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1 INLEIDING 
Deze rapportage bevat de geohydrologische onderbouwing van het schetsontwerp van WaardeVOL 
Brummen. Dit rapport is een bijlage van de rapportage ‘Ecohydrologische onderbouwing SO WVL 
Brummen’, maar is ook op zichzelf leesbaar waardoor er enkele tekstuele dubbelingen aanwezig zijn met de 
ecohydrologische onderbouwing. Bij de beide rapporten wordt enkel gekeken naar de beoordeling op natuur 
en wordt niet ingegaan op de toetsing van landbouw en bebouwing. 

1.1 Landgoederenzone Brummen 
Het projectgebied WaardeVOL Brummen ligt ten noordwesten van het dorp Brummen (Gelderland) en omvat 
het Natura 2000-gebied ‘Landgoederen Brummen’ en de gronden hieromheen (zie omlijningen op Figuur 1). 
Het Natura 2000-gebied ‘Landgoederen Brummen’ ligt op de overgang van de droge zandgronden op de 
oostelijke flank van de Veluwe naar het vochtige rivierkleigebied van het IJsseldal. Het Natura 2000-gebied 
dankt zijn kwaliteit aan het feit dat ontginning achter is gebleven ten opzichte van de omgeving. De achter-
grond hiervan is de aanwezigheid van een erg gevarieerde geomorfologie en bodemopbouw en de 
aanwezigheid van kalkrijk kwelwater. Dit zijn gelijk ook de sleutelfactoren voor de kwaliteit van de aanwezige 
natuur. Ook de relatief hoge ouderdom (meer dan 150 jaar oud) van het bos is een belangrijke kwaliteits-
factor (uit: N2000 Beheerplan (Provincie Gelderland, 2016)). 

 
Figuur 1. Ligging van projectgebied (rood) en de begrenzing van N2000-gebied Landgoederen Brummen (groen) met 
daarbinnen de landgoederen Leusveld en Huis Voorstonden en de hoofdwaterlopen. De N2000-gebiedsdelen Empese 
en Tondense Heide en Hiemberg vallen buiten het plangebied. 
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1.2 Gebiedsopgaven 
WaardeVOL Brummen kent drie kernopgaven: Klimaat, Natuur en Landschap & Recreatie. Samen met de 
agrarische kansen zijn de kernopgaven geïntegreerd tot de gebiedsopgaven. Deze gebiedsopgaven zijn 
uitgewerkt in het geïntegreerde schetsontwerp (Arcadis, 2020). De voorliggende rapportage bevat de 
ecohydrologische onderbouwing van de opgaven en maatregelen voor Klimaat en Natuur (onderdeel water). 
Zie verder het rapport Ecohydrologische onderbouwing voor de opgaven en de toetsing van het schets-
ontwerp.  

KLIMAATVERANDERING 
Om de effecten van klimaatverandering op te vangen, is aanpassing van de gebiedsinrichting noodzakelijk. 
Als zichtjaar wordt hiervoor 2050 gebruikt, wat overeenkomt met het zichtjaar dat voor de KNMI-klimaat-
scenario’s is gebruikt (zie rapport Ecohydrologische onderbouwing). Het weer wordt grilliger. Dat uit zich in 
zachte winters, toename van piekbuien en hetere zomers. Hierdoor droogt de bodem in dit gebied sneller en 
verder uit. De voorspelbaarheid neemt dus af. Door in te zetten op een robuuste inrichting, gericht op 
maximaal vasthouden van het water, is het streven dat er jaarrond voldoende water in het gebied is, evenals 
het behouden of verkrijgen van droge voeten voor de bewoners van het gebied. Zowel natuur als landbouw 
worden daardoor veerkrachtiger en zijn daardoor (veel) beter in staat de gevolgen van klimaatverandering 
op te vangen.  

NATUUR 
Binnen WaardeVOL Brummen ligt zeer waardevolle natuur, zoals goed ontwikkelde eiken-beukenbossen 
met hulst, elzenbroekbossen langs beken en soortenrijke halfnatuurlijke graslanden. Dusdanig waardevol 
dat deze natuur Europese en provinciale bescherming geniet via Natura 2000 (N2000) en het Gelders 
Natuur Netwerk (GNN).  

In het N2000 Beheerplan (Provincie Gelderland, 2016) zijn de doelen en de maatregelen omschreven voor 
de duurzame instandhouding van de natuur binnen WaardeVOL Brummen. De doelen betreffen een 
verbetering van de bestaande natuurkwaliteit en een uitbreiding van het areaal natuur.  

1.3 Doel en doelgroep 
Het primaire doel van de voorliggende rapportage is om de geohydrologische ontwerpstappen en de 
daarmee samenhangende keuzes en resultaten vast te leggen. Deze stappen hebben geleid tot het schets-
ontwerp. Bij dit rapport wordt met name ingegaan op de toetsing op natuur. De toetsing voor landbouw en 
bebouwing is geen onderdeel van dit rapport. 

DOELGROEP 
Deze inhoudelijke rapportage is met name bedoeld voor, de bij het natuurherstel in Brummen betrokken, 
specialisten. Voor hen is het van belang de inhoudelijke keuzes en onderbouwing bij het schetsontwerp in 
een later stadium te kunnen raadplegen. 

In tweede instantie is deze technisch-inhoudelijke onderbouwing ook een verantwoording van het schets-
ontwerp naar andere betrokkenen, zoals de regiegroep en de bewoners en gebruikers van het gebied. 

1.4 Proces 
WaardeVOL Brummen is een project op initiatief van de provincie Gelderland, de gemeente Brummen en 
het waterschap Vallei en Veluwe. Het project kent een gebiedsproces met een intensieve samenwerking en 
afstemming met bewoners, ondernemers en organisaties. Het gebiedsproces is begeleid door de Regie-
groep die begin juli 2018 is opgericht. De Regiegroep bestaat uit een aantal inwoners van het projectgebied 
en vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van Natuurmonumenten, die zich er sterk voor maken dat alle 
belangen en belanghebbenden in het project worden betrokken (Arcadis, 2020). 

Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waarin de bewoners en gebruikers van het gebied hun zorgen en 
wensen konden uiten, hun kennis delen en hun ideeën voor oplossingen toelichten. Al die informatie is 
verzameld en gebruikt om dit schetsontwerp te maken. Daarvoor was aanvullend specialistische kennis 
nodig.  
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Een team van ecologen, hydrologen, landschapsdeskundigen, natuurbeheerders en waterbeheerders vanuit 
de provincie Gelderland, de gemeente Brummen, Natuurmonumenten, waterschap Vallei en Veluwe en 
adviesbureau Arcadis heeft aan het plan gewerkt. Er zijn voor uiteenlopende delen van het gebied verschil-
lende mogelijkheden besproken, alle belangen zijn afgewogen en zo is geleidelijk aan dit plan ontstaan. 
Daarbij hebben de wensen en ideeën uit de bewonersavonden en de keukentafelgesprekken een grote rol 
gespeeld. Een aantal daarvan zit direct in dit schetsontwerp verwerkt. Een aantal komt pas in de vervolg-
stap, de planuitwerking, echt aan bod omdat het plan daarvoor nu nog te veel op hoofdlijnen is (Arcadis, 
2020).  

1.5 Leeswijzer 
In dit rapport leest u de geohydrologische stappen die zijn ondernomen om tot het schetsontwerp te komen. 
In hoofdstuk 2 wordt het functioneren van het watersysteem toegelicht door een beknopte systeemanalyse. 
De geohydrologische ontwerpstappen, die tot het schetsontwerp hebben geleid, worden weergeven in 
hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk wordt ook het schetsontwerp zelf toegelicht, waarbij de resultaten en 
doelrealisatie worden besproken. 
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2 BEKNOPTE SYSTEEMANALYSE 
Voor het gebied zijn al eerdere systeemanalyses geschreven. Het beheerplan van de provincie Gelderland 
(Provincie Gelderland, 2016) en de systeemanalyse (Bell Hullenaar, 2016) zijn beide afkomstig uit de 
periode 2015-2016. Waar het beheerplan ingaat op de doelen en maatregelen en een gebiedsanalyse 
(Runhaar, 2015) bevat, beschrijft de systeemanalyse van Bell Hullenaar vooral de werking van het systeem. 
Arcadis (2019) heeft later als onderbouwing voor het schetsontwerp (Arcadis, 2020) een geohydrologisch 
model opgesteld waarmee in eerste instantie de systeemwerking getoetst is. In voorliggende rapportage 
wordt daarom een beknopte systeemanalyse gegeven. 

2.1 Geohydrologie 
De Landgoederen Brummen liggen op een licht hellend dekzandgebied op de overgang van de stuwwal van 
de Veluwe naar het IJsseldal (zie Figuur 2). Dit overgangsgebied heeft vanwege de aanwezigheid van een 
fijnmazige afwisseling van slenken, kommen, ruggen en koppen een zeer gevarieerde geomorfologie en 
bodem. De ruggen en koppen betreffen veelal afzettingen van jong, leemarm en matig fijn dekzand. In de 
slenken ligt vaak oud, (sterk) lemig en fijn dekzand aan de oppervlakte. Voordat ontginning van het gebied 
plaatsvond, zijn in de slenken, onder invloed van voeding met ijzer- en basenrijk kwelwater, beekeerd-
gronden ontwikkeld. Dit zijn gelijk ook de sleutelfactoren voor de kwaliteit van de aanwezige natuur. Voor het 
aanwezige bos is ook de relatief hoge ouderdom (meer dan 150 jaar oud) een belangrijke kwaliteitsfactor 
(Provincie Gelderland, 2016). Via de slenken vond de natuurlijke afwatering van het gebied van WaardeVOL 
Brummen plaats. In de slenken in het uiterste oosten van landgoed Voorstonden vond bij overstroming van 
de IJssel afzetting van kalkrijke rivierklei plaats. In de slenken zijn natuurlijke drempels aanwezig en hier en 
daar zijn diepere kommen ontstaan, doordat delen van de slenken door dekzandafzettingen zijn afgezonderd 
van het slenksysteem. In de kommen stagneerde het water, waardoor hier (zoals in het Turfveen en op een 
aantal andere plekken binnen de landgoederen) veen tot ontwikkeling kwam. Deze veentjes zijn later ten 
behoeve van turfwinning afgegraven (Bell Hullenaar, 2016). 

Het kwelwater is in de eerste plaats (en in de huidige situatie vooral) afkomstig uit lokale systemen die 
worden gevoed vanuit de lokale dekzandruggen- en koppen. Via het eerste watervoerende pakket stroomt 
het grondwater naar de aangrenzende slenken. Omdat de bodem al vanaf zeer geringe diepte (in alle tien de 
onderzochte ecohydrologische dwarsprofielen al vanaf een diepte van 1 à 2 m -mv) kalkrijk is, is ook dit 
ondiepe kwelwater van lokale herkomst basenrijk. In combinatie met de ondiepe kwel is er mogelijk ook een 
kleine bijdrage van middeldiepe kwel uit het tweede watervoerende pakket, waarvan het herkomstgebied op 
de uiterste oostflank van de Veluwe ligt. Het overgrote deel van het water vanaf de Veluwe stroomt echter 
onder het gebied van WaardeVOL Brummen door naar de IJssel. Als gevolg van diverse waterwinningen in 
het herkomstgebied (met name in de omgeving van Eerbeek) is deze middeldiepe kwel afgenomen (Bell 
Hullenaar, 2016). In de huidige situatie is het ijzer- en basenrijke kwelwater echter bijna nergens in staat om 
in de toplaag van de slenkbodems door te dringen, waardoor het kwelwater de wortelzone van de vegetatie 
dus niet kan bereiken. Dit komt vooral doordat vrijwel al het kwelwater wordt afgevangen en door waterlopen 
wordt afgevoerd. Dit gebeurt voornamelijk in de hoofdwaterlopen, zoals de Oekensche beek, vanwege de 
grote diepte. Ook (de afvoersloten van) rabattenbossen spelen een belangrijke rol, in samenhang met de 
locatie waar ze liggen (verspreid van de dekzandruggen, via flanken tot (met name) in de slenken) (Bell 
Hullenaar, 2016). Hierdoor zijn de landgoederen te droog geworden voor een goede instandhouding van de 
vochtige bossen. Verdroging leidt hierbij doorgaans tot verruiging (brandnetel, braam) en verlies aan 
typische soorten. De te beschermen bostypen zijn beperkt gevoelig voor stikstof. Voor een duurzame 
instandhouding van de vochtige bossen gaat het dus vooral om het nemen van waterhuishoudkundige 
maatregelen in de omgeving (Provincie Gelderland, 2016). 

KNELPUNTANALYSE 
Vooral als gevolg van de sterk drainerende werking van de waterlopenstelsels is er sprake van een 
versterkte grondwaterstandsdynamiek en zakt de grondwaterstand in de loop van de zomer zelfs in de 
slenken ver beneden maaiveld weg. Bij aanleg van rabattenstelsels in de slenken is de slenkbodem 
opgehoogd en zakt de grondwaterstand relatief verder onder het maaiveld weg. Uit afleiding van de 
gemiddelde grondwaterstanden (GXG-waarden) van de meetreeksen van de peilbuizen volgt dat de 
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) veelal op 80 à 110 cm beneden het maaiveldniveau van de 
slenken ligt. In enkele gevallen ligt de GLG dichter nabij maaiveld (70 à 75 cm-mv).  
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Echter ook in deze gevallen is er sprake van een verstoring van het hydrologisch systeem: ook hier zijn in de 
slenken nog drainerende sloten aanwezig, waardoor het kwelwater niet of nauwelijks in de toplaag kan 
doordringen, en de grondwaterstand in de zomer in versterkte mate wegzakt (Bell Hullenaar, 2016). 

 
Figuur 2. Maaiveldhoogteverloop. 
 

2.2 Opgaven voor systeemherstel 
Voor een goed systeemherstel is behalve aanpak van de drainerende werking van de slotenstelsels ook 
aanpak van de sterk drainerende werking van de hoofdwaterlopen van groot belang. Zodoende kan in de 
slenken namelijk op grote schaal basenrijk kwelwater weer tot in de wortelzone van de vegetatie gaan 
doordringen en zal de grondwaterstand in de loop van de zomer minder ver uitzakken. En omdat de toplaag 
van de slenkbodems lemig is, heeft de bodem hier ook goede bufferende eigenschappen, dus als periodiek 
(in het vroege voorjaar) weer aanrijking van de toplaag met basenrijk kwelwater plaatsvindt, dan is de bodem 
gelijk ook het gehele jaar door gebufferd. Zodoende zijn er bij herstel van het hydrologische systeem goede 
perspectieven voor verbetering van de kwaliteit en sterke uitbreiding van het areaal van de grondwater-
afhankelijke habitattypen en andere waardevolle grondwaterafhankelijke natuurtypen. 

Nota Bene: deze opgaven voor systeemherstel zijn volledig geënt op natuurherstel. Binnen het gebied dient 
uiteraard ook rekening gehouden te worden met doelen voor en randvoorwaarden van de functies wonen en 
landbouw. Daarnaast zijn er wensen voor recreatie en landschap. Deze aspecten vormen samen de 
ingrediënten die integraal afgewogen zijn binnen het schetsontwerp. 
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3 GEOHYDROLOGISCHE ONTWERPSTAPPEN 
De maatregelen zoals in het schetsontwerp weergeven, zijn tot stand gekomen door verschillende geohydro-
logische ontwerpstappen. In paragraaf 3.1 en in Figuur 3 zijn de genomen stappen en het doel per stap kort 
beschreven. In paragraaf 3.2 tot en met paragraaf 3.8 worden de werkwijze en resultaten per stap toegelicht.  

3.1 Ontwerpstappen 
In Figuur 3 is een schematisch overzicht weergeven van de uitgevoerde hydrologische stappen. In totaal zijn 
er zes stappen doorlopen. Hieronder wordt het doel van deze stappen kort toegelicht. Een beschrijving van 
de werkwijze en resultaten per stap is gegeven in paragraaf 3.2 tot en met paragraaf 3.8. 
 
1. Modelontwikkeling/modelprestatie 
Het doel van deze stap is om een betrouwbaar instrument te ontwikkelen, zodat er voor de overige stappen 
een gedegen instrument beschikbaar is. 
 
2. Huidige situatie 
Het doel van deze stap is om met het model de huidige situatie en daarmee ook de huidige knelpunten voor 
natuur, bebouwing en landbouw in kaart te brengen. 
 
3. Klimaatverandering 
Het doel van deze stap is het in beeld brengen van de effecten van klimaatverandering op de hydrologie en 
ook de knelpunten voor natuur, bebouwing en landbouw. Hiermee wordt de situatie berekend wat er voor 
deze landgebruikstypen zal veranderen wanneer er geen actie wordt ondernomen. 
 
4. Knoppenstudie 
Het doel van deze stap is om te bepalen welk type maatregelen effect heeft op de hydrologische situatie 
door verschillende knoppen aan en uit te zetten in het model. Hiermee wordt ook inzicht verkregen in de 
werking van het watersysteem. 
 
5. Variantenstudie 
Het doel van deze stap is om tot een set van maatregelen te komen, die voor een verbetering van de land-
gebruiksfuncties zal zorgen. Hiervoor zijn verschillende varianten opgesteld, doorgerekend en beoordeeld. 
 
6. Schetsontwerp 
Het doel van deze stap is om een maatregelenset te kiezen, die zo gunstig mogelijk is voor alle land-
gebruikstypen. Deze maatregelen worden doorgerekend, getoetst en beoordeeld. 
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Figuur 3. Geohydrologische ontwerpstappen met het doel per stap. 
 



 

Onze referentie: D10031920:18  - Datum: 21 juli 2021  

  
 

GEOHYDROLOGISCHE ONDERBOUWING 

12 van 47 

3.2 Modelontwikkeling en prestatie 
Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om de doelen van het schetsontwerp te halen, is geohydrolo-
gisch inzicht in de gevolgen van deze maatregelen nodig. Daarom is een geohydrologisch model ontwikkeld 
(Arcadis, 2019). Dit model is ontwikkeld op basis van het regionale grondwatermodel AZURE 103 en 
gekalibreerd en gevalideerd voor het gebied van WaardeVOL Brummen. Een meer gedetailleerde toelichting 
op de modelontwikkeling, kalibratie en validatie is beschreven in de rapportage over de modelopbouw van 
Arcadis (2019), hier worden enkel de hoofdpunten benoemd. 

In de ontwikkeling van het model zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd in zowel de modeldatabase als 
ook het gebruikte modelconcept van het basismodel uit AZURE. Daarmee is het model rekentechnisch ‘bij’ 
op basis van de nieuwste inzichten. Hierbij is stilgestaan bij de modelschematisatie en het gebruik van een 
recente iMODFLOW-versie en MetaSWAP-database. De aanpassingen aan de modeldatabase zijn: 
• actualisatie bodemdatabase MetaSWAP; 
• aanpassing bodemschematisatie; 
• actualisatie verdampingsparameters; 
• aanpassingen aan onttrekkingen nabij Eerbeek; 
• aanpassingen aan het oppervlaktewater, bestaande uit: 

− verfijning van de IJssel met dagpeilen en aanpassing van de insnijding;  
− infiltratieweerstand van het Apeldoorns kanaal; 
− correctie onjuiste parameters; 

• aanpassingen aan het lagenmodel bij de Veluwe en de Twelloklei. 
 

Het ontwikkelde geohydrologisch model is gevalideerd op basis van gemiddelde grondwaterstanden en 
dynamiek van de grondwaterstand op basis van peilbuizen. De uitgebreide validatie is beschreven in de 
rapportage ‘02072019-WaardeVOL Brummen (concept)’ (Arcadis, 2019). Hier wordt alleen ingegaan op de 
conclusie van de validatie die de mate van nauwkeurigheid van het model beschrijft. 

De validatie van het grondwatermodel wijst uit dat de afwijkingen gering zijn. Het model berekent de 
grondwaterstanden over het algemeen iets te hoog voor de periode 2002-2009. Bij de periode 2009-2016 
zijn de afwijkingen kleiner (zie Tabel 1). 

Tabel 1. Validatie statistieken zonder de verklaarde afwijkende peilbuizen 

Periode  Gemiddelde afwijking GHG Gemiddelde afwijking GLG 

2002-2009 0,04 -0,11 

2009-2016 0,01 0,01 

 

Het uitzakken van de grondwaterstand wordt goed berekend, waardoor de effecten van maatregelen tegen 
droogte goed kunnen worden ingeschat.  

3.3 Verbetering oppervlaktewatersysteem 
Bij het opstellen van het schetsontwerp is het oppervlaktewatersysteem in meer detail bestudeerd en is deze 
ook nauwkeuriger in het model verwerkt. Deze aanpassingen waren nog niet aanwezig in bovenstaande 
validatie en de berekeningen van de knoppenstudie en variantenstudie. De aanpassing van het oppervlakte-
watersysteem in het model bij het schetsontwerp bestaat uit twee onderdelen: 
1. aanpassing ligging en peilen sloten en greppels (C-watergangen); 
2. aanpassing parameters en peilen hoofdwatergangen (A- en B-watergangen). 
 
Beide komen voort uit aanvullende analyses waarbij nieuwe informatie naar voren is gekomen. 
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3.3.1 Greppels en sloten 
Op basis van gebiedskennis van Natuurmonumenten bleek dat de ligging van greppels en sloten in het 
model verouderd was. Verscheidene watergangen die aanwezig waren in het model zijn in werkelijkheid al 
gedempt. Om inzicht te krijgen om welke watergangen dit gaat, is een GIS-analyse uitgevoerd. Bij deze 
analyse is op basis van het AHN3 bepaald waar watergangen liggen en ook wat het waterpeil van deze 
watergangen is. In het AHN is geen open water opgenomen. Door per segment van een watergang te 
bepalen vanaf welke hoogte geen data meer aanwezig is, kon de waterhoogte bepaald worden. Het AHN3 is 
bepaald in de periode tussen 1 december en 1 april. Het gaat hierbij dus om een winterpeil. Dit waterpeil is 
nauwkeuriger dan het peil aanwezig in het model. 

Op basis van deze analyse zijn de reeds gedempte watergangen verwijderd uit het model (Figuur 4) en zijn 
de peilen aangepast. In Figuur 5 is het originele peil uit het grondwatermodel te zien en in Figuur 6 staat het 
peil dat volgt uit de analyse. De peilen uit de analyse zijn overgenomen. Over het algemeen zijn de peilen in 
het model hierdoor lager geworden.  

 
Figuur 4. Watergangen die in werkelijkheid gedempt zijn en uit het model zijn verwijderd 
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Figuur 5. Origineel peil in het model ten opzichte van maaiveld 
 

 
Figuur 6. Peil ten opzichte van maaiveld op basis van de analyse. Deze peilen zijn overgenomen in het grondwatermodel 
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3.3.2 Hoofdwatergangen 
Bij de ontwikkeling van het schetsontwerp is een oppervlaktewatermodel (SOBEK) ingezet om de dimensies 
in te schatten die nodig zijn bij het schetsontwerp. Hierbij is ook de huidige situatie doorgerekend. Bij deze 
berekening worden de peilen en ook de conductance van de watergang nauwkeurig berekend. Deze 
waarden zijn nauwkeuriger dan die in het grondwatermodel aanwezig waren en zijn dus overgenomen in het 
grondwatermodel. De doorrekening van het schetsontwerp is dus gedaan met een nauwkeurigere inschat-
ting van het peil dan de voorgaande berekeningen (knoppenstudie en variantenstudie). Over het algemeen 
zijn de peilen in het model hierdoor hoger (zie Figuur 7). 

 
Figuur 7. Verschil in peil hoofdwatergangen tussen het grondwatermodel en SOBEK (hoger peil houdt in dat het peil in 
SOBEK hoger is). 
 

3.4 Huidige situatie 
Met het geohydrologisch model is eerst de huidige situatie in kaart gebracht. Om inzicht te krijgen in de 
huidige situatie is gekeken naar de stijghoogten bij de gemiddelde hoogste (GHG), gemiddeld laagste 
grondwaterstand (GLG) en de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG). Daarnaast is gekeken naar het 
huidige effect van deze stijghoogten op de gebruiksfuncties landbouw, natuur en bebouwing. Dit is gedaan 
om in kaart te brengen waar verbeteringen in stijghoogten nodig zijn om tot een optimale situatie te komen 
voor deze gebruiksfuncties. De berekende grondwaterstanden zijn weergeven in Bijlage A. 

In het projectgebied komen een aantal relatief hoge en droge ruggen voor. In het midden van het gebied is 
het over het algemeen natter. Gemiddeld genomen is het in het oosten en westen van het gebied te droog 
voor de landbouw, terwijl het in het midden van het gebied juist te nat is. Voor de natte natuurtypen geldt 
juist dat het op de meeste plekken te droog is. Ook is te zien dat de GHG en GVG vrij dicht bij elkaar liggen 
en dat de GLG een stuk droger is.  
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In Figuur 8 is de overschrijdingsfrequentie1 op één locatie weergegeven die dit ook laat zien. Het grote 
verschil tussen de GVG en GLG betekent in de praktijk dat het in het voorjaar nog redelijk nat is, maar dat 
de grondwaterstand daarna onderuit gaat. 

 
Figuur 8. Overschrijdingsfrequentie peilbuis B33G1188, met daarin aangegeven de gemiddeld hoogste grondwater-
stand (GHG), gemiddelde voorjaars grondwaterstand (GVG) en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG). 
 

3.5 Klimaatverandering 
Het WH-klimaatscenario is doorgerekend met het model om inzichtelijk te maken in hoeverre de situatie zal 
veranderen wanneer geen maatregelen worden getroffen aan het watersysteem. Het verschil in grondwater-
stand tussen de huidige situatie en het klimaatscenario is te zien in Bijlage B. 

Bij de GHG stijgt de grondwaterstand in het projectgebied lokaal tot maximaal 15 cm. Op de Veluwe is een 
stijging van meer dan 50 cm te zien. Dit komt doordat er in het WH-scenario meer neerslag valt in de natte 
perioden (winter). Rondom sterk drainerende watergangen, zoals de Oekensche beek, is geen stijging te 
zien doordat de extra neerslag hier wordt afgevoerd door de watergang.  

Bij de GLG is een lagere grondwaterstand te zien in nagenoeg het gehele projectgebied tot maximaal 15 cm. 
Dit komt doordat er in de zomer juist minder neerslag valt en de verdamping toeneemt bij het WH-scenario. 
Op de Veluwe, waar de grondwaterstand diep (> 10 meter) onder het maaiveld ligt, is bij de GLG een forse 
stijging van de grondwaterstand te zien (meer dan 50 cm). De grotere stijging komt doordat de grondwater-
aanvulling op de Veluwe relatief groter is doordat het jaarlijkse neerslagoverschot toeneemt. 

Bij de GVG is het verschil kleiner; op enkele plekken zal het door klimaatverandering natter worden. Dit komt 
onder andere doordat de GHG natter wordt, wat aanhoudt tot in het voorjaar. Ook is er toestroming vanaf de 
natter geworden Veluwe. De locaties die natter worden, liggen relatief hoger en zijn dus gebieden waar het 
grondwater wat dieper ligt ten opzichte van maaiveld. In het midden van het projectgebied is geen 
verandering zichtbaar.  

In de omgeving van de landgoederen Voorstonden en Leusveld kan de verandering in grondwaterstand 
nadelig zijn, voor zowel natuur als landbouw. In de winter wordt het mogelijk te nat en in de zomer te droog. 

 

1 De overschrijdingsfrequentie laat zien hoeveel % van de tijd de grondwaterstand hoger is dan een bepaald niveau. Bij 
een minimale grondwaterstand van 7 m NAP, is de overschrijdingsfrequentie van de grondwaterstand van 7 m NAP dus 
100%; de grondwaterstand is altijd hoger. 
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3.6 Knoppenstudie 
3.6.1 Omschrijving 
Arcadis heeft in 2019 een knoppenstudie uitgevoerd. Het doel van de studie was de werking van het 
systeem modelmatig te herleiden. Door verschillende systeemeigenschappen te beïnvloeden en door te 
rekenen, zijn de effecten op de stijghoogte in beeld gebracht. Drie knoppen zijn doorgerekend: 
1. uitzetten van hoofdwatergangen; 
2. uitzetten kavelsloten; 
3. uitzetten buisdrainage. 
 
Bij het uitzetten van de hoofdwatergangen (de watergang is als het ware in een betonnen bak gelegd) kan 
grondwater niet meer direct naar de hoofdwatergang draineren. De hoofdwatergangen behouden wel hun 
afvoerfunctie, waardoor aangesloten kavelsloten normaal blijven functioneren. Bij het uitzetten van de 
kavelsloten blijven de hoofdwatergangen normaal functioneren en kan grondwater niet meer naar de 
kavelsloten draineren. Bij het uitzetten van drainage blijven de watergangen intact. De locatie in het gebied 
van de uitgeschakelde onderdelen zijn per knop weergeven, gecombineerd met het beïnvloedingsgebied 
van deze knop in Figuur 9, Figuur 10 en Figuur 11. 

3.6.2 Resultaten 
Het uitzetten van de knoppen heeft geleid tot inzicht in het gebied wat met deze knop te beïnvloeden is. Het 
beïnvloedingsgebied is per knop weergeven in Figuur 9, Figuur 10 en Figuur 11.  

De uitgevoerde knoppenstudie levert de volgende inzichten op: 
• Hoofdwatergangen: 

− aanpassingen aan de hoofdwatergangen hebben een effect op de GHG, GLG en GVG; 
− de huidige hoofdwatergangen hebben een verdrogend effect op de omgeving: het uitschakelen van de 

hoofdwatergangen resulteerde in een stijging van de grondwaterstand; 
− de Oekensche beek heeft een sterk drainerende functie; het uitschakelen van deze watergang heeft 

een groot (stijgend) effect op de grondwaterstand. 
• Kavelsloten: 

− uitzetten van de kavelsloten heeft nauwelijks effect op de GLG, bij de GHG en GVG treedt wel een 
(stijgend) effect op; 

− rondom hoofdwatergangen met een sterk drainerende functie (groot effect bij uitschakelen 
hoofdwatergang) is nauwelijks effect te zien van het uitschakelen van kavelsloten; 

− rondom hoofdwatergangen met een minder sterk drainerende functie (kleiner effect bij uitschakelen 
hoofdwatergang) is het effect van uitzetten van kavelsloten wel te zien. 

• Buisdrainage: 
− de buisdrainage heeft een lokaal verdrogend effect; het beïnvloedingsgebied ligt tot circa 150 m om 

de uitgeschakelde drainage; 
− op de GLG is het effect van buisdrainage erg gering, op de GHG en GVG is het effect groter. 

 
Uit de knoppenstudie kan globaal gezien geleerd worden dat bij de Oekensche beek de hoofdwatergang een 
sterk drainerend effect heeft. Bij de Rhienderense beek zijn het juist de top 10-watergangen die het meeste 
draineren. De effecten van buisdrainage zijn gering en lokaal en richten zich vooral op de GHG en GVG. In 
de knoppenstudie is aanvullend ook een waterbalans opgesteld voor de Oekensche beek en Rhienderense 
beek. Deze waterbalansen ondersteunen het beeld van de GxG-effecten. 
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Figuur 9. Uitgeschakelde hoofdwatergangen (grote watergangen) en het beïnvloedingsgebied van deze watergangen. 
 

 
Figuur 10. Uitgeschakelde kavelsloten en het beïnvloedingsgebied van deze watergangen. 
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Figuur 11. Uitgeschakelde buisdrainage en het beïnvloedingsgebied hiervan. 
 

3.7 Variantenstudie 
Aansluitend op de in paragraaf 3.6 beschreven knoppenstudie is een variantenstudie uitgevoerd. De varian-
ten varieerde van lokale, individuele maatregelen tot regionale, overkoepelende maatregelen. In deze 
paragraaf zijn de belangrijkste maatregelen en effecten beschreven die nodig zijn om de uiteindelijke 
maatregelen in het SO te onderbouwen. Conform de opgaven voor natuurherstel en natuurpotenties ligt de 
kern van de maatregelen ten behoeve vernatting bij herstel van de GVG tot in de wortelzone en beperking 
van het uitzakken van de GLG. 

3.7.1 Omschrijving 
In de variantenstudie is gekozen voor een aanpak waarbij van grof naar fijn is gewerkt. Er is dan ook eerst 
een ‘maximale variant’ bepaald. Deze variant is opgesteld om te toetsen welk gebied beïnvloedbaar is door 
regionale maatregelen; kortom waar kunnen we überhaupt iets doen. Deze variant bestaat uit een set 
regionale maatregelen die inzet op het zo min mogelijk afvoeren van water en bestaat uit de volgende 
maatregelen: 
• het dempen van de Oude en Nieuwe Haarsloot en hier een slenk aanleggen; 
• het deels dempen en deels verondiepen van de Rhienderense beek naar 40 cm-maaiveld; 
• het verondiepen van de Oekensche beek naar 50 cm-maaiveld; 
• het verwijderen van buisdrainage binnen en aangrenzend aan het Natura 2000-gebied; 
• het verondiepen van detailontwatering in en rondom het Natura 2000-gebied (buffer van 250 m rondom 

Natura 2000) naar 50 cm-mv. 
 
Deze maatregelen en het invloedsgebied zijn ook op kaart weergegeven in Figuur 12. 
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Figuur 12. Maatregelen en beïnvloedingsgebied maximale variant (zoals gepresenteerd op de bewonersavond). 
 

Deze variant is beoordeeld op de gebruiksfuncties natuur, landbouw en bebouwing. Op basis van het 
maximale beïnvloedingsgebied (zoals ook gepresenteerd op de bewonersavond), in combinatie met de 
beoordeling op gebruiksfuncties en input vanuit de bewonersavond, zijn vervolgens meer gedetailleerde 
varianten benoemd en doorgerekend. 

Hierbij zijn varianten opgesteld die de maatregelen van de ‘maximale variant’ deels terugdraaien of 
aanpassen, om zo het beïnvloedingsgebied aan te scherpen.  

De verschillende varianten en de conclusies hieruit worden hieronder toegelicht. Bij elke variant is bekeken 
wat dit oplevert voor alle gebruiksfuncties. Op deze manier is meer inzicht verkregen in welke maatregelen 
nodig zijn om de doelen van het project te halen, en hoe het SO eruit moet komen te zien. Globaal gaat het 
om twee sets met varianten: 

1. Varianten verminderen maatregelen 
Bij deze varianten zijn de watergangen in mindere mate verondiept.  

2. Varianten aanpassen maatregel 
Bij deze varianten zijn de maatregelen aangepast zoals het verleggen van de Oekensche en Rhienderense 
beek in plaats van het dempen/ verondiepen, en een aanpassing van de maatregelen aan de Oekensche 
beek voor een betere aansluiting van de Sellenrijkloop. 

3.7.2 Toetsing op natuur 
De varianten zijn getoetst op de gebruiksfuncties die voorkomen in het gebied: natuur, landbouw en 
bebouwing. De resultaten van de beoordeling op landbouw en bebouwing zijn opgenomen in de rapportage 
van het schetsontwerp en worden hier verder niet besproken. De toetsing op natuur wordt hier in detail 
toegelicht. 
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De resultaten van de variantenstudie zijn in beginsel getoetst aan een cluster van natuurtypen die sterk 
grondwaterafhankelijk zijn (eigen type). Er is dus niet getoetst op verschillende natuurtypen, maar op één 
enkel type dat voor het hele projectgebied getoetst wordt. Dit eigen type heeft strenge eisen aan de grond-
waterstand, waardoor inzichtelijk wordt op welke locaties binnen het projectgebied kansen liggen voor de 
ontwikkeling van natte natuurtypen. Door deze toetsing voor alle varianten uit te voeren, is bekeken naar het 
effect van de varianten op natte natuur. De toetsing is uitgevoerd binnen Waternood (Waterwijzer natuur). 
Hiervoor zijn gemiddelde criteria bepaald voor de toetsing aan het grondwaterregime; zogenaamde 
knikpunten (zie Tabel 2). Deze knikpunten zijn verder aangescherpt, zodat wordt getoetst op een meer 
robuust systeem. Hierbij ligt de focus op de GVG aangezien deze het meest bepalend is. Op basis van een 
uitvoerige studie van Runhaar (2010) onder vegetatietypen en geohydrologische standplaatsfactoren op 
terreinen van Staatsbosbeheer wordt geschreven: “De gegevens bevestigen de veronderstelling dat de 
hoogste grondwaterstanden bepalender zijn voor het voorkomen van hygrofyten dan de laagste standen.” 
Hieraan liggen twee principes ten grondslag (Runhaar, 2010 en Runhaar, Jalink & Bartholomeus, 2011).  

Het eerste principe is dat een hoge GVG leidt tot zuurstofloze omstandigheden. Grondwater gebonden 
soorten (hygrofyten) zijn hier beter op uitgerust. Concurrerende soorten ‘verdrinken’ dus als het ware. Het 
tweede principe is dat door het kalkrijke grondwater de wortelzone gebufferd raakt (basenaanrijking). Vooral 
op kalkarme zandgronden, wat in Brummen het geval is in de bovenste bodemlagen, is dit essentieel. Het 
voorkomt verzuring van de bodem, wat zou gebeuren zonder hoge voorjaarsgrondwaterstand. Als het 
grondwater niet hoog genoeg komt, neemt de concurrentiepositie van grondwater gebonden soorten snel af, 
zo laat Runhaar zien. Deze twee principes zorgen ervoor dat grondwater gebonden soorten in het voorjaar 
bij een hoge grondwaterstand al klaar staan en een essentiële voorsprong hebben, die concurrerende 
soorten niet meer kunnen inhalen.  

De provincie Gelderland heeft een uitleg over de aanpassing van knikpunten geschreven die in onderstaand 
kader wordt toegelicht. 

Toelichting knikpunten door provincie Gelderland 
“Voor de analyse van de grondwatereisen is gebruik gemaakt van de meest sturende natuurdoelen ‘Blauw-
graslanden’ en ‘Veldrus-graslanden’, ‘Vochtig hooiland’, ‘Rivier- en beekbegeleidend bos’ en ‘Kruiden- en 
faunarijk grasland’ mogen natter en droger zijn. Bij ongeschiktheid voor bijvoorbeeld een kritisch type gras-
land, zoals schraalland, kun je dan naar de andere doelen kijken. In Tabel 2 zijn de knikpunten zoals die 
worden gebruikt in de vertaling van grondwaterstanden en naar behoeften van vegetaties weergegeven. In 
Tabel 2 zijn deze punten voorzien van getallen. 

We hebben gezocht naar een systematiek die aan alle vochtige grondwaterafhankelijke natuurtypen recht 
doet, inzicht geeft in de gradiënten van het gebied en de beoordeling toch simpel houdt. Optimale voor-
jaarsgrondwaterstanden voor de sturende grastypen hebben een range van B1 0-5 cm onder maaiveld en 
B2 18-27 cm onder maaiveld. Binnen de systematiek voor systeemanalyse is gekozen voor een range van 
B1 = 2 en B2 = 22 cm onder maaiveld als maatstaf. Voor het A2-punt van de voorjaarsgrondwaterstand is 
er gekozen voor 80 cm onder maaiveld. Voor de vochtige graslanden is dit 30-40 cm te laag. Maar met 
deze keuze komt er hopelijk goed inzicht in de gradiënten. Ervaring in de Achterhoek geeft aan dat de GLG 
minder sturend is. De Zuidelijke IJsselvallei lijkt veel op de Achterhoek in haar hydrologisch functioneren. 
Voor de GLG wordt een range gekozen van B2 = 90 en A2 = 120. Dit is lager dan de B2 = 80 van de voor-
jaarsgrondwaterstand. Voor echte broekbossen is de GLG wel van belang. Het is de vraag of de omstan-
digheden voor echte broekbossen in een mozaïek van natuur en landbouw mogelijk zijn. Broekbossen in 
Gelderland zijn nu alleen nog te vinden in sterke kwelgebieden  (bijvoorbeeld de Zumpe bij Doetinchem). 

De doelgatkaart die met deze parameters wordt gerealiseerd, moet inzicht geven in het systeem en de 
gradiënten. Een beoordelingen van alle bestaande en gewenste typen met de per type beschikbare 
parameters moet daarnaast natuurlijk ook nog gebeuren. Beide kaarten moeten in samenhang worden 
bezien.” 
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Tabel 2. Afleiding eigen type parameters voor systeemanalyse 

Beheer-
typen OMSCHRIJF 

GVG_
A1 

GVG_
B1 

GVG_
B2 

GVG_
A2 

GLG_
A1 

GLG_
B1 

GLG_
B2 

GLG_
A2 

DSTRESS
_A1 

DSTRESS
_B1 

DSTRESS
_B2 

DSTRESS
_A2 

KWELA
FH 

OVERSTR
AFH 

H6410 ‘Blauwgraslanden’ -10 0 18 30 0 0         

16Aa1 ‘Blauwgrasland’ -10 0 25 40 0 0         

16Ab1 ‘Veldrus-associatie’ -5 5 22 30 0 0         

N10.02 ‘Vochtig hooiland  -25 -13 45 60 0 0 0 0 -999 -999 38 45 0 0 

N14.01 
‘Rivier- en 
beekbegeleidend bos’ -40 -18 999 999 0 0 0 0 -999 -999 28 40 0 0 

N12.02 
‘Kruiden- en faunarijk 
grasland’ -20 -3 999 999 0 0 0 0 2 10 38 45 0 0 

N14.03 
‘Haagbeuken- en 
essenbos’ 10 30 999 999 0 0 0 0 -999 -999 25 40 0 0 

EIGEN EIGEN TYPE -10 2 22 80 0 0 90 120 -999 -999 999 999 0 0 
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3.7.3 Resultaten 
Op basis van de resultaten van de doorgerekende varianten kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
• Ten noorden van de Haarsloot en ten zuiden van de Rhienderense beek hoeven detailsloten niet 

verondiept te worden. Deze zijn niet noodzakelijk voor natuurdoelen, maar zorgen wel voor effect bij 
landbouw als ze aangepast worden. 

• Het omleiden van de Haarsloot, Oekensche beek en Rhienderense beek biedt kansen voor natuur (o.a. 
waterkwaliteit), landbouw en bebouwing.  

• Het niet aanpassen van de Sellenrijkloop zorgt voor een vermindering van effect bij woningen, terwijl het 
effect op natuur gering is. 

• Het lokaal dempen van watergangen in natuur biedt kansen voor verdere vernatting van de GVG en GLG 
(nog niet in SO opgenomen vanwege detailniveau). 

• Verondiepen van de (omleiding) van de Oekensche beek is noodzakelijk om natuurdoelen te halen en 
verdroging landbouw tegen te gaan. 

• Slenken zijn een goede optie om verdroging (GVG en GLG) en vernatting (GHG) tegen te gaan. 
 
3.8 Schetsontwerp 
Op basis van de inzichten uit de geohydrologische studie en vanuit het landschap is een schetsontwerp 
opgesteld. Dit is gedaan tijdens meerdere schetssessies met de projectgroep. Tijdens deze sessies zijn de 
maatregelen voor hydrologie en landschap vastgelegd op kaart. Het hydrologisch deel van dit schetsontwerp 
wordt beschreven in paragraaf 3.8.1. Het opgestelde schetsontwerp is vervolgens doorgerekend met het 
grondwatermodel en getoetst op de verschillende gebruiksfuncties. De gehanteerde toetsingscriteria voor 
natuur zijn beschreven in paragraaf 3.8.2. In paragraaf 3.8.3 zijn de resultaten van de geohydrologische 
berekening en toetsing beschreven en wordt beschreven wat deze resultaten betekenen. 

3.8.1 Omschrijving 
Het schetsontwerp bestaat uit een nog grof ontwerp op hoofdlijnen: de maatregelen zijn ingestoken op het 
hoofdwatersysteem (Rhienderense beek, Oekensche beek, Haarsloot) en voor detailwatergangen zijn nu 
generieke maatregelen opgesteld. Het schetsontwerp geeft hiermee op hoofdlijnen de nodige maatregelen 
weer en laat zien wat er met deze maatregelen bereikt kan worden in het gebied. Bij de uitwerking van het 
schetsontwerp in deelgebieden (gepland 2020-…) zal ook voor de detailwatergangen in meer detail naar de 
beste maatregelen gekeken worden. Bij het schetsontwerp is rekening gehouden met de verschillende 
gebruiksfuncties in het gebied (landbouw, bebouwing en natuur) en is getracht om tot de beste oplossing 
voor elk gebruiksfunctie te komen. Hiervoor zijn uitkomsten uit de bewonersavonden en keukentafel-
gesprekken meegenomen. Op enkele vlakken zal het schetsontwerp nog tot knelpunten leiden bij een 
functie. Dit zal verder worden uitgewerkt bij de deelgebieduitwerking, waar in meer detail wordt gekeken en 
waar nodig ook naar mitigatie zal worden gekeken. 

De maatregelen bij het schetsontwerp zijn zo gekozen dat het watersysteem robuuster en meer natuurlijk is. 
Hierbij wordt alleen het overtollige water afgevoerd en wordt er zoveel mogelijk water in het gebied vast-
gehouden. Het afvoeren van extreme neerslag gebeurt door ondiepe, maar brede natuurlijke watergangen. 
Doordat de watergangen ondieper zijn, wordt er meer water vastgehouden in het gebied, met name op de 
hogere delen. Door de meer natuurlijk inrichting van het watersysteem, moet ook goed worden gekeken naar 
de huidige inrichting van het gebied. Sommige gebieden, die nu ook vaak al erg nat zijn, bieden kansen voor 
ontwikkeling van vochtige natuurtypen. De hogere ruggen worden door de maatregelen minder droogte-
gevoelig en zijn bij uitstek geschikt voor landbouwkundig gebruik. Het schetsontwerp is te zien in Figuur 13 
en bestaat uit de volgende aanpassingen aan het watersysteem: 
• het dempen van de Oude en Nieuwe Haarsloot en hier een slenk aanleggen; 
• het omleiden naar het noorden van landbouwwater dat eerst door de Haarsloot liep;  
• het deels dempen en deels verondiepen van de Rhienderense beek; 
• het omleiden van landbouwwater naar de Brummense beek dat eerst door de Rhienderense beek liep;  
• het dempen van de Oekensche beek en hier een slenk aanleggen; 
• het omleiden van landbouwwater dat eerst via de Oekensche beek liep naar een watergang langs de 

Vosstraat; 
• het verwijderen van buisdrainage binnen en aangrenzend aan het Natura 2000-gebied; 
• het verondiepen van detailontwatering in en rondom het Natura 2000-gebied naar 50 cm-mv. 

Voor de slenken zijn nog zoekgebieden aangegeven. Deze worden verder uitgewerkt bij de deelgebieden.  
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Figuur 13. Watersysteem bij schetsontwerp. 
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3.8.2 Toetsing op natuur 
Voor het schetsontwerp is naar afzonderlijke natuurtypen gekeken in plaats van enkel het eigen type zoals 
bij de variantenstudie. De natuurtypen waarop getoetst is, staan in Figuur 14. De knikpunten voor de natuur-
typen zijn opgesteld door de provincie Gelderland en Natuurmonumenten op basis van het natste vegetatie-
type dat binnen het natuurtype valt. Hierbij is wederom ingezet op een robuuster type, en is op basis van 
expert judgement ingeschat wat de minimale en maximale grondwaterstanden zijn waarbij het natuurtype 
kan voorkomen. De gebruikte knikpunten zijn weergeven in Tabel 3. De resultaten van deze toetsing staat in 
paragraaf 3.8.3. 

 
Figuur 14. Ambitiekaart natuurtypen WaardeVOL Brummen. 
 
Tabel 3. Gekozen knikpunten om mee te toetsen in cm onder maaiveld 

TYPE OMSCHRIJF GVG 
_A1 

GVG 
_B1 

GVG 
_B2 

GVG 
_A2 

GLG 
_A1 

GLG 
_B1 

GLG 
_B2 

GLG 
_A2 

N03.01 ‘Beek en bron’ -999 -999 999 999 -999 -999 999 999 
N04.02 ‘Zoete plas’ -999 -999 999 999 -999 -999 999 999 
N05.01 ‘Moeras’ -300 -225 45 60 -999 -999 65 90 
N10.01 ‘Nat schraalland’ -10 0 25 40 -999 -999 70 90 
N10.02 ‘Vochtig hooiland’ -5 5 25 30 -999 -999 70 90 
N11.01 ‘Droog schraalland’ -10 10 999 999 -999 -999 999 999 
N12.02 ‘Kruiden- en faunarijk grasland’ -20 -3 999 999 -999 -999 999 999 
N12.03 ‘Glanshaverhooiland’ 15 25 999 999 -999 -999 999 999 
N12.05 ‘Kruiden- en faunarijke akker’ 40 60 999 999 -999 -999 999 999 
N14.01 ‘Rivier- en beekbegeleidend bos’ -30 -15 15 25 -999 -999 50 70 
N14.02 ‘Hoog- en laagveenbos’ -30 -15 15 25 -999 -999 50 70 
N14.03 ‘Haagbeuken- en essenbos’ 10 25 60 80 40 60 999 999 
N15.02 ‘Dennen-, eiken- en beukenbos’ 30 40 999 999 -999 -999 999 999 
N17.01 ‘Vochtig hakhout en middenbos’ -30 -15 15 25 -999 -999 50 70 
N17.02 ‘Droog hakhout’ 30 45 999 999 -999 -999 999 999 
Eigen type Eigen type -10 2 22 80 -999 -999 90 120 
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3.8.3 Resultaten schetsontwerp 
Het schetsontwerp is doorgerekend met het verbeterde grondwatermodel. De berekende GxG’s van dit 
schetsontwerp zijn weergeven in Bijlage C. De verschilkaarten met daarin het verschil in GxG tussen de 
huidige situatie en het schetsontwerp staan in Bijlage D. Ten opzichte van de huidige situatie is een stijging 
van de grondwaterstand te zien rondom de Oekensche en Rhienderense beek en in het Natura 2000-gebied 
en het gebied direct daaromheen. Door het aanleggen van slenken, en het aanleggen van de omleiding van 
de Oekensche beek, zijn hier lokaal verlagingen van de grondwaterstand te zien. De stijging van de grond-
waterstand is het sterkst voor de GHG en GVG, op de GLG is er minder effect. Dit komt overeen met het 
inzicht dat is verkregen in de werking van het watersysteem; in de winter en het voorjaar is er voldoende 
water, maar in de zomer zakt de grondwaterstand diep uit, en hebben de watergangen in het gebied weinig 
effect op de grondwaterstand.  

In Bijlage E staan de effecten op de grondwaterstand van het schetsontwerp, waarbij de klimaatverandering 
is meegenomen in de berekening. Hier is te zien dat de GHG en de GVG in het hele gebied natter worden 
als gevolg van klimaatverandering. De GLG wordt in het gehele gebied juist droger, met uitzondering van 
gebieden binnen het Natura 2000-gebied, waar het schetsontwerp deze verdroging tegengaat. 

In Bijlage F is de toetsing op de natuurtypen weergeven, waarbij onderscheid is gemaakt in de zomer- en 
voorjaarssituatie. De drogere natuurtypen scoren over het algemeen goed in de huidige situatie en bij het 
schetsontwerp. De nattere natuurtypen zijn veelal te droog. Bij de voorjaarssituatie is een lichte verbetering 
te zien bij het schetsontwerp. Maar op de meeste plekken, en bij de zomersituatie, blijft het te droog voor de 
natte natuurtypen.  

 
 

3.8.4 Discussie toetsing natuur 
Veel natuurdoeltypen scoren via Waternood in de huidige situatie en bij het schetsontwerp te droog. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de GLG en GVG te laag blijven voor de knikpunten. Het diep uitzakken van de 
GLG is een systeemkenmerk dat niet aangepast wordt door het schetsontwerp. In het veld is er echter in de 
huidige situatie wel degelijk sprake van kwalificerende habitattypen. Dit toont aan dat de knikpunten voor de 
GLG en GVG mogelijk te streng zijn gekozen. Daarnaast is er hier getoetst op perceelsniveau: per perceel is 
getoetst op één natuurtype. Door lokale variaties in maaiveld en ondergrond kan een deel van een perceel 
wel geschikt zijn voor een nat type, terwijl het andere deel dit niet is. Deze nat-droog gradiënten zijn juist 
heel waardevol voor de natuur, maar lijken nu slecht op basis van de gekozen toetsingsmethode. Puur op 
basis van de GxG’s van het schetsontwerp zou een grotere verbetering voor de natuur verwacht worden dan 
nu uit de toetsing komt. Aangezien de gekozen toetsing niet de inzichten biedt die nodig zijn om de 
verbeteringen voor natuur te onderbouwen, is ervoor gekozen om aanvullende analyses en toetsingen voor 
de natuur uit te voeren. Deze zijn uitgewerkt en beschreven in de rapportage ‘Ecohydrologische onder-
bouwing SO WVL Brummen’. 

 

Bij het schetsontwerp is nu nog geen rekening gehouden met maaiveldverlaging. Op plekken die worden 
omgevormd naar schraalland of hooiland zal de toplaag afgegraven worden. Omdat nog niet alle locaties 
voor de natuurtypen zijn vastgelegd, is er nu geen rekening gehouden met deze afgraving. Als gevolg van 
afgraving zal de grondwaterstand dichter aan het maaiveld liggen, wat gunstig is voor deze natuurtypen. De 
hier besproken toetsing op natuur is dus minder gunstig dan de werkelijkheid. 
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BIJLAGE A - GXG HUIDIGE SITUATIE 
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BIJLAGE B - GXG VERSCHIL HUIDIGE SITUATIE MET KLIMAAT SCENARIO WH 
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BIJLAGE C - GXG SCHETSONTWERP (BIJ HUIDIG KLIMAAT) 
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BIJLAGE D - GXG EFFECTEN SCHETSONTWERP (BIJ HUIDIG KLIMAAT) 
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BIJLAGE E - GXG EFFECTEN SCHETSONTWERP (BIJ WH KLIMAATSCENARIO) 
Deze figuren laten het verschil zien tussen de huidige situatie, en de situatie met maatregelen uit het SO onder het toekomstige klimaat (WH-scenario) 
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BIJLAGE F - DOELREALISATIE NATUUR SCHETSONTWERP 
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