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Programma

 Welkom Aize Bouma, avondvoorzitter 

 Opening Fien Heeringa, lid dagelijks bestuur

 Terugblik huidige regels Jelmer Kooistra, afdelingshoofd BPL

 Handhaving 2018 + 2019  Jan van der Laan, afdelingshoofd VVW

 Onderzoek nieuw beleid Jan den Besten, hydroloog

 Vervolgacties Jelmer Kooistra

 Gedachtewisseling



Terugblik huidige regels

Jelmer Kooistra





 Provincie bevoegd gezag  

grondwaterwet (tot 2007)

 Bekende locaties voor 1 april 1994 

waar beregening is toegestaan op 

alle teelten



 Provincie bevoegd gezag  

grondwaterwet (tot 2007)

 Na 1 april 1994: 

beregening uit nieuwe putten in    

beperkingengebied alleen 

toegestaan op vollegrondstuinbouw 

en hoogsalderende teelten: 

bloemen, bollen, sierteelt, fruit, 

bomen, graszaad en graszoden, 

pootaardappelen, cichorei, 

(glas)tuinbouw en sportvelden



 Provincie bevoegd gezag wet 

natuurbescherming

 Overeenkomst Groenmanifest 

partijen: alle N2000-gebieden 

Drenthe

- Onttrekkers voor beregening uit 

grondwater moeten zich melden voor juli 

2016 om te registreren als bestaand 

gebruik

- Binnen 200 meter van N2000 geen 

onttrekking voor beregening

- Binnen 1.000 meter van N2000 een 

onderzoekszone, alleen onttrekking van 

grondwater met een voortoets



 Vanaf 2007 overdracht taken grondwateronttrekkingen 

(grondwaterwet) van provincie aan waterschap, met 

uitzondering van drinkwaterwinning en grote industriële 

onttrekkingen

 Waterschap heeft de regels van de provincie 1 op 1 

overgenomen, waaronder het beperkingengebied 

waarin alleen beregening is toegestaan op 

hoogsalderende teelten.



 Waterschap bevoegd gezag Waterwet

 Alle meldingen die bij het waterschap 

zijn binnengekomen van 2007 tot en 

met 2019



 Totaaloverzicht van alle bekende 

putten (provincie en waterschap)

 Bestaande rechten blijven



Handhaving 2018 en 2019

Jan van der Laan



Droogtejaren 2018 en 2019

 Handhaving 2019

 Droogtesituatie 2019 met monitoringspunten



Droogte in het nieuws





Monitoring grondwater

Bronnen:

 Provincie

 WMD

 Waterschap



Monitoring grondwater

2018

2019
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Onderzoek nieuw beleid

Jan den Besten



Onderzoek nieuw beleid

Aanleiding onderzoek Drentsche Aa:

 Verzoek landbouwsector:

Onderzoek of op bepaalde plaatsen toch kan worden 

beregend uit grondwater (voor alle gewassen)



Aanpak onderzoek

 Uitgevoerd samen met provincie Drenthe 

 In overleg met stakeholders in klankbordgroep:

 LTO, ANV Drenthe, Drents particulier grondbezit

 SBB, milieufederatie 

 2 drinkwaterbedrijven 



Toelichting geologie 

en 

grondwatermodel



Geohydrologisch 

dwarsprofiel

 1 grote diepe watervoerende laag

 Beregening, drinkwaterwinning en kwel 

naar beek uit diepe watervoerende laag

 drinkwaterwinning onder potklei



Watervoerende 

laag (vnl. zandig)

Potklei

Winning Assen Oost Beek Keileem Beregeningsbron

Weerstandbiedende laag 

(vnl. kleiig en lemig)



Druk- / stijghoogteverschillen in watervoerende laag door 

grondwateronttrekkingenInvloedszone onttrekking 

(neemt toe bij grotere onttrekking)

Stijghoogte in watervoerende laag 

zonder wateronttrekking

Stijghoogte in watervoerende laag 

bij grondwateronttrekking

Diepe watervoerende laag: 

- volledig met water gevuld

- Maar wel stijghoogteverschillen   

binnen laag



Stijghoogte in diepe ondergrond 
(Dwarsprofiel  over Assen)



Stroomgebiedsgrens diep 

grondwater

 Beregeningsbron verder van beekdal veroorzaakt geen effect in beekdal

 Infiltratie onder de hoge ruggen

 Kwel in het beekdal

 Beregeningsbron dichtbij beekdal veroorzaakt effect in beekdal



Resultaten 

grondwatermodelonderzoek 



Effect van zonering en beregening op grondwaterstanden
aan het eind van een droge zomer bij 100 mm/jaar beregening

verhoging

--------------

verlaging

Verandering grond-

waterstand(m)

200 m 500 m 1000 m



Effect van onttrekkingshoeveelheid op grondwater
met bufferzone van 500m; aan het eind van een droge zomer

verhoging

--------------

verlaging

Verandering grond-

waterstand(m)

100 mm/jaar 50 mm/jaar 25 mm/jaar

Conclusie:

- In gebied op 500 m 

vanaf natte natuur kan 

worden onttrokken met 

maximaal  50 mm/jaar



Vervolgacties de komende 

maanden en 2020

Jelmer Kooistra





Vervolgacties de komende maanden

 Individueel benaderen van alle bekende onttrekkers (zie kaart)

 Inventariseren van:

- huidig gebruik (onttrekking beregening op hoog- of 

laagsalderende teelten)

- beschikbare pompcapaciteit + onttrokken 

hoeveelheid/jaar (draaiuren) 

- moment van slaan van de put

- wanneer en bij welke instantie een melding gedaan



Vervolgacties de komende maanden

 Niet bekende en niet geregistreerde putten moeten zich melden 

(meldingsformulier) en info aanleveren zoals op vorige sheet 

genoemd

 Resultaat is een totaaloverzicht van de huidige situatie 



Vervolgacties 2020

1. Maatwerk: met alle partijen, inclusief de grondeigenaren,  

definitieve keuzes maken over de gehanteerde uitgangspunten  

nieuw beleid.

2. Beregening uit de putten van voor 1 april 1994 mag op alle 

gewassen.

3. Beregening uit putten na 1 april 1994 alleen toegestaan op 

hoogsalderende teelten (huidig beleid)



Gedachtewisseling
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