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Inhoud presentatie 

› Beleidsontwikkelingen stroomgebied Drentsche Aa 

› Noodzaak bestuderen historische situatie 

› ‘Time slices’ en landschapscomposities 

› SIMGRO model Drentsche Aa 

› Situatie rond 1900: modelaanpassingen 

› Klimaatscenario 2050 

› Vergelijking grondwaterstanden en afvoeren 

› Discussie en conclusies 
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Ontwikkelingen stroomgebied Drentsche Aa 

› Natura 2000-gebied 
 Enerzijds kernopgave ‘functionele samenhang van het landschap’ 

 Anderzijds opgaven op individueel ecotoopniveau 

 Beleid sterk ecologisch georiënteerd 

› Klimaatverandering vraagt om ‘klimaatrobuust’ system 
 Benedenstrooms risico op overstromingen (1998, 2012) 

 Tegengaan risico verdroging beekdalen (sinds eind jaren ‘80) 

 … 
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Kernopgaven voor ‘meer natuurlijke waterlopen’ 

o.a:* 

› het voorkomen van te hoge piekafvoeren, 

› beekmorfologie 
 te diepe beek met daardoor: 

 te lage waterstanden 

 weinig diversiteit in bodemmateriaal en stroomsnelheid 

 het ontbreken van sedimentaanvoer van bovenstrooms 

› ‘…knelpunten worden vooral veroorzaakt door ingrepen in de 
waterhuishouding en het onderhoud in het verleden.’  

 

*Beheerplan Drentsche Aa, 2016 
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Piekafvoeren 

› ‘Te hoge piekafvoeren ontstaan door snelle afvoer van water 
uit landbouwgebieden en het gebrek aan mogelijkheden om 
water bij hoge afvoeren op het maaiveld vast te houden. 
Over de mate waarin het mogelijk en nodig of wenselijk is 
piekafvoeren te verlagen is nader onderzoek nodig. Het is 
zinvol om een beeld te vormen van de historische afvoer en 
de natuurlijke afvoer en ...‘ 

 
(Beheerplan Drentsche Aa, 2016) 
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Beekmorfologie 

› ‘Verbetering van de morfologie van de beek kan door 
beekherstelmaatregelen. Dat kan op trajecten, waar nu een 
ruime genormaliseerde beek ligt, …. , maar is ook gewenst in 
de kronkelende delen.’ 

› ‘…in bovenloopsystemen de mogelijkheid voor te kiezen voor 
een natuurlijk, diffuus afvoersysteem zonder echte beek of 
voor een duidelijk herkenbaar beekje, dat een wat lagere 
waterstand heeft. Het natuurlijke systeem bestaat in natte 
situaties uit kleine veenstroompjes, die over het maaiveld 
afstromen. ‘ 

 
(Beheerplan Drentsche Aa, 2016) 
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Aannames voor een natuurlijkere afvoer:  

› Hoge basisafvoer 

› Lagere piekafvoeren 

› Langzamere response na regenval 

 

Door middel van: 

› Grondwaterstandsverhoging in venige beekdalen: 

› o.a. dmv verwijdering (17e eeuwse) begreppeling 

› Hermeandering secties Drentsche Aa 

› Ophoging  beekbodem  

› …. 
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Actuele vragen: 

› Is de ‘natuurlijke’ situatie historisch verantwoord? 
 Zijn de bijbehorende hydrologische karakteristieken representatief? 

 Past ‘natuurlijke’ doelstelling bij het cultuurhistorische landschap? 

 Kunnen we deze historische situatie reconstrueren? 

› Hoe hebben verschillende landschapscomposities zich geuit 
in hydrologische regimes? 

› Wat kunnen we hieruit leren voor toekomst? 

 

8 



kenniscentrum landschap 

Retrogressieve benadering: 

› Met kennis van nu terugkijken naar toenmalig functioneren 

› Terugwerken vanuit huidige situatie 

› ‘afpellen’ landschapsinrichting om verleden te reconstrueren 
 Bestaande landschapselementen terugtraceren/weghalen nodig; 

 Verdwenen elementen weer betrekken 

 Historische doorsnede / ‘time slice’ maakt reconstructie mogelijk 

 

› Stap voor stap verder terug 

› Historische kaarten waar mogelijk 

› Historische data waar mogelijk (kwalitatief/kwantitatief?) 
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Modellering baseren op historische ‘time slices’ 

› Meteorologische & hydrologische gegevens: 
 1990-nu: anti-verdrogingsmaatregelen & natuurontwikkeling 

 1967-1980: ruilverkavelingen 

 1960-1967: normalisatie 

 (1954-1960: ‘aanloopfase’) 

 

› Meteorologische gegevens, hydrologisch ‘anekdotisch’: 
 1880-1930: max. heideareaal, start heideontginningen -> huidige case 

 1750-1850: esdorpensysteem, ‘grote paarse heide’, stuifzand 

 1500-1750: esdorpen in ontwikkeling, halfopen heide 

 ….. 
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Aandachtspunten 

› Time slices min of meer constant 

› Pulsveranderingen 
 Aanleg aftakking Loon 

› Snelle aanpassing in systeem -> vertraagd effect? 
 ‘Leeglopen’ van heidegebieden 

 Veenoxidatie en bodemdaling in beekdalen langzaam proces. 
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Aantal dagen waar afvoer > 2.5 m3s-1 
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Historische Hydrologie Drentsche Aa 

De situatie rond 1900 

Vergelijking met 2000 en 2050 



Alterra  rapport 1240 (2005) en actualisaties 2006, 2015 en 2017 
 
 

Actualisaties: 
• Berekening van schijnspiegels 
• Model geschikt maken voor berekeningen 2000 - 2012 
• Verbetering model door meenemen anisotropie Hondsrug 
• MIPWA data (3.x): verspreiding en dikte keileem en buisdrainage 
• Toetsing model op grondwaterstanden en afvoeren 

SIMGRO model Noord-West Drentsche Beken 

Schematisatie: beekdal 75 m en daarbuiten 
200 m 



Modelgebied en stroomgebied Drentsche Aa 



Lengteprofiel Drentsche Aa en zijtakken 



Benodigde gegevens voor 1900 

Welke gegevens zijn gebruikt/aangepast: 
 

• Eerste Waterstaatskaart van Nederland. Geeft aan welke 
waterlopen rond 1900 aanwezig zijn; 

 

• Landgebruik (HGN1900); 
 

• Afmetingen waterlopen (uit literatuur); grote onzekerheid 
 

• Veendikte kaart beekdalen;  
 

• Potentiele verdamping per landgebuik (lengte groeiseizoen, gebruik 
kunstmest, ziekten, etc.); 

 

• Grondwaterstanden op de modelrand. 
 
   geen winningen en buisdrainage 



Ondergrond: 1e waterstaatskaart 1887 
 
Blauw – waterlopen aanwezig 1900 
Rood – gegraven na 1900 



 Code Verandering t.o.v. huidige situatie Toelichting 
  afvoer cap. diepte bodem br. 
 1 -5% - -40% grotere kanalen 
 2 -15% +0.25 m -20% Drentsche Aa (benedenloop) 
 3 -25% -25% -30% Overige beken (bodembr > 2.0 m) 
 4 -40% -35% -40% Sloten (bodembr < 2.0 m) 
 9 0-50 l/s 0.2 m 0.4 m waterloop niet aanwezig in 1900 
 

 Bron: afgeleid uit de gegevens van De Jonge (1924), Prov. Drenthe 
  Plannen tot verbetering van de kleine rivieren in Drenthe; Drentsche Aa 
 
Automatische conversie waterlopen van heden naar 1900 op basis van bovengenoemde 
rekenregels 
 
Overige sloten (“top10-waterlopen”) 
 beekdalen:  bodembr  0.3 m;  diepte 0.4 m; talud 1:1 
   flanken en hogere gronden:  geen sloten 
 polders:  bodembr  0.4 m;  diepte 0.6 m; talud 1:1 
 keileem:  bodembr  0.4 m;  diepte 0.5 m; talud 1:1 
   woeste gronden:  geen sloten 
 

Afmeting waterlopen 



1900 (HGN) (%)  2010 (LGN7) (%) 
Grasland 25  Grasland 25.1 
Bouwland en kale grond 14  Bouwland, fruitb., enz. 19.8 
Loofbos 3  Loofbos 11.4 
Naaldhout 4  Naaldhout 8.9 
Stedelijk gebied 1  Stedelijk gebied 15.0 
Natuur (heide) 53  Natuurgebieden 19.8 
 
1900 Aandeel kale grond (onzeker) 
 Nog relatief vrij veel bos 
 Stedelijk gebied: verschil tussen 1900 en heden vrij groot 

 
Hoogte kaart AHN en correctie op veen oxidatie (Prov. data) 
  onzeker  

Landgebruik en hoogtekaart Drentsche Aa 



Verschil in grondwaterstand tussen huidig, 1900 en WH scenario: 
 
  verschil 1900 t.o.v. huidig 2050 
  (m) (m) 

winter +0,30 +0,04 
zomer +0,20 -0,09 
 

 
 modelgebied 

   

Randvoorwaarden modelgebied voor 1900 en WH scenario 

Figuur 2.3 uit Alterra rapport 1240 



Klimaatscenario’s – KNMI ‘14 

 Keuze is WH scenario 
 

Neerslag: 
 

WH scenario winter lente zomer herfst 
 
KNMI’06: +14% |  -19% | 
 
KNMI’16: +17% +9% -13%   +7% 
 
   +11% (pot. verdamping) 



Grondwater dynamiek 1900, heden en 2050 
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GLG is nu lager: 
  ~30 – 90 cm 

GHG is nu lager: 
 ~ 10 – 60 cm 

Verschil tussen 1900 en huidig gelijke meteo data 
   2000 t/m 2007  GHG GLG 

Door de veenoxidatie is het maaiveld in het beekdal lager dan in 1900 



GLG wordt lager 
  ~5 – 30 cm 

GHG wordt hoger 
 ~ 5 – 30 cm 

Verschil tussen WH en huidig klimaatverandering 
    GHG  GLG 



Verschil tussen GHG en GLG (1900 en 2050) 



Scenario Plaats Afvoer bij overschrijdingsfrequentie (m3/s) 
  5 jaar 1 jaar 5x/jaar 15x/jaar min 5% 
1900 * De Punt 20.97 18.40 14.58 11.17 0.67 
 Loonerdiep 13.50 10.90 8.36 6.05 0.20 
 Gasterensediep 7.85 6.19 4.88 3.27 0.24 
  

2000 * De Punt 17.03 13.18 10.18 7.31 0.49 
 Loonerdiep 9.16 7.18 5.39 3.82 0.18 
 Gasterensediep 8.23 4.05 2.90 1.88 0.17 
  

2050 De Punt 20.27 16.25 12.79 8.72 0.39 
 Loonerdiep 10.38 8.67 6.35 4.38 0.13 
 Gasterensediep 10.05 6.28 3.56 2.22 0.15 
 

*   gelijke neerslag gegevens 
 
Grote ingreep was aanleg verdeelwerk Loon,  
tot max. 3 m3/s wordt afgeleid naar het Noord-Willemskanaal 

Verandering afvoer Drentsche Aa 



Grondwaterbalans 1900 en heden 

  1900 2000 
  (mm/d) (mm/d) 
Onverzadigde zone 
 Neerslag 2.64 2.64 
 Werkelijke verdamping -1.27 -1.49 
 Grondwater aanvulling -1.37 -1.15 
  
Grondwater  
 Van onverzadigde zone 1.37 1.15 
 Afvoer naar oppervl. water -1.16 -0.88 
 Winningen 0.0 -0.08 
 Regionale grondwaterstroming -0.21 -0.19 



Discussie:  Oppervlaktewater 

2000 1900 
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• Waterberging in alle sloten wordt door Simgro uitgerekend als functie van de 
waterdiepte 
 

• Bakjesmodel opp. water liefst vervangen door een hydraulisch model 
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Oppervlaktewater: 
 Toepassen hydraulisch model in SIMGRO, i.p.v. het bakjes model 
Meteo: 
 Neerslag gegevens rond 1900 ook gebruiken 
Geohydrologie: 
 Toepassen REGIS 2.2 (i.p.v. 2.0) 
 Opdracht Prov. Drenthe: SWECO en QC  
 Opbouw: van 4 wvp naar 10 wvp is getest 

Het “to do” lijstje 

artikel: 
Querner, Erik, Erik Meijles, Harry Jager, Paul Hendriks, Theo Spek, 
2018. Physically based modelling: historical hydrology for future 
water management Drentsche Aa. EGU General Assembly Vienna, 
2018. Vol. 20, Session HS1.8: History of Hydrology.     www.querner.eu  

Conclusie 
 

Modellering baseren op historische  situatie om 
uitspraken te doen voor de toekomst ? 

 

Onzekerheid in de gegevens voor 1900 (m.n. opp. water), 
bij 2050 alleen het weer heeft een zekere onzekerheid 

 
Niet nodig 

http://www.querner.eu/
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