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Appendix A. Aanwezige detailschetsen geselecteerd voor de verschillende 3D figuren. 

 

 

Stroomgebied Schelde 

Stroomgebied Maas 

Deelstroomgebied Rijn-West 

Deelstroomgebied Rijn-Midden 

Deelstroomgebied Rijn-Oost 

Deelstroomgebied Rijn-Noord 

Stroomgebied Eems 

 

Legenda 

  Aanwezig. Zie figuren vanaf pagina 5 

  Aanpassing nodig of nog beschikbaar bij provincies. Zie figuren vanaf pagina 5 

  Niet aanwezig. Wens om te laten maken 

  Niet aanwezig. Vervalt 

 

  



Figuur GWL Detailschets Status 
  

Stroomgebied Schelde       

Schelde (A) Duinen overgang naar polder 
Aanwezig, kan 
opgeknipt worden   

Schelde (B) Regenwaterlens Aanwezig   

Schelde (C) Overgang Polder naar kreekruggen 
Aanwezig, kan 
opgeknipt worden   

Schelde (D) 
Onttrekking voor beregening nabij 
Yerseke/Kapelse Moer 

Niet aanwezig, 
Vervalt?   

Schelde (E) 

Brabantse Wal met 
drinkwateronttrekkingen en het Grootte 
Meer Ossendrecht, Huybergen, Topgebied 
verdroging 

Aanwezig, 
eventueel 
aanpassing nodig 

  

Stroomgebied Maas       

Krijt Maas (A) Kalkgesteente met verwering bovenin 
Niet aanwezig, Wel 
belangrijk, volgt 
mogelijk later   

Krijt Maas (B) Bron en kwel onderin het beekdal Aanwezig 
  

Krijt Maas (C) 
Bron + grondwaterwinning bv. 
Brandbrouwerij 

Niet aanwezig, Wel 
belangrijk, volgt 
mogelijk later   

Slenk diep (A) 
Opp. Waterwinning  Panheel met als back-
up GW winning 

Vervalt 
  

Slenk diep (B) 
GW-winningen, met historisch verloop 
stijghoogte 

Aanwezig 
  

Zout Maas en Duin Maas 
(A) 

Duinen met Oppervlaktewater Infiltratie en 
winning 

Aanwezig, gelijk 
aan duin west ?? 

Zout Maas en Duin Maas 
(B) 

Polder met kreekrug midden over eiland Aanwezig 
  

 

Deelstroomgebied Rijn-West       

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Noorderblok (A) 

Brakke kwel Hondsbossche zeewering; vervalt 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Noorderblok (B) 

Wadden, Wieringen, Wieringermeer 
(Stroming vanuit Waddenzee onder 
Wieringen door naar de polder) 

vervalt 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West - Noorderblok (C ) 

Polder – boezem systeem - diagram 
Alkmaar 

Aanwezig 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Noorderblok (D) 

Leeglopen Kortenhoefseplassen in 
Hostermeerpolder; 

Aanwezig 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Noorderblok (E ) 

Overgang Wormer/Jisperveld naar de 
Beemster met externe wateraanvoer 

Vervalt 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Zuiderblok (A) 

Infiltrerende rivieren, over de lek bij 
Bergambacht 

Aanwezig  

  



Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Zuiderblok (B) 

Warmte-Koude-opslag (WKO) Westland. 
Beter om brijn nijectie te gebruiken 

Aanwezig 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West - Zuiderblok (C ) 

Polder – boezemsysteem Aanwezig 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Zuiderblok (D) 

Externe wateraanvoer Nieuwkoopse 
plassen (waterkwaliteitsprobleem) - 
verdroging 

Aanwezig 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Zuiderblok (E ) 

Afname kweldruk Noorderpark door 
winningen op de Heuvelrug -verdroging 

Aanwezig 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Zuiderblok (F) 

Veluwekwel Wageningen – Wijchen 
Aanwezig bij Mark 
Elzerman (Vitens) 

  

Rijn-West en Deklaag Rijn-
West – Zuiderblok (G) 

Brakwaterwinning door glastuinbouw  

Aanwezig 

  

Duin Rijn-West (A) 
Infiltratie diep met terugwinning 
(Castricum) 

Aanwezig 
  

Duin Rijn-West (B) 
Infiltratie diep met terugwinning 
(Meijendel) 

Aanwezig 
  

Duin Rijn-West (C ) 
Infiltratie oppervlakkig met terugwinning 
(Berkheide) 

Aanwezig 
  

Duin Rijn-West (D) Binnenduinrand met verdroging Vervalt 

  

Duin Rijn-West (E ) Vochtige duinvallei 
Aanwezig, geeft 
mer processen 
weer   

Duin Rijn-West (F) 
Binnenduinrand met natuurgebied & 
Verdroging Voornse duin 

Vervalt 
  

 

Deelstroomgebied Rijn-
Midden       

Zand Rijn-Midden – 
Noorderblok (A) 

Detailschets Sprengen ten Noorden van 
Apeldoorn 

Aanwezig via 
Henny  

  

Zand Rijn-Midden – 
Noorderblok (B) 

Hierdensebeek met schijnspiegel tot net in 
de polder  

Aanwezig 

  

Zand Rijn-Midden – 
Noorderblok (C) + (D) 

Pompstation Epe met wissel en sprengen 
+ Oppervlaktewaterinfiltratie Epe 

Aanwezig  
  

Zand Rijn-Midden – 
Noorderblok (E) 

Zoetwaterinfiltratie in Noordoostpolder, 
lokale proces 

Aanwezig 

  

Zand Rijn-Midden – 
Zuiderblok (A) 

Beekdal met kwelafhankelijk natuur 
(Renkumsebeek) 

Aanwezig 
  

Zand Rijn-Midden –
Zuiderblok (B) 

Kwel van Utrechtse Heuvelrug naar 
Vechtplassengebied (Grondwateraf. 
oppervlaktewater) 

Aanwezig 
= zelfde Rijn-West 
en Deklaag Rijn-
West – Zuiderblok 
(E )    



Zand Rijn-Midden – 
Zuiderblok (C) 

Diepe grondwaterwinning Eempolder (80-
180m –mv) in Veluwe kwel 

Aanwezig 
  

Zand Rijn-Midden – 
Zuiderblok (D) 

Drinkwaterwinning + interceptie bij 
Hilversum  

Aanwezig 
  

Zand Rijn-Midden – 
Zuiderblok (E) 

kwelafhankelijk natuur De Bruuk vervalt 
  

Deelstroomgebied Rijn-Oost       

Rijn-Oost (A) Hoogveen  Aanwezig   

Rijn-Oost (B) Verdroging Lemselermaten 

Figuur aangedragen 
door Thomas niet god 
genoeg. Aanpassen of 
nieuwe?   

Rijn-Oost (C) Diepe winning Boerhaar, langs de IJssel  
Aanwezig. Extra 
diepe winning 
intekenen.   

Rijn-Oost (D) Oeverwinning Engelsewerk bij Zwolle Aanwezig   

Rijn-Oost (E) 
Sallandse heuvelrug bij Hellendoorn, 
beekdal met ondiep watervoerend pakket 

Aanwezig 
  

Rijn-Oost (F) Kwel Korenburgerveen Aanwezig   

Rijn-Oost (G) 
Stelkampsveld: beekdal met ondiep 
watervoerend pakket 

Aanwezig 
  

Rijn-Oost (H) 
Aanvullend plaatje Ootmarsum sprengen 
systeem  

Niet aanwezig. Zou 
aangeleverd 
moeten worden 
door Rob van 
Dongen?   

Rijn-Oost  en deklaag Rijn-
Oost (A) 

Wieden/Weerribben (proefschrift van 
Geert van Wirdum ) 

plaatje niet geschikt. 
Thomas zoekt in het 
beheersplan   

Rijn-Oost  en deklaag Rijn-
Oost (B) 

Drents-Friese Wold Aanwezig 

  

Rijn-Oost  en deklaag Rijn-
Oost (C) 

Dwingelderveld vennen 

plaatje niet geschikt. 
Rinke levert nieuw 
plaatje   

Rijn-Oost  en deklaag Rijn-
Oost (D) 

Bargerveen Aanwezig 
  

Deelstroomgebied Rijn-
Noord       

Zand Rijn-Noord (A) 
Zoet/brak grensvlak: zout bij 
Noardburgum; 

Niet aanwezig. Feike 
levert plaatje aan   

Zand Rijn-Noord (B) Fochteloërveen en pingo-ruïnes Aanwezig 

  

Deklaag Rijn-Noord (A) Alde Feanen Aanwezig 

  

Zout Rijn-Noord (A) Zoet/brak grensvlak 
Niet aanwezig. kan 
vervallen   

Zout Rijn-Noord (B) Regenwaterlenzen Aanwezig   

Zout Rijn-Noord (C) mijnbouw (gas + zout) 

Niet aanwezig. 
Eveline gaat nog op 
zoek naar plaatje   



Zout Rijn-Noord (D) Zoute kwel onder dijk door 

Niet goed genoeg. 
Michiel Bootsma gaat 
op zoek naar een 
goed plaatje op die 
locatie.    

Wadden Rijn-Noord (A) Infiltratie en verdroging in de duinen Aanwezig   

Stroomgebied Eems 
      

Zand Eems (A) 
Winningen Assen (diep; interactie met 
Drentse Aa) 

Aanwezig 
  

Zand Eems (B) Verdroging beekdal Drentse Aa Aanwezig 
  

Zand Eems (C) Vennen Lieftingsbroek 
Ja. Welke 
gebruiken?    

Zout Eems (A) Zoet/brak grensvlak 
Niet aanwezig. kan 
vervallen   

Zout Eems (B) Regenwaterlens Aanwezig   

Zout Eems (C) 
Bbodemdaling door mijnbouw (gas + 
zoutwinning) 

Niet aanwezig. 
Eveline gaat nog op 
zoek naar plaatje   

Zout Eems (D) Zoute kwel onder dijk door 

Niet goed genoeg. 
Michiel Bootsma gaat 
op zoek naar een 
goed plaatjeop die 
locatie.    

 

  



Detailschetsen SCHELDE 
 

Schelde A 

 

 
 

Bron: Deltares 

Schelde B 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Bron: Deltares  

  



Schelde C 

 
 

Bron: Deltares 

Schelde E 

  



Detailschetsen MAAS 
 

 
 

Bron: TNO/Deltares 

Slenk diep B 

 
Bron: TNO/Deltares (Griffioen, 2002) 



Zout Maas en Duin Maas (A) 

Krijt-Maas (B)   
Bron en kwel onderin het beekdal 

 
 

Bron: Waterbedrijf WML 

Zout Maas en Duin Maas (B) 

 
Bron: Deltares 

 

  



Detailschetsen RIJN-WEST 
 

Rijn-West en Deklaag Rijn-West - Noorderblok (C ) 

 
Bron: TNO/Deltares 

Rijn-West en Deklaag Rijn-West – Zuiderblok (A) 
Plaatje Harrie Timmer Oasen over oeverinfiltratie over de rivier zoals Pieter Dammers dat 
aangeeft Bergambacht. Niet in bezit van Deltares. 
 

Rijn-West en Deklaag Rijn-West – Zuiderblok (B) 

 
Bron: Rijkswaterstaat 

  



Rijn-West en Deklaag Rijn-West - Zuiderblok (C ) 

 
Bron: Deltares 

Rijn-West en Deklaag Rijn-West – Zuiderblok (D) 

 
Bron: Natuurkennis Witte et al. 2007 RIVM 

Rijn-West en Deklaag Rijn-West – Zuiderblok (G) 

  



Rijn-West en Deklaag Rijn-West – Zuiderblok (D) 

 
Bron: Natuurkennis Witte et al. 2007 RIVM 

Rijn-West en Deklaag Rijn-West – Zuiderblok (G) 

 
 

Bron: Pieter Dammers, Dunea 

  



Duin Rijn-West (D) 

 
 

 
Bron: TNO/Deltares 

Duin Rijn-West (E) 

 
Bron: Natuurkennis Witte et al. 2007 RIVM 

 

  



Rijn-West en Deklaag Rijn-West – Noorderblok (D) 
Leeglopen Kortenhoefseplassen in Hostermeerpolder 

 
Bron: Jos van Brussel NH 

 

  



Rijn-West en Deklaag Rijn-West – Zuiderblok (A) 
Infiltrerende rivieren, over de lek bij Bergambacht 

 
Bron: Roel van Binsbergen ZH 

  



Rijn-West en Deklaag Rijn-West – Zuiderblok (E ) 
Afname kweldruk Noorderpark door winningen op de Heuvelrug -verdroging 

 
Bron: Janco van Gelderen UT 

 

  



Detailschetsen RIJN-MIDDEN 
 

Zand Rijn-Midden – Noorderblok (B) 

Alternatief  van Detailschets “Sprengen ten Noorden van Apeldoorn” 

 
Bron: via Richard Meijer (Waterschap Vallei en Veluwe) 

Zand Rijn-Midden – Noorderblok (B) 

Alternatief  van Detailschets “Hierdensebeek met schijnspiegel tot net in de polder” 

 
Bron: via Richard Meijer (Waterschap Vallei en Veluwe) 

  



Zand Rijn-Midden – Noorderblok (C) + (D) 

Figuur C: Pompstation Epe met wissel en sprengen +  
Figuur D: Oppervlaktewaterinfiltratie Epe  
 

 

Bron: Henny Kempen provincie Gelderland 

Infiltratie en verduurzamen drinkwaterwinningen 

In Gelderland stroomt jaarlijks via beken en sprengen vele miljoenen kubieke meters kwalitatief 
goed water naar de grote rivieren en randmeren. Dit water wordt vervolgens naar zee afgevoerd. In 
Epe wordt zuiniger met het water omgesprongen. Benedenstrooms in de Klaarbeek wordt jaarlijks 2 
miljoen m3 water afgetapt dat vervolgens bovenstrooms van de drinkwaterwinning Epe in de bodem 
wordt geïnfiltreerd. Dit water bereikt na verloop van tijd de winputten van de waterwinning. Door 
de inzet van deze alternatieve waterbron neemt de netto grondwateronttrekking af. Dit betekent 
minder verlaging van de grondwaterstanden in de omgeving. Op deze manier wordt bijgedragen aan 
het herstel van het natuurgebied Wisselse Veen. Door deze netto aanvulling gaan ook de beken 
binnen het invloedsgebied van de winning beter stromen. Deze aanpak is op meer plaatsen in 
Gelderland mogelijk.  
  



Zand Rijn-Midden – Noorderblok (C) 

Zand Rijn Midden Noorderblok (figuur A): Detailschets Sprengen Oost Veluwe 

 

Bron: Henny Kempen provincie Gelderland 

Langs de flanken van de Veluwe liggen veel beken en sprengen. In het verleden speelden beken en 
sprengen een belangrijke rol in de papierindustrie en voor de vele wasserijen. 
Een beek is in feite een kleine rivier die op natuurlijke wijze is ontstaan. De beken langs de 
Veluwezoom  ontspringen ergens op de helling van de Veluwe. Ze ontstaan uit een bron waar 
grondwater vanzelf aan de oppervlakte komt. Al kronkelend zoekt de beek zijn weg naar lager 
gelegen gebieden. 
Een spreng, sprang of sprengebeek is een door mensen gegraven of verlegde beek. De bronnen zijn 
zodanig gegraven dat ze onder druk staand grondwater aan de oppervlakte brengt. Op de Veluwe 
heeft het woord spreng een bijzondere betekenis. Spreng gebruiken we hier voor een gegraven bron 
of sprengkop. Een sprengebeek is dan ook een gegraven beek die met name gebruikt werd voor de 
aandrijving van watermolens, voor het maken van papier en/of voor water voor de wasserijen. Soms 
werden de stroompjes kunstmatig 'opgeleid' ten opzichte van de bodem van een dal. Door zoveel 
mogelijk de hoogtelijnen te volgen, en dus de zijkant van de dalen te zoeken, blijft op de plaats van 
de watermolen zoveel mogelijk verval over. 
[bron: gemeente Apeldoorn] 
   



Zand Rijn-Midden – Noorderblok (C) 

Zand Rijn Midden Noorderblok (Figuur B): Detailschets Hierdensche Beek 
 

 

Bron: Henny Kempen provincie Gelderland 

De Hierdensche Beek stroomt van het Uddelermeer nabij het dorp Uddel naar het Veluwemeer nabij 
het plaatsje Hierden over een lengte van ongeveer 25 km. De beek stroomt in een kleine goed 
zichtbare dalvlakte. In de ijstijd is een dik pak keileem (grind, klei en keien) bedekt geraakt met 
dekzand. De keileemlaag is niet water doorlatend. Door regenval boven de laag ontstonden de 
beken. Deze beken worden laaglandbeken genoemd. Op de plek waar vroeger de Zandmolen stond, 
(midden van de figuur) houdt de keileemlaag op en verdwijnt het water ondergronds naar een 
dieper gelegen waterdoorvoerende laag. In de buurt van het Veluwemeer, langs de randmeerkust en 
in de Flevopolder kwelt het water uit de diepere laag weer naar het oppervlak. 
  



Zand Rijn-Midden –Zuiderblok (B) 
Kwel van Utrechtse Heuvelrug naar Vechtplassengebied (Grondwateraf. oppervlaktewater) 

 
Bron: Janco van Gelderen UT 
Zand Rijn-Midden – Zuiderblok (C) 

Diepe grondwaterwinning Eempolder (80-180m –mv) in Veluwe kwel 

 
Bron: Janco van Gelderen UT 

  



Zand Rijn-Midden – Noorderblok (E) 

Zoetwaterinfiltratie in Noordoostpolder, lokale proces 

 

Toelichting  
 
Figuur gevonden afkomstig uit onderstaande rapport.  
  
De figuur laat het drukverschil in deklaag (grondwaterstand) en eerste watervoerende pakket 
(stijghoogte) zien en de grondwaterstroming. Door de neerwaartse grondwaterstroming in de 
percelen tussen de vaarten en tochten ontstaan hier zoetwaterlenzen. Naar de vaarten en tochten 
stroomt een mengsel van water uit het eerste watervoerende pakket en de zoetwaterlenzen. Het 
water uit het eerste watervoerende pakket is lokaal zilt tot zout. Dit komt door de historische 
infiltratie naar het eerste watervoerende pakket van zout water uit de periode van voor de 
afsluiting van de Zuiderzee. 

  

Deltares-rapport 2008-U-R0546/A: Zoet-zout studie Provincie Flevoland (2008) 
  
Bron Christoffel Klepper FL 

  



Zand Rijn-Midden – Zuiderblok (A) 
Beekdal met kwelafhankelijk natuur (Renkumsebeek) 

 
Bron: Natuurkennis Witte et al. 2007 RIVM 

 

Zand Rijn-Midden – Zuiderblok (D) 

Drinkwaterwinning + interceptie bij Hilversum 

 
Bron: Jos van Brussel NH 



Detailschetsen RIJN-OOST 

 
Rijn-Oost (A) 

 
Bron: Deltares (Zand-Maas GWL)  

Rijn-Oost (B) 

 
Bron: rapport Andre Janssen (via Thomas de Meij) 

  



Rijn-Oost (C) 

 
Bron: via Henny van Kempen 

Rijn-Oost (D) 

 
Bron: Vitens, via Thomas de Meij 

  



Rijn-Oost (E) 

 
Bron: ?? 

Rijn-Oost (F) 

 
Bron: 

  



Rijn-Oost (G) 

 
Bron: Natuurkennis Witte et al. 2007 RIVM 

  



Rijn-Oost  en deklaag Rijn-Oost (B) 
Drents-Friese Wold 
Overzicht van de ligging van de onderscheiden landschapstypen in een oost-west raai (boven: historische situatie, onder: 
huidige situatie). 

 
 

 
 
 

Bron: Rinke van Veen DR 

  



Rijn-Oost  en deklaag Rijn-Oost (D) 

 
Bron: via Rinke van Veen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Detailschetsen RIJN-NOORD 

Zand Rijn-Noord (B) 

 
Bron: Deltares (Zand-Maas GWL) 
Zand Rijn-Noord (B) 
Fochteloërveen en pingo-ruïnes 

 
 
Ontstaanswijze pingoruïne Esmeer (bron Geocaching) 
 

Bron: Rinke van Veen DR 

  



Deklaag Rijn-Noord (A) Alde Faenen met waterstroming 

 
Alde Faenen met waterstroming 

Bron: Andries Oldenkamp Fr 

  



Zout Rijn-Noord (B) 

 

 
Bron: Perry de Louw, Deltares 
Toelichting:  

Bodemdaling heeft directe effecten op het watersysteem. Door daling van de bodem en het op peil 
houden van de oppervlaktewaterpeilen ontstaat een relatieve stijging van het oppervlaktewater en het 
grondwater ten opzichte van het maaiveldniveau. Deze relatieve stijging van het grondwater is niet 
altijd wenselijk, omdat het negatieve effecten kan hebben op diverse functies, met name op de 
landbouw. Om ongewenste negatieve effecten van de relatieve stijging van de grondwaterstand tegen 
te gaan, moeten de oppervlaktewaterpeilen aangepast (verlaagd) worden om weer een gepaste 
drooglegging te realiseren, die aansluit op de wensen vanuit de functies (zoals landbouw). Het 
aanpassen van de peilen heeft echter in potentie effecten op het functioneren van de 
waterhuishouding en lokaal op waterafhankelijke functies. 

Peilaanpassing om een goede drooglegging na bodemdaling te garanderen, heeft een vergroting van 
het potentiaalverschil tussen de Waddenzee en het bodemdalingsgebied tot gevolg. Hierdoor kan de 
zoute kwelstroom vanuit de Waddenzee toenemen. Uit onderzoek van TNO is gebleken dat ondanks 
deze geringe peilaanpassing de zoetwaterlens (grondwater) goed intact blijft. Er treden hierdoor geen 
effecten op de functies op. Er ontstaat wel een lichte verhoging van zoutgehalte in het 
oppervlaktewater. In bijgevoegde afbeelding is dit proces weergegeven. Onderdeel van het 
voornemen is om het oppervlaktewater actiever door te spoelen, waardoor afname in bruikbaarheid 
van dit water voor veedrenking en beregening niet optreedt. Hierdoor ontstaat ook geen negatieve 
invloed op KRW-doelen. 

  



Wadden Rijn-Noord (A) 

 
Bron: Arjen Kok, VITENS 

  



Detailschetsen EEMS 
 

Zand Eems (B) 

 
 

Bron: Griffioen, Deltares/TNO 

 

  



Zand Eems (B) 
Verdroging beekdal Drentse Aa 

 
Bron: Rinke van Veen DR 

 

  



Zand Eems (A) 
Winningen Assen (diep; interactie met Drentse Aa) 
 

 

 

Geohydrologische profiel Assen (5)
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Bron: Rinke van Veen DR 
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Zout Eems (B) 

 

 
Bron: Perry de Louw, Deltares 

 

 


