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1. Inleiding 

In de Beheer en Advies Commissie (BAC)-vergadering van 4-2-2021 werd onder mededelingen de 

“Notitie aanpak verdroging en droogte natuur” kort besproken. Met de Terreinbeherende 

0rganisaties (TBO’s ) wordt concreet gekeken naar maatregelen op de korte termijn. Per gebied 

worden het “laaghangend fruit” en de kortetermijnmaatregelen in beeld gebracht voor zowel 

natuur- als erfgoedlocaties, die last hebben van verdroging. Denklijnen zijn daarbij: 

- Retentie: meer gebruik maken het nu al bestaande systeem om water vast te houden. 

- Peilbeheer: maximaal benutten van de nu al bestaande ruimte in regelgeving t.b.v. zo lang 

mogelijk hoog houden van de peilen. 

- Beperken van afwaterende functie van leggerwatergangen in het beheer van het waterschap. 

- Onttrekkingen t.b.v. beregening tegengaan. 

Maar volgens mijn waarneming wordt de verdroging in en rond natuurterreinen al decennia lang niet 

of onvoldoende aangepakt. Door achtereenvolgend in cultuur brengen van de hogere gronden, 

beekverbeteringen, ruilverkavelingen en waterberging in beekdalen (WB21) is de Achterhoek “leeg 

gelopen”. De droogte door klimaatverandering komt daar nog bovenop. Het bestrijden van 

wateroverlast was en is prioriteit één bij het Waterschap Rijn en IJssel. Het bestrijden van verdroging 

en droogte door hydrologisch systeemherstel staat niet of nauwelijks op het vizier bij het 

waterschap.  

  



6-april-2020 

 

2 
 

Verdroging van de Achterhoek: 19de eeuw tot heden 

 

2. Oorspronkelijke veenmoerassen en heidevelden 

In de Agrarische landschappenkaart (Website Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, ministerie van 

OCW) worden veenmoerassen en heidevelden voor de Achterhoek weergegeven ( figuur 1).  

Figuur 1: Oorspronkelijke veenmoerassen en heidevelden in Achterhoek 

 
 
Deze veenmoerassen fungeerden hydrologisch als een spons met een zelfregulerende afvoer (S. v.d. 

Schaaf, 1990); in de winterperiode werd water in de veenmoerassen geborgen en in het voorjaar en 

de zomerperiode zorgden de veenmoerassen voor een gelijkmatige afvoer bij dalende 

grondwaterstand. 

Van deze oppervlakte zijn slechts kleine gebieden overgebleven, waartoe bijvoorbeeld het 

Korenburgerveen en ’t Woold behoren. Het merendeel is door ontginning verdwenen en grotendeels 

als landbouwgrond in gebruik genomen. 

2.1. Ontginning veen- en heidevelden in stroomgebied Baakse Beek 

Meer in detail wordt de ontginning beschreven voor het stroomgebied Baakse Beek. Aan het einde 

van de 18de eeuw kwamen over een grote oppervlakte nog veenmoerassen en heidevelden voor. Het 

betrof het Ruurlose Broek, het Wolfersveen, het Aaltense Goor en het Vragender Veld (figuur 2). 
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Figuur 2: Veenverspreiding in het stroomgebied van de Baakse Beek aan het begin van de 19de eeuw 

(De Rooi, 2006) 

 

Door de behoefte aan landbouwgrond werd in 1835 een Markengenootschap opgericht met als doel 

de veenmoerassen en heidegebieden te ontginnen en in cultuur te brengen voor de landbouw. Het 

genootschap bestond uit de marken van Zelhem, Ruurlo, Halle, Ruurlose broek en Wolfersveen. De 

verdeling van het Aaltense Goor vond in 1855 plaats en rond Lichtenvoorde gebeurde dit in 1861. 

In 1833 was een ontwerp ter verbetering van de watergangen door de provincie goedgekeurd (J.B. 

Makking, 1928). Enkele belangrijke waterhuishoudkundige ingrepen uit die tijd zijn het graven van de 

Veengoot (ca. 1835) naar de Hissinkbeek, de aansluiting van de Zilverbeek op de Veengoot en het 

graven van de Heerenvloed. Maar ondanks deze waterhuishoudkundige ingrepen bleef het gebied 

door de slechte afwatering in de winterperiode langdurig zeer nat. Dat constateerde W. Staring in 

1847. 

Bovendien verliep het ontginningsproces traag en een halve eeuw later - rond 1900 - was een grote 

oppervlakte aan heidevelden en veenmoerassen nog niet ontgonnen (figuur 3).  

 
Figuur 3: In cultuur gebrachte gronden in 1900 en 2000 (De Rooi, 2006) 

 

In 2000 waren alle veenmoerassen en heidevelden in het stroomgebied ontgonnen en verdwenen.  

Ruurlose Broek 

Aaltense Goor  
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2.2. Conclusies: 

- Door het ontginnen van het veenmoeras is de sponswerking verdwenen. Dit proces zal 

waarschijnlijk ook bij andere veenmoerassen in de Achterhoek hebben gespeeld. 

- Vanaf de middeleeuwen tot 1900 verliep de ontginning van de veenmoerassen en heidevelden 

traag, waardoor een slechte afwatering bleef bestaan en deze gebieden langdurig nat bleven in 

de winter- en voorjaarsperiode. 

- Deze situatie veranderde toen het Waterschap Baakse Beek in 1919 werd opgericht en de latere 

ruilverkavelingen werden uitgevoerd. 

- In 2000 zijn er geen veenmoerassen en heidevelden in het stroomgebied van de Baakse Beek 

overgebleven. De ontginning van de “woeste grond” heeft plaats gehad en de grootste 

oppervlakte is als landbouwgrond ingericht. 
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3. Veranderingen in afwateringssysteem van de Achterhoek 

3.1. Veranderingen in het afvoersysteem, 11de tot 19de eeuw 

Vanaf midden 11de eeuw tot begin 19de eeuw hebben veranderingen in het afvoersysteem van beken 

in de Achterhoek plaats gehad (figuur 4).  

Figuur 4: Veranderingen afwatering van beken in Achterhoek 11de tot begin 19de eeuw (Bron: website 

Waterschap Rijn en IJssel > Home > 2 Algemene informatie > Historie) 

 

Naast de afvoerfunctie hadden de beken ook andere functies. De aanpassingen in het afvoersysteem 

waren daarom verschillend van aard: 

- De Berkel werd in de periode tussen 1643 tot 1788 gebruikt voor het transport van goederen 

met Berkelzompen of platbodemschuiten tussen Zutphen en Coesfeld in Duitsland (G.J. Schutten, 

1981). Om de Berkel bevaarbaar te houden werden watermolens met sluisjes gebouwd, 

ondiepten weggehaald en verschillende bochten afgesneden . 

- De Groenlos(ch)e Slinge werd gegraven (1350 en 1750) om de Lebbinkbeek van meer water te 

voorzien vanuit het stelsel van Winterswijkse beken. Door deze ingreep kon de waterafvoer uit 

het Ruurlose Broek worden aangepakt, hetgeen nodig was voor de ontginning van dit gebied. 

- Door de hoge stroomsnelheid kon ook hier het beekwater worden gebruikt voor het aandrijven 

van watermolens (houtzagerijen). In het stroomgebied van de Baakse Beek (of Vordense beek) 

stonden ooit vier watermolens (Hackfort, Vorden, Wiersse en Ruurlo). De waterloop in het 
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Ruurlose Broek werd gegraven (1780) voor een betere watertoevoer naar de watermolens en de 

ontginning van dit veengebied. 

- Vanuit het Aaltense Goor werd in 1835 de Veengoot gegraven voor een betere waterafvoer uit 

dit gebied, waar de veenontginning was gestart. 

Constatering: 

De Groenlos(ch)e Slinge (1750) en benedenloop van de Baakse Beek (1780) zijn gegraven in een dun 

freatisch grondwatersysteem en kennen geen beekafzettingen. Ze draineren mogelijk ook 

grondwater van het regionale grondwatersysteem. Het zelfde geldt voor de Veengoot, die in 1835 

werd aangelegd. Dit is mogelijk ook de reden, waarom deze waterlopen zorgden voor natte 

omstandigheden in het Zwart Broek of Aaltense Goor. 

3.2. Toename afwateringsintensiteit in het stroomgebied Baakse Beek tussen ca. 1900 

en 2000. 

Onder de afwatering wordt verstaan de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar 

een lozingspunt van het stroomgebied, in dit geval van de Baakse Beek op de IJssel.  

De afwatering van het stroomgebied was rond 1880 grofweg op te splitsen in 3 delen (figuur 5). 

Figuur 5: Afwateringsintensiteit stroomgebied Baakse Beek in 1880 en 2000 (H.Th. L Massop, 2009) 

 

Het noordoostelijke deel van het stroomgebied was al redelijk ontgonnen. De afwatering had plaats 

vanaf het Vragender Veld (ten oosten van Lichtenvoorde), Lievelder Broek (ten noorden Zieuwent) 

Veengoot: de begrenzing 

van de noordelijke 

afwatering 



6-april-2020 

 

7 
 

en het noordelijke deel van het Ruurlose Broek (ten zuiden van Ruurlo). De hoofdafwatering bestond 

uit de Molenbeek, vervolgens Ruurlose Beek en tenslotte Baakse Beek. Ten zuidoosten werd het 

afwateringsgebied begrensd door de Veengoot (zie figuur 5). 

Het gebied ten zuiden van de Veengoot was nog nauwelijks ontgonnen en bestond nog steeds uit 

veenmoeras en heidevelden (Wolfersveen, Vildersveen, Halsche veen, Stuyvezand en Harreveldse 

Heide). Alleen het Aaltense Goor was in ontginning, de afwatering van het gebied sloot aan op de 

gegraven Veengoot. 

In het westelijke deel van het stroomgebied (tussen Baak, Delden, Linde en Hengelo) was de 

afwatering al veel intensiever. De belangrijkste waterlopen waren daar de Baakse Beek (= Vordense 

Beek), Hengelose Beek, de Hackfortse Beek, De Hissinkbeek, De Lindensche Laak en Lankhorster 

Laak. 

Rond 2000 is de afwateringsintensiteit voor het gehele stroomgebied fors toegenomen door met 

name de ruilverkavelingen Hengelo-Zelhem, Zieuwent-Harreveld, Ruurlo, Aalten, Lievelde en 

Beltrum. 

3.3. Conclusies 

- Door de ontginning was de afwatering rond 1900 toegenomen in het noordelijke deel van het 

stroomgebied. Het zuidelijke deel was nog nauwelijks ontgonnen. 

- In 2000 is de afwatering in de lage en hogere delen van het stroomgebied fors toegenomen. Dit 

is door ontginning en met name ruilverkavelingen veroorzaakt. 
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4. Vergroting afvoercapaciteit beken en Oude IJssel vanaf 20ste eeuw 

4.1. Doel 

Bij vergroting van de afvoercapaciteit moet worden gedacht aan verruiming en verdieping van de 

beken, maar ook het rechttrekken en het onderhouden van de beken. De vergroting van de 

afvoercapaciteit leidt tot peilverlaging. 

4.2. Berkel 

Naarmate de ontginning in omvang toenam en dus het ontwaterings- en afwateringssysteem werd 

geïntensiveerd, ontstond wateroverlast in laag gelegen gebieden en beekdalen. Dit leidde o.a. tot het 

waterbeheersingsplan voor de Berkel (figuur 6).  

Het doel van het voormalige Waterschap van de Berkel (1882-1936) was de afvoercapaciteit te 

vergroten om de wateroverlast tegen te gaan. Dit resulteerde in drie uitvoeringsplannen: 

- 1893-1899: Tegengaan van zomeroverstromingen. 

- 1933-1936: Tegengaan van winteroverstromingen en water vasthouden in de zomer. 

- 1993-1977: Tegengaan verzanding, alleen incidentele overstromingen toestaan, verbeteren 
afwatering en ontwatering, grond geschikt maken en houden voor landbouw en stedelijk 
gebruik. 

 

Figuur 6: Verruiming van de afvoercapaciteit voor de Berkel tussen 1845 en 1970. (Bron: website 

Waterschap Rijn en IJssel > Home > 2Algemeen > Historie > Berkel) 

 

Na de uitvoering van de waterbeheersingsplannen is de beek 3 keer zo breed en ruim 1,25 m dieper 
geworden. 
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4.3. Groenlos(ch)e Slinge 

Na de uitvoering van de waterbeheersingsplannen voor de Berkel werd in de periode 1921-1930 de 

zijtak de Groenlos(ch)e Slinge aangepakt met een vergelijkbaar doel, het verminderen van 

overstromingen en afvoercapaciteitsvergroting. 

4.4. Baakse Beek 

Om een indruk te krijgen van de afmetingen van de belangrijkste waterlopen in het stroomgebied 

van de Baakse Beek heeft W.Staring in 1846 de gemiddelde boven-breedte en gemiddelde diepte van 

deze waterlopen opgemeten (tabel 1). De waterlopen waren gesitueerd in het noordoostelijke, 

zuidoostelijke en westelijke deel van het stroomgebied. 

In die tijd had de Baakse Beek de grootste afvoercapaciteit. De overige beekloopjes, laken (gegraven 

waterlopen voor bevloeiing) en afwateringssloten hadden een geringe afvoercapaciteit. 

Tabel 1: Gemiddelde boven-breedte en gemiddelde diepte van waterlopen (W.Staring, 1846) 

Indeling stroomgebied Baakse Beek Gemiddelde boven-
breedte waterloop (m) 

Gemiddelde waterloop 
diepte (m) 

Noordoostelijk deel   

- Baakse Beek 4.0 1,5 

- Hissinkbeek, Oude Hissinkbeek  1,3 1,0 

- Afwatering door Batsedijk 0,7 0,7 

- Afwatering door Zieuwert 0,4 0,4 

Zuidoostelijk deel   

- Veengoot, Zilverbeek 1,7 1,0 

Westelijk deel   

- Lindensche Laak, Varsselse Laak 1,1 0,7 

- Hallerlaak Zomp 0,8 0,6 

- Deldensche Laak 0,6 0,6 

- Hengelosche Beek 1,7 0,9 

- Oosterwijkse Vloed 1,0 0,9 

 

In 1846 constateerden Staring en Ferrand in een verslag, dat de Baakse Beek in een gebrekkige staat 

verkeerde. Zij stelden voor om de slagdorpels bij de watermolens en stuwen te verlagen of geheel op 

te ruimen, bochten in de beek af te snijden, deze ruimer maken en te uitdiepen en de spanbreedte 

van de bruggen over de beek te verruimen om opstuwing te voorkomen.  

Volgens een rapport van Van Hasselt en De Koning in 1895 was de situatie nog niet veel verbeterd en 

leidde de slechte afwatering van de beken tot langdurig natte omstandigheden in de winterperiode 

op de gronden. Daarnaast had de benedenloop van de Baakse Beek te maken met inundaties bij 

hoge rivierstanden op de IJssel. 

Toch wordt in de historie van de Baakse Beek gemeld (website Waterschap Rijn en IJssel), dat door 

de ontginning van het veenmoeras en heidevelden in de periode 1833-1900 er steeds grotere 

peilschommelingen van de beek voorkwamen: hogere afvoerpieken in natte periodes en in de 

zomerperiode afvoerloze maanden en zelfs droogvallen van de beek (1895).  
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Het zelfregulerende vermogen door het veenmoeras in het winterhalfjaar werd in deze periode 

aangetast door de ontwatering en leidde tot langdurig blank staan van het Zwart Broek (later 

Aaltense Goor) t.g.v. de slechte afwatering benedenstrooms in het stroomgebied. 

Hier kwam een eind aan, toen in 1919 het Waterschap Baakse Beek werd opgericht. In de periode 

1926 tot 1940 werden waterbeheersingsplannen uitgevoerd voor de Baakse Beek om de 

wateroverlast in de winter te beperken. De afvoercapaciteit van de Baakse Beek en de Veengoot 

werd vergroot en later zijn aansluitend veel secundaire waterlopen verruimd en verdiept. De 

waterbeheersingswerken hielden het volgende in: 

- In 1920-1930 werd voor de Veengoot de drainagebasis 1met 0,60 m verdiept tot 1,9 m beneden 

maaiveld. 

- In het ontwateringsplan Groote Beek (1962) heeft een verdieping van de beek en de zijbeken 

plaats:. 

o De diepte van de beek voor de uitvoering van het plan was 1,7 m.  

o De gemiddelde verdieping van de drainagebasis1 na uitvoering was 0,4 m. 

o De zijbeken waren voor de uitvoering 1,1 m diep. Na de uitvoering waren de waterlopen 

gemiddeld 0,5 m verdiept of wel de drainage basis kwam op 1,6 m te liggen. 

- Op basis van het verbeteringsplan Wierse/Medler (1972) worden de waterlopen in dit plan 

verruimd en verdiept; wat de gemiddelde drainagebasis was, wordt niet gemeld. De gemiddelde 

verdieping van de watergangen bedroeg 0,5 m, maar de uiteindelijke drainagebasis wordt niet 

vermeld. Er werd met een specifieke afvoer 1,2 l/s/ha gerekend.  

- In het ontwateringsplan Wolfersveen en Stuyvesant (1972) heeft een verdieping van de 

waterlopen plaats: 

o De gemiddelde drainagebasis voor de uitvoering van het plan was 0,8 m. 

o De gemiddelde verdieping van de waterlopen bedroeg 0,6 m ofwel een drainagebasis 

van 1,4 m werd gerealiseerd.  

o Bij het ontwerp voor landbouwgrond is rekening gehouden met een specifieke afvoer 

van 1,2 l/s/ha. Voor bos werd voor het ontwerp van waterlopen 0,6 l/s/ha aangehouden. 

1Toelichting:  
De drainagebasis of ontwateringsbasis is de grondwaterstand, die bereikt wordt na een droge 
periode en dan bij benadering overeenkomt met:  

a. De waterstand in de ontwateringsmiddelen. 
b. De hoogteligging van de drainage buizen. 
c. De bodem van waterlopen op het moment dat deze droogvallen. 

 

 

4.5. Oude IJssel 

In 1880 werd het Waterschap Oude IJssel opgericht . Na de oprichting werden de 1ste 

waterbeheersingswerken uitgevoerd om de rivier beter bevaarbaar te maken voor schepen tot 100 

ton. De werken bestonden uit uitbaggeren van de rivier en er werden 5 sluis- en stuwcomplexen 

gebouwd, respectievelijk bij Doesburg, Laag Keppel, havezate Kemnade , Terborg en Ulft. Bij deze 

werken werd het tracé van de rivier wat aangepast. 
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In de jaren ’30 van de 20ste eeuw werd de roep uit de agrarische hoek groter om de afwatering te 

verbeteren en doorvaart van grotere schepen voor de aanvoer van veevoer mogelijk te maken. In en 

direct na de tweede wereldoorlog zijn de 2de waterbeheersingswerken uitgevoerd. De Oude IJssel 

werd gekanaliseerd en verdiept en de vijf sluis- en stuwcomplexen werden vervangen door drie 

nieuwe complexen bij Doesburg, Doetinchem en Ulft. Na de bouw van het sluis- en stuwcomplex in 

Doesburg is het waterpeil daar 2,0 m verhoogd, waardoor de stuw bij Laag Keppel kon vervallen. Om 

overstroming tegen te gaan zijn toen wel dijken aangelegd en kon in lager gelegen delen worden 

gebouwd. 

4.6. Overige beken 

Voor de Schipbeek en de Aaltense Slinge zijn vergelijkbare beek verruimende maatregelen 

(verbreding en verdieping) genomen om de afvoercapaciteit te vergroten.  

4.7. Conclusies 

Op basis van het afvoeronderzoek voor de stroomgebieden in de Achterhoek constateerde Bon (ICW, 

1971) het volgende over de beekverbeteringen: 

- Na de beekverbetering wordt de basis- of grondwaterafvoer onder normale 

winteromstandigheden kleiner dan voor deze verbetering.  

- Door verbreding en verdieping van deze waterlopen wordt immers de drainagebasis verlaagd en 

het waterbergend vermogen in de grond vergroot. Om het grondwater nabij het maaiveld te 

krijgen is dan meer regenwater nodig dan voorheen.  

- Kwamen hoge grondwaterstanden en inundaties voor de ingrepen frequent voor, na de 

beekverbetering kwamen ze slechts met langere herhalingstijden terug. Wel treden dan kortere 

piekafvoeren op, die hoger zijn dan voor de verbeteringswerken.  

- Dit komt door de vergroting van de afvoercapaciteit van de beken, beter beekonderhoud, minder 

inundatie en het grotere drukhoogteverschil tussen de grondwaterstand en het beekpeil.  
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5. Vergroting ontwateringsdiepte en afwateringsintensiteit in 

ruilverkavelingsverband 

5.1. Doel 

Een belangrijk uitgangspunt bij het ruilverkavelingsplan is de landbouwkundige ontwatering en 

afwatering tot in de haarvaten van het hydrologisch systeem te verbeteren. De waterhuishouding is 

daarbij ingericht op basis van landbouwkundige ontwaterings- en afvoernormen . 

5.2. Ruilverkavelingswetten 1924 en 1954 

Midden 19de eeuw werd kunstmest uitgevonden (Justus von Liebig) en aan het begin van de 20ste 

eeuw waren schapen niet meer nodig voor de mestvoorziening van akkers op de zandgronden. 

Kunstmest had zijn intrede gedaan op het platteland. 

In 1899 werd de Heidemaatschappij opgericht om “woeste gronden” te ontginnen naar 

landbouwgrond en bosaanplant. En in 1915 de Grontmij. 

In 1924 kwam de eerste Ruilverkavelingswet tot stand, maar door de hoge lasten voor de boeren 

bleef het aantal ruilverkavelingen tot 1938 beperkt en kwam er een tweede Ruilverkavelingswet in 

1954. De overheid nam een deel van de kosten voor haar rekening en de betaling van de 

grondeigenaren werd hierdoor verbeterd. Hoofddoel was de bevordering van de landbouw. De 

Cultuurtechnische Dienst werd in dat jaar opgericht, om de planvorming met betrekking tot kavelruil, 

ontsluiting door wegen en waterbeheersing in ruilverkavelingsverband voor te bereiden en na 

stemming ook uit te voeren. 

5.3. Ruilverkavelingen in de Achterhoek 

Pas na de verruiming en verdieping van de grotere beken in de Achterhoek zijn in de jaren 1947 tot 

2003 de ruilverkavelingen uitgevoerd (tabel 2 en figuur 7).  

Tabel 2: Ruilverkavelingen tussen 1947 tot 2003 (website Rijksdienst van Cultureel Erfgoed > 

Overzicht bronnen en kaarten > Kaart Agrarische Landschappen) 

Ruilverkaveling Uitvoering en afsluiting 
Lievelde 1947-1956 1994-2003 
Beltrum 1950-1960  
Neede 1953-1964  
Warnsveld 1960-1974  
Rekken 1963-1974  
Zieuwert-Harreveld 1965-1978  
Aalten 1972-1982  
Borculo 1976-1993  
Steenderen 1976-1993  
Ruurlo 1979-1995  
Winterwijk-West 1982-2003  
Hengelo-Zelhem 1983-2005  
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Figuur 7: Ruilverkavelingen in Achterhoek (website Rijksdienst van Cultureel Erfgoed > Overzicht 

bronnen en kaarten > Kaart Agrarische Landschappen) 

 

5.4. Ontwerp van waterbeheersingsplan 

De afmeting van waterlopen is gebaseerd op een droogleggingsnorm 1met bij behorende 

maatgevende afvoernorm2 (een afvoer die 1 keer per jaar voorkomt). 
1Toelichting: 

Droogleggingsnorm 
De droogleggingsnorm is het hoogteverschil tussen de waterspiegel in de waterloop (ook wel 
Hoogwaterlijn bij Maatgevende Afvoer) en het maaiveld. 
 

 

Het Waterschap IJsselland-Baakse Beek constateerde in 1995 het volgende: 

- In de zestiger jaren trad nog al eens inundatie pas. Er werd bij de droogleggingsnorm toen 

uitgegaan van 0,2 m onder maaiveld. 

- In het kader van de ruilverkavelingen is deze droogleggingsnorm sterk veranderd. Voor de 

zandgronden wordt in de landbouw een drooglegging (Hoogwaterlijn) van 0,5 tot 0,6 m onder 

maaiveld aangehouden. 
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- Dat betekent een verlaging van de Hoogwaterlijn met 0,3 tot 0,4 m. 

2Toelichting:  

Maatgevende afvoernorm 
De Maatgevende Afvoer wordt berekend uit de stroomgebiedsoppervlakte (ha) vermenigvuldigd 
met een specifieke afvoer (l/s/ha), welke kenmerkend zou moeten zijn voor geomofologische en 
de hydrologische omstandigheden per oppervlakte-eenheid (J.Bon, 1971). 
 

 

Het Waterschap IJsselland-Baakse Beek trekt in 1995 met betrekking tot de MA de volgende 

conclusies: 

- Voor de oudere ruilverkavelingen in de jaren ’60 en midden jaren ’70 werd voor het ontwerp van 

waterlopen de specifieke afvoer ingeschat en werd 1.0 l/s/ha gebruikt voor het ontwerp van alle 

waterlopen. Dat heeft geleid tot overdimensionering van de waterlopen in deze gebieden. 

- Maar ook voor jongere ruilverkavelingen is niet duidelijk hoe de specifieke afvoeren voor 

ruilverkavelingsgebieden zijn afgeleid. 

Vanaf de ruilverkaveling Steenderen (1976) wordt voor het eerst de gedifferentieerde specifieke 

afvoer gebruikt bij het ontwerp van waterbeheersingsplannen. 

Onderzoek specifieke afvoernorm 

Het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) deed aan afvoeronderzoek in de jaren 

’70 en gebruikte de geomorfologische en hydrologische gebiedskenmerken voor de Achterhoek voor 

de bepaling van de specifieke afvoer per oppervlakte-eenheid.  

Uit dit onderzoek van J.Bon (ICW, 1971) blijkt, dat in dit zeer heterogene gebied een grotere 

differentiatie van de normen naar de aard van het gebied noodzakelijk werd geacht om enigszins een 

aansluiting te krijgen tussen de werkelijk gemeten afvoeren en de berekende afvoeren, op grond van 

de winter-ontwateringsdiepte van de COLN - of Gt (Grondwatertrap)-klassen.  

Volgens J.Bon (ICW, 1971) is het landschap van de Achterhoek geomorfologisch en hydrologisch in 

vijf categorieën in te delen: 

1. Zandgebieden zonder grote oppervlakten afwijkende gronden. 

2. Zeer fijnzandige, leemhoudende gronden en gebieden met kwel. 

3. Wegzijgingsgebieden. 

4. Sterk hellende gebieden (20 cm/100 m) met dekzand op klei/keileem. 

5. Licht hellende gebieden. 

Wanneer rekening wordt gehouden met de gemiddelde hoogste grondwaterstand (Gt1- of COLN1- 

klasse) in de winter, dan zou de differentiatie aan specifieke afvoeren voor de Achterhoek (tabel 3) er 

als volgt uitzien en benadert daarbij volgens J.Bon de gemeten afvoersituatie. 
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Tabel 3: Gemiddelde hoogste grondwaterstand (Gt1- of COLN1- klasse) in de winter en differentiatie 

aan specifieke afvoeren voor de Achterhoek 

  Gt VII VI V, IIIb I, II, IIIa  
  COLN >70 70-40 40-20 20-0 Marge 
 Soort gebied  Specifieke afvoer 
1 Zand  0,3 0,6 1,0 1,5 1,2 
2 Leemhoudend fijn zand  0,3 0,7 1,2 1,8 1,5 
3 Wegzijging  0,2 0,5 0,8 1,2 1,0 
4 Sterk hellend met leem  0,5 1,0 2,0 4,0 3,5 
5 Licht hellend met leem  0,3 0,7 1,2 2,0 1,7 

 

1Toelichting: 
Gt -klasse betreft de grondwatertrap klasse I t/m VII. Een grondwatertrap geeft de fluctuatie van 
de grondwaterstand aan. Grondwatertrappen worden bepaald aan de hand van de gemiddeld drie 
hoogste grondwaterstanden in het winterhalfjaar en de gemiddeld drie laagste grondwaterstand 
in het zomerhalfjaar. 
 
COLN-klasse betreft een historische grondwaterkarakteristiek, gebaseerd op gemeten 
grondwaterstanden in de periode 1950-1952. De grondwaterkarakteristiek wordt berekend uit het 
gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden in de winter en drie laagste 
grondwaterstanden in de zomer. 
 

 

De bovenstaande tabel met Gt-klasse is destijds uit hydromorfe kenmerken2 in het bodemprofiel 

afgeleid en was dus niet of nauwelijks getoetst aan gemeten grondwaterstanden.  

2Toelichting: 
Hydromorfe kenmerken in het bodemprofiel worden veroorzaakt door bodemvocht en 
grondwaterbeweging. 
 

 Constateringen: 

Op grond van de huidige inzichten is aan de hand van een betrouwbare tijdreeksanalyse voor de 

natte Gt-klasse (I, II en III) drie jaar aan grondwaterstand metingen noodzakelijk. Voor de drogere Gt 

-klasse is acht jaar aan metingen nodig, om een betrouwbare uitkomst van deze klasse te krijgen. 

In de tabel valt op, dat in gebieden met wegzijging een hoge specifieke afvoer alleen kan optreden bij 

hoogveenrestanten of tertiaire kleigebieden, die een hoge hydraulische weerstand kennen tegen 

verticale waterverliezen en dus gekenmerkt worden door geringe wegzijging naar de ondergrond. Dit 

geldt voor de Gt I, II en IIIa en IIIb.  

Uitgaande van een droogleggingsnorm van 0,5 tot 0,6 m is voor wegzijgingsgebieden met een Gt V, 

VI en VII de GHG (bepaald over Gemiddeld Drie Hoogste Grondwaterstanden per jaar) de aanleg van 

waterlopen niet gerechtvaardigd en zouden de sloten gedempt moeten worden om de versnelde 

afvoer via sloten tegen te gaan en meer water te bergen in de infiltratiegebieden. 
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5.5. Meetnet grondwaterstanden tijdens de ruilverkavelingen 

Eveneens aan de hand de website Dinoloket is onder de kop grondwatermonitoring gekeken naar het 

freatisch grondwaterstandsbuizennet (ondieper dan 5 m onder maaiveld), die tijdens de 

ruilverkavelingen bekend waren. Dit leverde het volgende resultaat op: 

- Tijdens de ruilverkavelingen Lievelde (1947-1956), Beltrum (1950-1960), Neede (1953-1964), 

Warnsveld (1960-1974), Rekken (1963-1974), Zieuwent-Harreveld (1965-1978) werden er geen 

freatische grondwaterstanden gemeten. 

- Bij de ruilverkavelingen Aalten (1972-1982) in Aaltense Goor, Ruurlo (1979-1995) in Beekvliet, 

Winterwijk-West (1982-2003) in Korenburger- en Vragenderveen werden wel freatische 

grondwaterstanden gemeten, maar in de landbouwgebieden niet.  

- En in al deze ruilverkavelingen heeft een check op Gt-klasse van de Bodemkarteringen niet 

plaatsgehad aan de hand van gemeten grondwaterstanden. 

5.6. Effecten ontwatering en afwatering 

Het Waterschap IJsselland-Baakse Beek maakte in 1995 een analyse van het effect van ontwatering 

en afwatering voor en na de ruilverkavelingen: 

Ruilverkaveling Zieuwent-Harreveld (1965-1978) 

De gemiddelde diepte van de waterlopen voor de ruilverkaveling bedroeg 0,9 m. Na de 
ruilverkaveling is de drainagebasis gemiddeld 0,5 m verlaagd, dus kwam de drainagebasis op 1,4 
onder maaiveld te liggen. Voor het ontwerp van de waterlopen werd als de specifieke afvoer 1,0 
l/s/ha gehanteerd.  
 
Voor de ruilverkaveling kende dit gebied een omvangrijk ontwateringsstelsel, bestaande uit 
kleine ondiepe sloten (tot ca 0,5 m diep). Deze zijn gedempt. 

Ruilverkaveling Aalten (1972-1982) 

Voor de ruilverkaveling lag de drainagebasis op 0,8 onder maaiveld en door de extra verdieping met 

0,6 m kwam deze op 1,4 onder maaiveld te liggen. De gebruikte afvoernormen waren volgens het 

waterschap (1995) niet bekend. 

Ruilverkaveling Ruurlo (1979-1995) 

Voor de ruilverkaveling lag de drainagebasis gemiddeld op 0,8 onder maaiveld en tijdens de 

uitvoering van de ruilverkaveling is de drainagebasis 0,5 m verdiept en kwam daarmee op 1,3 onder 

maaiveld te liggen. De gebruikte afvoernormen waren volgens het waterschap (1995) niet bekend. 

Ruilverkaveling Winterswijk (1982-2003) 

Voor de ruilverkaveling lag de drainagebasis op 0,9 onder maaiveld en na de verdieping met 0,3 m is 

deze 1,2 onder maaiveld geworden. De gebruikte afvoernormen waren volgens het waterschap 

(1995) niet bekend. 

Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem (1983-2003) 

De drainagebasis lag voor de ruilverkaveling op gemiddeld 0.8 onder maaiveld, waarna een 

verdieping van gemiddeld 0,4 m heeft plaats gehad. De gemiddelde drainagebasis ligt nu op 1,2 

onder maaiveld. Er werd een specifieke afvoer tussen 0,5 en 1,2 l/s/ha gebruikt voor het ontwerp van 

de waterlopen. De droogleggingsnorm was 0,8 m bij halve maatgevende afvoer. 
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Het Waterschap IJsselland-Baakse Beek constateerde in 1995 het volgende over de effecten van de 

ontwatering en afwatering: 

- Uit mondelinge mededelingen is gebleken, dat in het secondaire stelsel aan waterlopen voor de 

ruilverkavelingen droogval plaats vond in augustus/september.  

- Na de uitvoering van ruilverkavelingen heeft het droogvallen tegenwoordig (lees 1995) al in mei 

plaats. 

- Indicatief daalde het waterpeil in de sloten met een drooglegging van 0,2 onder maaiveld naar 

0,9 onder maaiveld in ca. negen maanden, en tegenwoordig daalt het slootpeil met een 

drooglegging van 0,6 onder maaiveld naar 1,4 onder maaiveld in vijf maanden.  

Deze signalering heeft te maken met verdroging van het hydrologische systeem ten gevolge van een 

intensievere ontwatering en afwatering. 

5.7. Conclusies 

- Deze droogleggingsnorm van 0,5 tot 0,8 m, waarbij de waterspiegel (Hoogwaterlijn) bij 

maatgevende afvoer niet overschreden kan worden heeft in belangrijke mate geleid tot 

verdroging in de Achterhoek. 

- Het is niet duidelijk, welke specifieke afvoernormen zijn gebruikt bij de ruilverkavelingen Aalten, 

Ruurlo en Winterswijk-West, maar de waterlopen zijn wel verruimd en verdiept. De gemiddelde 

drainagebasis is toegenomen van 0,9 onder maaiveld naar 1,4 onder maaiveld. 

- Het zal duidelijk zijn, dat de ruilverkavelingen hebben geleid tot een forse daling van de 

grondwaterstand in het freatische grondwatersysteem, waardoor ook de grondwatervoeding 

naar de lager gelegen gronden met beekdalen is verkleind, met als gevolg vermindering van 

kweltoevoer. 

- Wanneer op de website van het Waterschap Rijn en IJssel het waterlopensysteem van de 

deelstroomgebieden Berkel, Baakse Beek en Oude IJssel nader wordt bekeken, dan valt de grote 

intensiteit aan waterlopen op.  

- Dit zijn waterlopen, die op de legger van het Waterschap Rijn en IJssel staan; de kavelsloten van 

boeren zijn hier niet in meegenomen. 

6. Peilbeheer door stuwen 

6.1. Doel 

De stuw regelt het waterpeil in de waterloop. Er bestaan vaste stuwen en regelbare stuwen:  

- Bij een vaste stuw is de stuwdrempel niet beweegbaar. De droogleggingseisen (waterpeil 

beneden maaiveld) en de maatgevende afvoer (die 1 x per jaar optreedt) zijn bepalend bij de 

stuwdrempelhoogte van de stuw. De stuwbreedte is bepalend voor het verschil tussen de vaste 

stuwdrempel en het waterpeil, die bij maatgevende afvoer optreedt. Dus bij brede stuw kan de 

stuwdrempel omhoog en hierdoor kan de verdroging enigszins worden tegengegaan. Maar door 

de droogleggingseisen van de landbouw zal dit weinig soelaas bieden. 
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- Met een regelbare stuw kan de stuwdrempel het waterpeil verlagen of verhogen. Vaak wordt 

dan een lager peil aangehouden in de winterperiode en een hoger peil in de zomerperiode. Dit 

heeft de volgende consequenties: 

o In de winterperiode wordt een laag peil gehandhaafd ten behoeve van het uitrijden van 

mest en het bewerken van de landbouwgrond in het voorjaar. In deze periode wordt een 

belangrijk deel van het grondwater afgevoerd.  

o ‘s Zomers wordt een hoger peil nagestreefd, voor zover men met de aanvoer uit het 

freatische- en het regionale grondwatersysteem dit peil kan handhaven. 

o De vergroting van de afvoercapaciteit in beken heeft ertoe geleid, dat bij piekafvoeren 

veel water wordt afgevoerd in korte tijd. 

o Door verlaging van de drainagebasis ten gevolge van verbreding en verdieping van de 

beek is de basis- of grondwaterafvoer kleiner geworden.  

o Deze ingrepen hebben geleid tot verdroging van de beekdalen en laagten, waar de beek 

doorheen stroomt. 

- Bij een regelbare klepstuw gaat bij een piekafvoer de stuwklep automatisch omlaag, waarbij het 

waterpeil gehandhaafd blijft en deze komt weer ophoog, wanneer de afvoer minder wordt. Het 

waterpeil blijft op het zelfde niveau. Hiermee kan al beter verdroging worden tegengegaan. 

Jammer is dat, wanneer de droogleggingseis voor de landbouw niet verandert, er toch een te 

lage waterstand voor natte natuurgebieden wordt aangehouden. 

6.2. Voorbeeld van vaste en regelbare stuwen in stroomgebied Baakse Beek 

Volgens het Waterschap Rijn en IJssel zijn er 273 stuwen in het stroomgebied geplaatst, waarvan 252 

met een vaste stuwdrempel. Bij 20 stuwen is het waterpeil regelbaar, wat inhoudt dat in de 

winterperiode het waterpeil lager staat en dus de stuwdrempel omlaag gaat daarvoor. In de 

zomerperiode ligt de stuwdrempel hoger om water vast te houden. Meestal gaat het om een 

stuwpeilverschil van slechts 0,1 m en soms is dat zelfs decimeters verschil. 

6.3. Conclusies 

- Zo lang het stuwbeheer wordt afgestemd op de droogleggingseis in de het hydrologische 

winterhalfjaar zal een groot deel van de afvoer plaatsvinden in deze periode en ontstaan er 

tekorten in het hydrologische zomerhalfjaar. 

- Het stuwbeheer in het hydrologische zomerhalfjaar is dan veel minder effectief om de afvoer in 

beken en detailafwatering af te remmen.  
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7. Verdroging 

De ontginning van veenmoerassen en heidevelden heeft geleid tot verdroging van het stroomgebied. 

Het Waterschap IJsselland-Baakse Beek signaleerde in het rapport van 1995, dat er in de 

zomermaanden afvoerloze periodes voorkwamen en de beek zelfs kon droogvallen (gegevens uit 

1895). 

Vanaf begin 20ste eeuw zijn allerlei waterbeheersingswerken door het waterschap uitgevoerd en na 

het midden van deze eeuw hebben de ruilverkavelingen plaatsgehad. 

In bovengenoemd rapport worden voor de verdroging de volgende oorzaken genoemd: 

- Verdieping van de watergangen (gemiddeld 0,5 m). 

- Bochtafsnijding en normalisaties van beeklopen. 

- Inundaties komen niet meer voor doordat de afvoercapaciteit is vergroot door verruiming en 

verdieping van beeklopen. 

- Veel ruggen en flanken van ruggen zijn doorsneden met waterlopen, 

- De ontwatering van veel gebieden is t.b.v. de landbouw verbeterd; greppels zijn vervangen door 

diepliggende drainages en waterlopen. 

- De eisen van drooglegging zijn aanzienlijk verzwaard. 

- Onderhoud aan waterlopen vormt geen belemmering meer voor de afwatering. 

- Met het aantal stuwen binnen het beheersgebied kunnen slechts plaatselijk negatieve effecten 

van de verbeterde afvoer worden tegengegaan. 

7.1. Beregening 

Figuur 8: Kaart met beregeningsbeleid Waterschap Rijn en IJssel 
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Wat opvalt is dat rond de natuurgebieden (inclusief N2000 gebieden) en kwetsbate bovenlopen geen 

beregening mag plaats vinden en de grootste oppervlakte voor beregening een vergunningplicht 

kent. Wat niet helder is:  Om hoeveel locaties het gaat? Waar ze gelegen zijn? Hoeveel grondwater 

de beregening mogen onttrekken? Wat deze onttrekkingen betekenen voor de grondwaterverlaging 

in het freatische- en regionale grondwatersysteem? 

7.2. Strategie Waterbeheer 21ste eeuw  

Dit beleid was op de klimaatverandering gericht. Bij de strategie werd er vanuit gegaan, dat met 

mogelijke wateroverlast en toename van droogte in het watersysteem rekening gehouden zou 

moeten worden. Bij de strategie van de WB21 gaat men uit van de werking van een 3-trapsgewijze 

invulling voor het watersysteem: ten 1ste water vasthouden in de hoge zandgebieden, dan ten 2de 

waterberging in de lagere delen en tenslotte ten 3de eventueel gecontroleerd water afvoeren. 

Stap 1: In bovenstrooms gelegen delen van het stroomgebied moet water worden vasthouden. Deze 

maatregel moet er voor zorgen, dat verdroging in de zomerperiode wordt tegengegaan in het 

stroomgebied.  

Stap 2: In midden- en benedenlopen moet waterberging plaatsvinden om piekafvoeren op te vangen, 

daarbij mag de afvoer van de beken niet wordt vergroot om het water zo snel mogelijk af te voeren. 

De waterbergingscapaciteit moet worden vergroot de wateroverlast tegen te gaan. 

Stap 3: Bij rivieren moet waterberging waar nodig worden vergroot en mag gecontroleerde 

aanpassing van afvoercapaciteit plaatsvinden. 

Toepassing van het stappenplan in Waterschap Rijn en IJssel 

- De strategie waterberging is op grote schaal in de beekdalen toegepast . Om piekafvoeren op te 

vangen zijn landbouwgronden aangekocht en sterk verlaagd om de piekafvoer op te vangen.  

- In welke mate deze strategie het freatische- en regionale grondwatersysteem beïnvloed is niet 

duidelijk. Ook is niet duidelijk in welke mate het hydrologische grondwatersysteem is aangetast. 

Er zijn geen grondwaterstanden gemeten in zowel het freatische- als het regionale 

grondwatersysteem.  

- Nergens is door het waterschap de strategie “water vasthouden“ toegepast, terwijl de grootste 

oppervlakte in de Achterhoek hiervoor als infiltratiegebied in aanmerking zou moeten komen. 

Het “water vasthouden” is bedoeld als maatregel om verdroging en droogte tegen te gaan; 

consequentie: geen afvoer via sloten en geen stuwen in dit gebied. 
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Het hydrologisch systeem: wat is wel en niet helder? 
 

8. Het grondwatersysteem in de Achterhoek 

Het grondwatersysteem in de Achterhoek wordt bepaald door de geomorfologie, geologie en geo-

hydrologie : 

8.1. Geomorfologie ( Bron: website Dinoloket > ondergrond modellen > BRO Geomorfologie 

2019) 

Oostelijk plateau 

Ten oosten van de dorpen Eibergen, Groenlo , Lichtenvoorde en Aalten ligt het Oostelijk plateau. De 

rand bestaat uit een plateau-achtige terrasrest met een hoogteverschil van 5 tot 12,5 m. Op het 

plateau worden ingesleten beekdalen en geulen aangetroffen, dekzandwelvingen en -ruggen en 

grondmorene ruggen. 

Centrale bekken 

Ten westen van het Oostelijk plateau ligt het Centrale bekken, dat wordt begrensd door Dinxperlo, 

Doetinchem, Zelhem, Hengelo, Vorden en Lochem. Het bekken bestaat uit vlakten met ten dele 

verspoelde dekzanden of löss met een hoogteverschil <0,5 m, dekzandwelvingen met een 

hoogteverschil van 0,5 tot 1,5 m, dekzandruggen met hoogteverschil van 1,5 tot 5 m en landduinen 

met bijbehorende vlakten en laagten met een hoogteverschil van 1,5 tot 5,0 m. 

De geomorfologie van beken bestaat uit beek overstromingsvlakte (maximaal hoogteverschil 0,25 m) 

en ondiepe dalen (< 5 m) met beekdalbodem (maximaal hoogteverschil 0,25 tot 0,5 m) 

IJsseldal 

Ten slotte: ten westen van het Centrale bekken worden tot de rivier de IJssel riviervlakten 

aangetroffen. De geomorfologie bestaat uit terras vlakten met vlakland reliëf, rivierkommen, 

stroomruggen of stroomruggordels en ondiepe rivierdalen, bestaande uit restgeulen. 

8.2. Geologie (Bron: website Dinoloket > Ondergrond gegevens > Bodem en 

grondonderzoek > Geologisch booronderzoek) 

 

Met uitzondering van De Liemers (rivierafzettingen) en het oostelijke deel van de Achterhoek 

(terrasrand en grondmorene afzettingen met ondiep keileem) bestaat in de huidige situatie de 

grootste oppervlakte in de Achterhoek uit : 

Formatie van Boxtel 

Geologisch worden deze afzettingen gerekend tot de Formatie van Boxtel. Het dekzand is een 

eolische afzetting en bestaat uit fijn tot matig fijn zand, soms siltig. De periglaciale afzettingen aan de 

basis van deze afzetting zijn smeltwater afzettingen; fijn en grofzand, dunne leem, veen- en gyttja- 

lagen wisselen elkaar af.  
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Laagpakket van Singraven 

Langs beken worden beekafzettingen aangetroffen. Deze behoren geologisch tot het Laagpakket van 

Singraven. De beekafzettingen bestaan uit een afwissing van laagjes zand, silt en klei en moerasveen.  

Formaties van Kreftenheye en Urk 

Onder de Formaties van Boxtel en het Laagpakket van Singraven liggen fluviatiele afzettingen van de 

Rijn, die behoren tot de Formaties van Kreftenheye en Urk. Deze formaties bestaan uit matig grof tot 

uiterst grof zand met grind. De afzettingen zijn kalkrijk. 

Formatie van Drenthe 

De glaciale afzettingen met keileem en grondmorene bestaan uit grijsblauw tot bruingrijs matig fijn 

zand (150-210 µm), grind (met stenen, keien en blokken), dat slecht is gesorteerd, sterk siltig isis en 

kalkarm. De fluvio-glaciale afzettingen bestaan uit grof, grindachtig zand onder fluviatiel zand, in 

deze situatie de Formatie van Kreftenheye. 

Formatie van Waalre 

Deze fluviatiele afzetting bestaat hier uit opeenvolgingen van uiterst grof tot matig fijn glimmer-

houdend zand, dat is afgezet door een meanderende Rijn. 

Formatie van Oosterhout  

De formatie bestaat uit mariene afzettingen, bestaande uit fijn tot matig grof zand, kalkrijk en schelp-

houdend. Plaatselijk kan zandige klei voorkomen. 

Formatie van Breda 

Het is eveneens een mariene afzetting, bestaande uit zeer fijn tot matig grof zand, glauconiet-

houdend , sterk zandige siltige klei, plaatselijk schelp houdend. 

Schets van geologie van West (Mossel) naar Oost (landsgrens) 

Beschrijving: Ligging bovenkant geologische formaties in m+NAP 
/Dikte van formatie in m 

Gebied Centraal bekken Oostelijk plateau 
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(glaciale afzetting) 

        39,25 
/7 

Kreftenheye/Urk 
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/31 
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/35 

14,55 
 /19,4 
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/27 
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/25 
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/15 

  

Oosterhout 
(mariene afzetting) 

-20,80 
/24 
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    /9 
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    /6 
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    /5 
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    /5 

 

Drenthe 
(fluviatiele afzetting) 

  -4,85 
/7,5 

-0,40 /4      

Waalre    -10,6 
/10 

     

Oosterhout   -12,35 -32,40      
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(mariene afzetting) /13,5 /4 

Breda 
(mariene afzetting) 

? ? ? -36,40 
/12 

? -17,10 
/22 

-9,80 
/11 

2,15  
/23 

32,20 
/49 

Einde boring -44,80 -31,50 -25,85 -48,40 -43,15 -39,10 -20,80 -20,25 -16,45 

 

Legenda: 

- Van de formatie wordt de bovenkant in + of – NAP vermeld / de dikte van de formatie in meters. 

- Bij een rood cijfer wordt er klei en/of leem in de boring aangetroffen. 

- Bij een ? is de boring niet diep genoeg om de dikte van de formaties te bepalen . De dikte van de 

formatie is dan slechts gedeeltelijk bekend. 

8.3. Geohydrologie 

De geohydrologie van de Achterhoek kent van 30 tot 70 m diepte de volgende opbouw (tabel 4): 

Tabel 4: Geohydrologische opbouw van de Achterhoek 

 Geohydrogische opbouw 
Beschrijving : Beekafzettingen Centraal Bekken Oostelijk plateau 
Freatisch 
grondwatersysteem 

Afdekkende laag Freatisch 
watervoerend pakket 

Afdekkende laag 

Regionaal 
grondwatersysteem 

1ste watervoerend 
pakket 

2de watervoerend 
pakket 

1ste watervoerend 
pakket 

 Hydrologische basis 
niet bekend 

Hydrologische basis 
gedeeltelijk bekend 

Hydrologische basis 
bekend 

 

Afdekkend pakket 

Op het Oostelijk plateau wordt nabij het aardoppervlak het lagenpakket van Griendtsveen 

aangetroffen, betreffende hoogveenrestanten. Deze restanten zijn geohydrologisch te karakteriseren 

als een afdekkende laag, die weerstand biedt tegen verticale grondwaterstroming. Voorbeelden van 

de hoogveenrestanten zijn het Korenburgerveen, ’t Woold en het Haaksbergerveen. De restanten 

worden lokaal aangetroffen op het Oostelijk plateau.  

Het Laagpakket van Singraven wordt aangetroffen in beek overstromingsvlakten. (bijv. Berkel, 

Schipbeek, benedenloop Baakse Beek). De afzettingen bestaan uit silt, leem, klei en moerasveen 

zorgen voor een weerstand tegen horizontale en verticale grondwaterstroming richting beekdal en 

beek .  

Deze hydraulische weerstand is niet aanwezig, wanneer de beek is gegraven of bij verbreding of 

verdieping door het weerstand biedende lagenpakket heen is aangelegd. Een voorbeeld is de 

Groenlos(ch)e Slinge. 

Freatisch watervoerend pakket 

De Formatie van Boxtel wordt in het Centrale Bekken en op het Oostelijk plateau aangetroffen en 

wordt gerekend tot het freatisch grondwatersysteem . De dikte van deze watervoerende laag is 0,3 

tot 12 m; de doorlatendheid van dekzand bedraagt ca. 1 tot 5 m/dag en dus goed doorlatend. 
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Aan de basis van de Formatie van Boxtel worden periglaciale afzettingen aangetroffen, bestaande uit 

zand, leem, veen of gyttja-lagen . Lokaal komen deze leem, veen en gyttja-lagen voor, die in dikte 

variëren tussen 0,1 tot 0,5 m, maar de doorlatendheid van deze lagen is slecht. Daardoor kunnen 

grondwaterstijghoogteverschillen optreden tussen de freatische grondwaterstand en de stijghoogte 

van het regionale grondwater over deze weerstand biedende lagen. 

1ste of 2de Watervoerende laag 

De Formaties van Kreftenheye en Urk worden gerekend tot het 1ste/2de watervoerende pakket en 

hebben met een doorlatendheid tussen 10 tot 50 m/dag of soms nog meer wanneer er grindbanken 

aanwezig zijn. De watervoerende laag is dus zeer goed doorlatend. De dikte varieert van 15 tot 35 m 

en is geohydrologisch gerekend te karakteriseren als een regionaal grondwatersysteem. 

Voor de Formatie van Oosterhout zijn de boringen in het westelijke deel te ondiep om eventuele klei 

en/of leemlagen te kunnen vaststellen. Een uitzondering vormt boring B34C0084, die in een oude 

meander van de Rijn staat. Op basis van de diepte van de boringen behoort het bovenste deel van de 

formatie wel tot het regionale grondwatersysteem. 

Hydrologische basis 

In het oostelijke deel van de Formatie van Oosterhout zijn de boringen diep genoeg en worden dikke 

klei en/of leemlagen tot de hydrologische basis van het grondwatersysteem gerekend.  

En ook in het oostelijke deel is van de Formatie van Breda een onderdeel van de hydrologisch basis 

van het grondwatersysteem .  

In het westelijke deel zijn de boringen te ondiep om de Formatie van Breda te bereiken en dus is de 

hydrologische basis daar grotendeels onbekend, met uitzondering van de diepere boring B34C0084. 

8.4. Meetnet grondwaterstijghoogtenvoor freatisch en 1ste/2de watervoerende pakket  

Aan de hand de website Dinoloket is onder de kop grondwatermonitoring gekeken naar het freatisch 

grondwaterstandsbuizen (ondieper dan 5 onder maaiveld) in de beekdalen over de periode 2010 t/m 

2021 (tabel 5). 

En vervolgens naar het grondwaterbuizen, waarvan het filter in het 1ste en 2de watervoerende pakket 

zijn geplaatst voor de gehele Achterhoek (tabel 6).  

Beide verkenningen leverden de volgende resultaten op: 

Tabel 5: Beekdalen; het meetnet freatisch grondwaterstand (tot 5 onder maaiveld) in de periode 

2010 t/m 2021  

Locatie Aantal grondwatermeetlocaties 
tussen 2010 en 2021 

Code grondwaterstandsbuis 

Schipbeek  B34H0322-001 
Berkel 0 - 
Slinge 0 - 
Baakse Beek 4 B33H1523-001, B33H1522-001, 

B34D1407-001, B41B0486-001 
Veengoot 0 - 
Oosterwijkse Vloed 0 - 
Grote Beek 0 - 
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Boven Slinge  1 B41E0875-001 
Keizersbeek 0 - 
Oude IJssel/A-Strang 0 - 

 

Het aantal meetlocaties in het freatische grondwatersysteem in beekdalen is zeer gering. Het is 

daarom volstrekt niet helder, welke freatische grondwaterstanden optreden t.o.v. de beekpeilen1 en 

in welke mate de stuwpanden van beken door de freatische grondwaterstand worden gevoed in de 

winter, het voorjaar, de zomer en de herfst. Dat maakt het onmogelijk om bij te sturen in de 

effectiviteit van het stuwbeheer en de noodzaak om stuwlocaties te verplaatsen, dan wel 

stuwlocaties bij het plaatsen. 

Tabel 6: Achterhoek; meetnet grondwaterstijghoogten tussen 0 m+ en 20 m-NAP in 1ste/2de 

watervoerend pakket 

Locatie Aantal grondwatermeetlocaties 
tussen 2010 en 2021 

Code grondwaterstandsbuis 

Filters 0 tot 20 m-
NAP 

0 - 

  

De gemeten grondwaterstijghoogten in de Achterhoek in het regionale grondwatersysteem is nul, 

terwijl dit zeer goed doorlatende systeem zeer waarschijnlijk sturend is voor dit gebied.  

8.5. Infiltratie, voeding- en kwelgebieden 

Op grond van bovenstaande constatering zijn de volgende vragen over het waterbeheer te stellen: 

- Waar liggen de infiltratiegebieden1? 

- Waar liggen de voedingsgebieden van het regionale grondwatersysteem2? 

- Hoe heeft de voeding plaats vanuit dit regionale grondwatersysteem naar bijv. de IJssel, de 

Berkel, de Slinge, de Baakse Beek en de Oude IJssel3. Waar treedt regionale kwel op en waar 

niet4? 

- Welke beken worden gevoed door freatische grondwatersystemen en over welke periode van 

het jaar3? 

- In welke mate hebben de hydrologische ingrepen de grondwaterstijghoogten in het regionale 

grondwatersysteem beïnvloed5? 

Toelichting: 
1In principe zijn de podzolgronden, enkeerdgronden en duinvaaggronden de infiltratiegebieden in 
de Achterhoek. Deze vraag is dus eenvoudig te beantwoorden. 
 
2Deze vraag kan niet volgens de huidige gegevens uit het Dinoloket worden beantwoord; de 
peilbuizen zijn er eenvoudig niet. Er zouden daarom peilbuizen moeten worden geplaatst in het 
1ste/2de watervoerende laag om deze vraag wel te kunnen beantwoorden. Daarbij zullen de 
peilbuizen in beekdalen en infiltratiegebieden moeten worden geplaatst. 
 
3 Om de grondwatertoevoer uit het freatische - dan wel regionale grondwatersysteem naar de 
beek te bepalen, moeten eveneens peilbuizen worden geplaatst; door het meten van het 
stijghoogteverschil tussen het grondwater onder de waterloop en het waterpeil in de waterloop 
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kun je bepalen of er kwel of infiltratie optreedt. Om dit vast te stellen moeten er wel 2 
grondwaterbuizen worden geplaatst; het 1ste met het filter in het freatische grondwatersysteem 
en het 2de met het filter in het regionale grondwatersysteem. Aan de hand van de 
stijghoogteverschillen wordt duidelijk of de voeding plaats vindt vanuit het freatische - of 
regionale grondwatersysteem. Aan de hand van grondwaterkwaliteitsmetingen kun je nagaan of 
het basenrijk of basenarm grondwater betreft.  
 
4Door een grondwatermodel (dat gekalibreerd is op bovenstaande peilbuizen en afvoermetingen) 
kan deze vraag worden beantwoord en wordt duidelijk, wat de sturende factoren zijn bij het 
grondwaterbeheer in de Achterhoek. Ook kunnen verantwoord scenario’s worden doorgerekend 
om de verdroging aan te pakken. 
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9. Eindconclusies 

De ernst van de geschetste verdrogingsproblematiek vertaalt zich niet in de gedachtenlijnen, die 

door de TBO’s voor de korte termijn zijn bedacht. Bij de provincie en Waterschap Rijn en IJssel 

zouden m.i. de volgende vragen moeten worden voorgelegd: 

9.1. Freatisch- en regionaal grondwatersysteem 

Ten aanzien van het beheer van het hydrologische grondwatersysteem zijn de volgende vragen te 

stellen: 

- In welke mate heeft de grondwaterstandsverlaging in het zeer goed doorlatende regionale 

grondwatersysteem plaats gehad door hydrologische ingrepen en is daardoor het freatische 

grondwatersysteem verlaagd? Daarbij gaat het om hydrologische ingrepen in de beken, de 

beekdalen, de diepe ontwatering en de moerassystemen in de laagten. 

- Door een beter inzicht in de effecten van ingrepen op het regionale grondwatersysteem zou 

helder moeten worden om de sturende effecten op het freatische grondwatersysteem te kunnen 

analyseren en vervolgens doeltreffende maatregelen te kunnen nemen en de wateroverlast, 

maar zeker ook de verdroging, aan te pakken.  

9.2. Wat is er gedaan met de aanbevelingen uit 1995? 

Na de publicatie van het rapport uit 1995 kunnen de volgende vragen worden gesteld: 

- Is ernaar gekeken of de aanleg van watergangen in infiltratiegebieden wel noodzakelijk was? 

Waarom moeten grotendeels “luchtgekoelde” sloten grotendeels blijven bestaan in de 

infiltratiegebieden? Deze sloten zouden moeten worden gedempt. 

- Er is geconstateerd dat veel waterlopen ruggen hebben doorsneden en flanken van ruggen 

draineren. Is er gekeken naar het effect van deze ingrepen op de grondwaterstand in deze 

ruggen en flanken van ruggen? 

- De differentiatie in specifieke afvoer in ruilverkavelingsverband is vooral bij jongere 

ruilverkavelingen toegepast. Wat betekent dat voor de oudere ruilverkavelingen? Hoe is de 

overdimensionering aangepakt? Wat was de ruimte om een hoger waterpeil na te streven? Is de 

landbouwkundige ontwatering en afwatering tegen het licht gehouden?  

- Kunnen de droogleggingseisen in het hydrologische winterhalfjaar worden aangepast, door 

geringere droogleggingseisen aan te houden? Zijn experimenten met een kleinere 

droogleggingseis in het hydrologische winterhalfjaar in verschillende typen waterloopsystemen 

ooit echt uitgevoerd en geëvalueerd? 

- Is het onderhoud aan waterlopen wel eens kritisch bekeken voor de verschillende 

geomorfologische en hydrologische gebieden? Moet dit onderhoud overal het zelfde zijn? 

En verder: 

9.3. Stuwbeheer 

- Waarom is het stuwbeheer niet effectief genoeg om de verbeterde afvoer tegen te gaan? Er 

worden geen grondwaterstanden gemeten, dus het is niet duidelijk of en in welke mate 
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waterlopen worden gevoed door freatisch- en regionaal grondwater. Welke beken worden 

gevoed door freatisch grondwater en welke door regionaal grondwater of een combinatie van 

beide?  

- Hoe kan je dit stuwbeheer in het winterhalfjaar verbeteren, zodat voor de zomerperiode meer 

water wordt vastgehouden? Er zijn voldoende maatregelen denkbaar om het gewenste effect te 

bereiken. 

- Waarom laat de waterbeheerder water in het hydrologische winterhalfjaar tot een te laag niveau 

weglopen, wanneer de bewerkingen op het land en het uitrijden van de mest pas in het voorjaar 

(maart) beginnen? 
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