstuiving
Scenario 11:  Huidige situatie + autonome ontw., klimaat 2050 WH 

Verandering kwel (mm/d) – ‘2000 -2007’

toename

afname
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Maatregel 3 – sloten weg (berekeningen ‘2000 t/m 2007’)

GHG GLG

Scenario 12:  Huidige situatie + autonome ontw., klimaat 2050 WH 

Verhoging GxG is neg.

vergelijking t.o.v. scenario 9 (2050 WH)
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Maatregel 3:  Sloten weg

Verandering kwel (mm/d)

toename

afname

klimaat 2050 WH 
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Maatregel 4: buisdrainage ondieper

Verhoging GLG (cm)

Berekeningen ‘2000 t/m 2007’

in de huidige situatie is onderlinge 
afstand 10 m en gemiddeld 1.1 m diep

ondieper leggen tot 0,8 m-mv en 
op 5 m afstand van elkaar

Scenario 13:  Huidige situatie + autonome ontw., klimaat 2050 WH 
vergelijking t.o.v. scenario 9 (2050 WH)
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Maatregel 4: buisdrainage ondieper

Verhoging GHG (cm)

Bij de GLG is de verandering 
ca. 50-60% van de verandering
bij de GHG

Berekeningen ‘2000 t/m 2007’

Scenario 13  vervolg
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Maatregel 4:  buisdrainage ondieper

Verandering kwel (mm/d)

toename

afname

klimaat 2050 WH 
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Op basis van de resultaten beregening met bufferzone van 200, 500 en 
1000 m:

a.  keuze bufferzone 500 m en beregening 100 en 75 mm (10% 
droog jaar)

Compenserende maatregelen:
b.  naald naar loof
c.  drains ondieper

Gecombineerd met:
d.  autonome ontwikkelingen
e.  klimaat scenario WH voor 2050

Effecten zijn nu door de combinatie van maatregelen lastiger te herleiden (zie 
resultaten later)

Keuze bufferzone en maatregelen
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Effecten beregening: GLG  (2 sept ‘2003’)

verhoging
---------

verlaging

scen. 14 (100 mm) scen. 15 (75 mm)

WH + autonoom + naald > loof + drains ondieper  + beregening (bufferzone 500 m)

Scenario 14 en 15: klimaat 2050 WH 
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scen. 14 (100 mm) scen. 15 (75 mm)

Verandering GVG op dag ’90’ in ‘2004’

Verhoging (m)
-------------------
verlaging

Scenario 14 en 15:  Huidige situatie + autonome ontw., klimaat 2050 WH 

WH + autonoom + naald > loof + drains ondieper  + beregening (bufferzone 500 m)

vergelijking t.o.v. scenario 9 (2050 WH)
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Afname kwel tussen 15 aug - 15 sept ‘2003’

Afname kwel in mm/d

--------

scen. 14 (100 mm) scen. 15 (75 mm)
WH + autonoom + naald > loof + drains ondieper  + beregening (bufferzone 500 m)

Scenario 14 en 15: 
vergelijking t.o.v. scenario 9 (2050 WH)

klimaat 2050 WH 
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Afname kwel (%) 15 aug - 15 sept ‘2003’

Afname kwel (%)
t.o.v. WH scenario

Scenario 14 en 15: 

scen. 14 (100 mm) scen. 15 (75 mm)
WH + autonoom + naald > loof + drains ondieper  + beregening (bufferzone 500 m)

vergelijking t.o.v. scenario 9 (2050 WH)
klimaat 2050 WH 

43



verhoging
---------

verlaging

2050-WH + auton + drains ondiep + naald -> loof + beregening (bufferzone 500 m, 100 mm)

Scenario 14.2: 
vergelijking t.o.v. scenario 1 Effecten beregening: GLG  (2 sept ‘2003’)

klimaat 2050 WH 
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Scenario 16: jan. 2018
Vergelijking t.o.v. scenario 1
Beekbodem verhoging bij huidig klimaat (berekening 2000 t/m 2007)
GHG GLG

Verandering 
in cm

huidig klimaat 

Ondiepere 
grwst
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Afname kwel - 15 aug - 15 sept 2003
Scenario 16:   huidig klimaat

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------
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Grondwaterstanden in beekdal Anloërdiepje bij beekdal verhoging
Huidig klimaat
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Voorjaar 2002 was nat

Presentatie inundatie op 7 mei 2002
(roze is van 5 – 20 cm inundatie en 
rood > 20 cm)

Beekbodem verhoging – inundatie voorjaar 

48



Scenario 17:
Vergelijking t.o.v. scenario 1
Autonome ontw., beekb. verh., bos verloven en ondieper draineren - klimaat 2050Wh
berekening ‘2000’ t/m ‘2007’)
Verandering GHG verandering GLG
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Scenario 17:
Vergelijking t.o.v. scenario 1
Autonome ontw., beekb. verh., bos verloven en ondieper draineren - klimaat 2050

verhoging
---------

verlaging

Effecten GLG  (2 sept ‘2003’) verandering GVG op dag 90 in ‘2004’
Verhoging (m)
-------------------
verlaging
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Kwel - 15 aug - 15 sept ‘2003’ - klimaat 2050Wh

Scenario 17:
Autonome ontw., beekb. verh., bos verloven en ondieper draineren

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------
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Presentatie inundatie op 7 mei 2002
(roze is van 5 – 20 cm inundatie en 
rood > 20 cm)

Scenario 17 Beekbodem verhoging – inundatie voorjaar 

52



Scenario 18: huidig klimaat
Vergelijking t.o.v. scenario 1
50 mm beregening met 500 m bufferzone

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) Verandering GVG op dag 90 in 2004

verhoging
---------

verlaging

Verhoging (m)
-------------------
verlaging
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verfijnde legenda

verhoging
---------

verlaging

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003)
Scenario 18: huidig klimaat
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verfijnde legenda

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) – effecten in gehele gebied (dus geen masker,
zodat de effecten stroomgebied breed worden
weergegeven)

Scenario 18: huidig klimaat

verhoging
---------

verlaging
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Afname kwel - 15 aug - 15 sept 2003 huidig klimaat
Scenario 18:

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------
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Afname kwel - 15 aug - 15 sept 2003 huidig klimaat
Scenario 18:

noordelijk deel midden loop
afname kwel

(%)



Scenario 19: huidig klimaat
Vergelijking t.o.v. scenario 1
25 mm beregening met 500 m bufferzone

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) Verandering GVG op dag 90 in 2004

verhoging
---------

verlaging

Verhoging (m)
-------------------
verlaging
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verhoging
---------

verlaging

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) huidig klimaat
Scenario 19:

verfijnde legenda
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verhoging
---------

verlaging

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) huidig klimaat
veranderingen stroomgebied breed

Scenario 19:

verfijnde legenda
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Afname kwel - 15 aug - 15 sept 2003 huidig klimaat
Scenario 19:

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------
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Scenario 20:
Vergelijking t.o.v. scenario 1
Autonome ontw., bos verloven en ondieper draineren
25 mm beregening met 500 m bufferzone - klimaat huidig

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) Verandering GVG op dag 90 in 2004

verhoging
---------

verlaging

Verhoging (m)
-------------------
verlaging

Autonome ontw.

62



verfijnde legenda
Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) huidig klimaat
Scenario 20:

verhoging
---------

verlaging
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verfijnde legenda
Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) huidig klimaat
Scenario 20:

verhoging
---------

verlaging

veranderingen stroomgebied breed
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Afname kwel - 15 aug - 15 sept 2003 huidig klimaat
Scenario 20:

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------
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Scenario 21:
Vergelijking t.o.v. scenario 1
Autonome ontw., bos verloven en ondieper draineren
25 mm beregening met 500 m bufferzone - klimaat 2050Wh

Effecten beregening: GLG  (2 sept ‘2003’) Verandering GVG op dag ’90’ in ‘2004’

verhoging
---------

verlaging

Verhoging (m)
-------------------
verlaging
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verfijnde legenda

Effecten beregening: GLG  (2 sept ‘2003’) - klimaat 2050Wh

Scenario 21:

verhoging
---------

verlaging

veranderingen stroomgebied
breed

Vergelijking t.o.v. scenario 1 (huidig klimaat)
Autonome ontw., bos verloven, ondieper draineren, 25 mm beregening met 500 m bufferz.

Hogere grwst zomer en 
winter
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Verandering kwel - 15 aug - 15 sept ‘2003’ - klimaat 2050Wh
Scenario 21:

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------
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Scenario 22:
Vergelijking t.o.v. scenario 1
Autonome ontw., incl. beekb. verh., bos verloven en ondieper draineren
50 mm beregening met 500 m bufferzone - huidig klimaat

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) Verandering GVG op dag 90 in 2004
Verhoging (m)
-------------------
verlaging

verhoging
---------

verlaging
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Scenario 22: Effecten stroomgebied breed
Autonome ontw., incl. beekb. verh., bos verloven en ondieper draineren
50 mm beregening met 500 m bufferzone - huidig klimaat
Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003)

verhoging
---------

verlaging
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Verandering kwel - 15 aug - 15 sept 2003 huidig klimaat
Scenario 22:

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------
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Scenario 23: huidig klimaat
Vergelijking t.o.v. scenario 1
25 mm beregening met 300 m bufferzone

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) Verandering GVG op dag 90 in 2004

verhoging
---------

verlaging

Verhoging (m)
-------------------
verlaging
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verhoging
---------

verlaging

Effecten beregening: GLG  (2 sept 2003) huidig klimaat
Scenario 23:

verfijnde legenda
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Afname kwel - 15 aug - 15 sept 2003 huidig klimaat
Scenario 23:

Afname

Toename 

kwel naar wortelzone
in mm/d

--------
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Afname kwel - 15 aug - 15 sept 2003 huidig klimaat
Scenario 23:

noordelijk deel midden loop
afname kwel

(%)


