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INLEIDING
Om organisatorische redenen is de jaarlijkse doctoraalexcursie van 1991
voorhydrologie studentenopgeschovennaardeperiodevan 18totenmet22
mei1992.Tezelfdertijdvonddeexcursievoorhetjaar1992plaatstesamen
metdeMSc-excursienaarFrankrijkwaaroverelderswordtgerapporteerd.
De excursie naar Duitsland richtte zich vooral op het onderzoek en de
gevolgenvan ingrepen inhydrologische systemen.Indeze excursienamende
effectenvan debruinkoolwinning, deverstedelijking inhet Ruhrgebied en
deverdergaande verslechtering vanhetbosbestand indeHarz op dewaterhuishoudingeencentraleplaats in.ZowerdinRheindahlennabijVenlo,het
lysimeterstation bezocht,waar onderzoek wordt gedaan aanhetwatertransport in de onverzadigde zone met het oog op de grondwaterstandsverlaging
door de bruinkoolwinning en de drinkwatervoorziening. In de omgeving van
Hilden,hetmeestverstedelijkte gebiedvanDuitsland,iseendichtnetwerk
van kleine hoogwaterreductiereservoirs aangelegd om overstroming van het
stedelijk gebied te voorkomen. De beken in het stedelijk gebied zijn
destijdsbij dekanaliseringmetbetonbekleed.Thanswordenzemetsucces
in de oorspronkelijke natuurlijke toestand hersteld. In de Harz hebben
medewerkers van de Universiteit van Göttingen ons in een aantal studiegebiedjes rondgeleid, waarin onderzoek wordt gedaan aan hydrologische
processen inbossen. Ook aanhetbelangvan debossen indeHarzvoor de
drinkwatervoorziening inDuitslandwerduitvoerigaandachtbesteed.
Aan het welslagen van deze excursie zijn we de volgende personen en
instantiesinDuitslanddankbaarvoorhunbijdrage:

StadtwerkeMönchengladbachGmbH

HerrSylla
HerrLamberts

Bergisch-RheinischerWasserverband Dr.-Ing.Haber
HerrGerlitz
HerrBelikat
UniversitätGöttingen

Dr.B.Cyffka

Geographisches Institut

HerrSutmöller

InstitutfürBodenkundeund
Waldernährung
HarzWasserwerke

FrauSchmidt
Dipl.-Ing.Stücke

De deelnemende studentenhebben zich ook niet onbetuigd gelaten,waardoor
hetsuccesvandezeexcursie inbelangrijkematetedankenisaanhungoede
humeurenhuntalrijkevragenaandegastheren/gastvrouw.
Wijbewareneengoedeherinneringaandezereis.

AntonDommerholt
PietWarmerdam
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10 Michielsen,A.J.M. (Ad)
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11 Monincx,J.F. (Sjon)

L12
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14 Veen,R.van (Rob)

L12

15 Wolfswinkel,R.van (Roel)
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EXCURSIE- PROGRAMMA
Maandag 18mei
8.30uur : vertrekuitWageningen
11.00uur : bezoek aan het Hydrologisches Zentrum Rheindahlen van de
StadtwerkeMönchengladbachGmbH.
???? : afhankelijk van de duur van het bezoek aan Rheindahlen
wordt eventueel op eigen gelegenheid nog een bezoek gebracht aan enkele uitzichtspunten bij de bruinkoolwinning
vandefirmaRheinbrauntenoostenvanKeulen.
Overnachting

18/19

Jeugdherberg

mei:

Solingen-Gräfrath

Flockertsholzerweg
W-5650 Solingen
Tel.

10
1

0212/591198

Dinsdag 19mei
9.30uur:

gehele dag bezoek aan het Bergisch-Rheinischer Wasserverband.
Door sterke verstedelijking in dit gebied zijn de afvoerpieken bij neerslag sterk toegenomen met alle hiermee
samenhangende problemen.Hierdoorwerd het noodzakelijkom
zogenaamde "Hochwasserrückhaltebecken" aan te leggen en
deze op te nemen in een meet- en waarschuwingssysteem.
Hierover zal uitleg gegeven worden en enkele van deze
retentiereservoirs zullenbezochtworden,
vertreknaarhotel (ca1uurrijden),omgevingMöhnesee.

ca16.00uur
Overnachting

19/20 mei

Hotel zur grossen
Arnsberger

Strasse

Wiese
20

Arnsberg-Neheim-Hüsten
Tel.

02932/31696

Woensdag20mei
8.30uur : vertrek richting Göttingen, waarbij onderweg op eigen
gelegenheid een kort bezoekje aan de Möhnetalsperre
gebrachtwordt.
13.30uur : aankomst bij het onderzoeksgebied Ziegenhagen van het
GeographischesInstitutderUniversitätGöttingen.
Overnachting

20/21

mei

Hotel Haus

Vogelsang

Am Sanickel

22

Wildemann
Tel.

(Harz)

05323/6209

Donderdag21mei
9.00uur : bezoek aan het onderzoeksgebied die Lange Bramke van het
Geographisches Institut der Universität Göttingen in de
Oberharz.
14.00uur : bezoek aan de Granetalsperre van de Harzwasserwerke des
LandesNiedersachsen.

Overnachting

21/22 mei

zie 20/21 mei

Vrijdag22mei
ca09.00uur : vertrekuithotel
ca18.00uur : teruginWageningen

HETHYDROLOGISCHSTATIONRHEINDAHLEN
Hethydrologische stationRheindahlenligttussenMönchengladbach ende
bruinkoolwinningen vanRheinbraun.Het stationbestaat uit eenautomatisch weerstation, een registrerend weegbaar lysimeterstation en een
data-opslag. Het doel van het station is inzicht te krijgen in de
waterbalansvanhet gebied ende snelheidwaarmeehetgrondwaterwordt
aangevuld.Ditisnodigomdatinhetgebiedveelwaterwordtonttrokken
voor deopenbaredrinkwatervoorziening endeindustrie.Tevenswordtop
enige afstand grondwater opgepompt tenbehoevevandedroogleggingvan
debruinkoolwinning (figuur1).
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Figuur1.

Hydrogeologische dwarsdoorsnede van de "Venloer Scholle"
(Dr.R.Hellekes, 1988).

DeherenSyllaenLambertsvandeStadtwerkeMönchengladbachhebbeneen
toelichting gegeven op de werking van de apparatuur en de actuele
problematiek van het gebied. Het weerstation meet continu neerslag,

temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting, globale
stralingennettostraling.
Het lysimeterstation bestaat uitvier lysimeters, twee van tweemeter
diepentweevandriemeter diep.Deoppervlaktevanelkelysimeteris
1 mz. De lysimeters bevatten een lössgrond (ter plaatse voorkomende
grondsoort), en zijn begroeid met gras. De lysimeters staan op een
nauwkeurig weegsysteem; de gegarandeerde meetnauwkeurigheid is 0.1 kg
bijeenmaximalebelastingvan12ton.Opdezewijzewordtdeneerslag
dieophetlysimeteroppervlakvaltcontinugemeten.Hetpercolatiewater
wordt opzodanigewijzeopgevangendat informatieverkregenwordtover
het verloop en de intensiteit. Het opgevangen percolatiewater wordt
evenalshetneerslagwater regelmatig chemisch geanalyseerd. Ineenvan
de lysimeters wordt op 10, 25, 50, 150 cm onder het maaiveld de
vochtspanning gemetenmetbehulpvan tensiometers.Degeheleconstructiestaatopgesteld ineenmeetkelder (figuur2).
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Demeetkelder (Dr.R.Hallekes,WasserundBoden,1982)

De meetgegevens vanhet weerstation enhet lysimeterstation wordenom
de vier seconden opgevraagd door een microprocessor. Deze middelt de
waarden van het weerstation over tien minuten, en die van het lysimeterstationomdeminuut.Dezegemiddeldewaardenwordenopgeslagenin
decomputer (figuur3).
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HYDROLOG I S C H E
BERECHNUNGISN

MoécHt

Schema gegevensinwinning en -verwerking (Dr.R.Hellekes,
WasserundBoden,1982)

Uit de metingen van de afgelopen tien jaren is onder andere gebleken
datdegrondwateraanvullinggroter isdanopgrondvancomputerberekeningenwerdverwacht:
230l/m2/jr (gemeten)en170l/m2/jr(berekend).

Monique,Diederik

BRUINKOOLWINNING INNORDRHEIN-WESTFALEN
Ongeveer een kwart van de duitse elektriciteit wordt opgewekt met in
dagbouw gewonnen bruinkool. De firma 'Rheinische Braunkohlwerke AG'
bekend als Rheinbraun is daarvoor verantwoordelijk. Deze firma graaft
inhetgebied tussenAken enMönchengladbach alsindstientallen jaren
deongeveer55miljardtonbruinkoolafdieindezestreekondiepinde
ondergrond zit. Inmiddels is 5 miljard ton gewonnen en nog eens elf
miljard wordt economisch winbaar geacht.Inhet huidige verbruikstempo
is de voorraad voldoende voor ongeveer negentig jaar. De bruinkool
verdwijnt direct invijf elektriciteitscentrales,met eengezamenlijke
capaciteitvanelfduizendmegawatt,dienaastdebruinkoolgroevenstaan
(zieookbijlageI).
Bruinkool wordt om verschillende reden als energiebron gebruikt. De
winning indagbouw,totenkelehonderdenmetersdiep,isrelatiefgoedkoop en daarnaast is de transportafstand van de bruinkool en van de
elektriciteit klein. Bovendien vermindert de bruinkool de energieafhankelijkheid van het buitenland en is dus van strategisch belang.
Ookzorgtdewinningvoorveelarbeidsplaatseninhetgebied.
Activiteiten in het landelijk gebied raken altijd verschillende
belangen en er ontstaan vaak conflicten. Belangen, zoals die van
landbouw, natuur, milieu en de plaatselijke bevolking hebben steeds
moeten wijken voor de bovengenoemde (economische en strategische)
belangen. Inveertig jaar iser al 230vierkante kilometer afgegraven
ennogeens130vierkantekilometerzalwaarschijnlijkvolgen.
Hetgebied datafgegravenwordt,iswoongebied vanmensen.Dezemensen
zijnuitgekochtofonteigendopbasisvande 'WohlederAllgemeinheit'.
Uiteraard wordt Rheinbraun geacht daar waar schade geleden wordt deze
teherstellendanweltevergoeden.
In het gebied wordt op zeer vruchtbare lössgronden landbouwbedreven.
Na de winning wordt het gebied weliswaar gerecultiveerd, het blijft
voorlopig echter de vraag of dezelfde opbrengst als voorheen gehaald
kan worden. Bovendien neemt ondanks de recultivering het aantal
hectarenmetmeerdandehelftafomdatRheinbraunnietvoldoendeaarde
heeft om alle gaten weer te vullen. De vele gaten die uiteindelijk
overblijven moeten merenworden.Het isnog onduidelijk of dezemeren
ooitvolmetwaterkomen.

Water-onttrekking in het gebied is misschien nog wel het grootste
probleemvandezebruinkoolwinning.Omdathetdichtaandeoppervlakte
voorkomende bruinkool reeds weggegraven is, wordt er steeds dieper
bruinkool gewonnen.Omtijdenshetwerkdevoetendroogtehoudenmoet
er steeds meer grondwater weggepompt worden. In totaal wordt er
jaarlijks achthonderd miljoenkubiekemeterwateronttrokken endatis
nietveelminderdanhetjaarlijkseNederlandsedrinkwaterverbruik.Het
grondwater isvan uitstekende kwaliteit,maar gaat toch ongebruikt de
Rijnin.
De invloed van deze onttrekking istot in de verre omtrek temerken.
Vooral de laaggelegen beek- en rivierdalen en de laaggelegen natte
natuurgebieden, die kenmerkend zijnvoor Noord-Rijn-Westfalen,verdrogeninsneltempo.Nualstaanbeekdalengrotedelenvanhetjaardroog
en zelfs in Limburg is een verlaging van de grondwaterstand, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de onttrekking, geconstateerd. De
laatste uitbreidingsplannen bedreigen het internationale natuurpark
Maas-Swalm-Nette,eendrassig gebiedmet zeerhogenatuurwaarden.Door
middel van waterinfiltratie probeert Rheinbraun de schade binnen de
perken te houden. Door het voortdurend pompen zal dit op steedsmeer
plekken enop steedsgrotere schaalnodig zijn.Problemen hierbijzijn
de beschikbaarheid van water en vooral de kwaliteit en samenstelling
vanhetgeïnfiltreerdewater.
Naast deproblemenmetwater dienu al spelen,moet indetoekomst in
het gebied dat nu ontgraven wordt de grondwaterspiegel weer naar het
oorspronkelijk niveau stijgen. De vraag is echter waar al het water
vandaanmoet komen enofde enormemeren denuontstaan ooitopgevuld
zullenraken.IdeeënomRijn-water tegebruikendoenhetergstevrezen
voordetoekomstigekwaliteitvanhetgrondwater.

Wino
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BEZOEKAANHETBERGISCH-RHEINISCHERWASSERVERBAND (BRW)TEHILDEN
OntvangstdoorDhr.Gerlitz,Dr.HaberenDhr.Belikat
Het Bergisch-Rheinischer Wasserverband is een instelling die te
vergelijkenismetdewaterschappeninNederland.
Dit Wasserverband beheert een gebied van 550 km2met 671.000 inwoners
verdeeld over 11 gemeenten (figuur 4).Het draagt de zorg voor de
zuiveringvanhetrioolwaterendeafvoervanhetgezuiverdewaternaar
deoppervlaktewateren.Verderwordteenstelselvanwaterlopenbeheerd,
waarbij met name aandacht wordt besteed aan het beteugelen van hoogwaterafvoeren.Vooral deze laatstetaak isbij hetbezoek aandeorde
geweest. Voor de hoogwaterbeteugeling zijn 20 hoogwaterreservoirs
aangelegd met eentotale inhoud van ruim 1miljoennren 5overstortreservoirs.DeinkomstenvanhetWasserverbandbestaaninhoofdzaakuit
eensoortwaterschapslastenvoordeinwonersendebedrijvenuithette
beherengebieddieviadegemeentengeindworden.
Deoorzaakvanhethoogwaterprobleem ligtvooral indetoenamevanhet
verharde oppervlak inde laatste decennia. In het stroomgebied vande
Eselsbach bijvoorbeeld nam het percentage verhard oppervlak toe van
5,9%in1957tot44,5%in1992.Inhetjaar2000zalditwaarschijnlijk
toegenomen zijntot 50%.Ook de ligging van het gebied speelt eenrol
in het hoogwaterprobleem. Het gebied ligt op de overgang van het
heuvelachtige Bergische Land naar een vlakte waardoor veel hevige
onweersbuien voorkomen. De neerslagintensiteiten van deze buien zijn
zeer hoog. Neerslagintensiteiten van 30 tot 40 mm per kwartier zijn
nietongewoon.Dehoogste intensiteit dieooit iswaargenomen iszelfs
80 mm per kwartier. De piekafvoeren die hierdoor veroorzaakt worden
zijn50à100maal,somszelfstot500maaldelaagwaterafvoer.
TotheteindvandejarenvijftigwerddestadHildenenkelekerenper
jaaroverstroomd.

Beheervandehoogwaterreservoirs
Het beheer van de hoogwaterreservbirs is tegenwoordig grotendeels
geautomatiseerd.Erzijntweecentralecommandoposten.EéninHildenen
één in Haan-Gruiten. Deze krijgen de gegevens over de situatie inde
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waterlopen en de verschillende rèbervoirs. Elke 5 seconden wordt
gemeten en daaruit worden 5-minuten- en kwartiergemiddelden bepaald.
Deze worden één maal per dag doorgegeven aan de centrales. Indien
gewenst kan van elk station echter op elk moment de gegevens worden
opgevraagd.Eenvoorbeeldvanenkeleuitgewerkte gegevensistezienin
figuur5.
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Bij noodsituaties slaat het systeem alarm. Dit komt gemiddeld twee à
drie keer per maand voor en wel met name in de zomermaanden. Is er
alarmdanwordteerstgecontroleerd ofdemelding juist is.Alsdatzo
is wordt ingegrepen. Daarbij heeft men ondersteuning van neerslagaf
voermodellen.Reservoirs worden gesloten omeennaderendehoogwatergolf op te vangen. Dreigt een reservoir overvol te raken dan wordt
zoveel extra water doorgelaten dat de maximum waterstand van het
reservoir niet wordt overschreden. Ook als daardoor benedenstrooms
overstromingenontstaan.Ditomeenmogelijkedambreuktevoorkomen.De
reservoirsblijvenmaximaaldriedagengevuld,meestalwordenzeechter
binneneendagalweergeleegd.Hetgehelecontrole-enbewakingssysteem
wordttenminsteéénkeerperweekgeqontroleerd.

Indenamiddag zijnbezoekengebrachtaanenkelehoogwaterreservoirs.
(hoofdzakelijkinhetstroomgebiedvandeItterbach).
Hoogwaterreservoir

Eselsbach. (foto1)

Het stroomgebied van dit reservoir heeft een oppervlakte van bijna12
km2. De inhoud van het reservoir bedraagt 200.000 m3. De gemiddelde
afvoer door het reservoir is 0,25 rrr/smaar kan oplopen tot 3,5 m3/s.
Bij een herhalingstijd van 500 jaar treedt er een afvoer op van 41
nr/s. Dit betekent dat het reservoir in minder dan anderhalf uur vol
zouzijn.Bijdeaanlegvanhetreservoir isgestreefdnaareennatuurlijke ontwikkeling van flora en fauna. Er is echter een probleem
ontstaan met betrekking tot een te sterke ontwikkeling van elzen.
Hierdoorwordenanderesoortenverdrongenenwordtbovendienhetvolume
van het reservoir verkleind. Omdat de houtgroei in het reservoir als
bosontwikkelingwordtgezienmogendeelzennietzomaargekaptworden.
Trotzhilden-reservoir

(Itterbach).

IndeItterbach bevinden zich achthoogwaterreservoirs (figuur6).Het
bezochte reservoir is het meest stroomafwaarts gelegen en van groot
belangomdatdeItterbachbenedenstroomsvanditreservoirdoordestad
Hildenstroomt (minderoverstromingsgevaar).Het stroomgebied is27km2
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en het volume van het reservoir bedraagt 91.000ra3.Het reservoir
beslaateenoppervlaktevanbijna6hawelkeingebruikzijnals
grasland. In geval van overstroming (reservoir-vulling) kan het vee
naarhogergelegengrondenaanderandvanhetreservoirvluchten.

natürliches Einzugsgebiet Itterbach
künstliches
natürliches
|

Pegel

Viehbach
•

Regenschreiber

•

Klärwerke

1

Grafrath

5 Ittertal

9 8 . 6 0 0 m'

10 Demmeltrather Bach

37.000 m3

2

Ohligs

6 Haaner Bach

2 1 . 4 0 0 m3

11 Tiefendick

2 0 . 5 0 0 m3

Hochwasserrückhaltebeck« n

3 Kaserne Hilden

7 Thienhauser Bach

4

8 Kuckesberg

Hilden

9

Figuur6.

Trotzhilden

5.350 m

3

1 2 0 . 0 0 0 m3
91.000 m

3

12 KasparstraOe

5 7 . 0 0 0 m3

13 Viehbach

8 2 . 4 0 0 m3

14 Börkhauser Bach

1 2 . 0 0 0 m3

StroomgebiedvandeItterbach (B.Haber,WasserundBoden,
1990).

Ittertal

reservoir

(Itterbach)

Hethoogwaterreservoir IttertalligttussenSolingenwaldenHaanaande
bovenloop van de Itter en heeft een stroomgebied van 7,6 km2. Het
reservoir is een meer dat naast de verlegde loop van de Itter ligt
(figuur 7). Bijhoogwater indeIttetfwordthetreservoirgevuldtotdat
inextreme gevallendewaterspiegel inhetreservoir zohoogwordtdat
hetwater via dehoogwateroverlaat de Itter weer instroomt. De inhoud
vanhet reservoir is 24.000m3 bij eennormaal waterpeil en 98.600m3
bijhoogwaterpeil.Hetverschiltussenbeidevolumes isdusdehoeveelheidwaterdiegebufferdkanwordeningevalvanhoogwater.
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Figuur7.Ittertalreservoir

Thienhauser

reservoir

Dit reservoir heeft een stroomgebied van 1,5 km2 en de inhoud is
ongeveer 5.500 m3. Het Thienhauser reservoir is in 1965 in gebruik
genomen en het is één van de kleinste hoogwaterreservoirs van het
Bergisch-Rheinischer Wasserverband. De rechte betonnen bak waarmee de
Thienhauser beek werd beteugeld is kortgeleden vervangen door een
kronkelende loop met stenen en pioniersplanten om zodoende weer een
natuurlijkmilieutescheppen(foto2).

Demmeltrather

bach

reservoir

Dit reservoir bevindt zich juist voor het punt waar de beek via een
buis onder een fabriekscomplex dooristroomt en daarna uitmondt in de
Lochbach, een zijriviertje van de Itterbach. Het bestaat uit een
voorbekkeneneenhoofdbekken.Hetv^orbekkenkanpermanenetenigwater
bergen,waardoor eenvochtige biotoop ontstaat die eenverrijking van
het landschap kan vormen. Bovendien kan in het voorbekken door het
water meegevoerd materiaal opgevangen worden, waardoor de bedrijfszekerheidvanhethoofdbekkenwordtgewaarborgd.
Het stroomgebied is 1,54 km2 groot, waarvan ca. 80 % bebouwd is,
waardoor grote afvoerpieken optreden. De inhoud vanhetvoorbekken is
200m3envanhethoofdbekken35.000m3.

Hendrik,JanEelze,Frank,Ad.

16

DESTUWDAM INHETMÖHNEDAL (figuren8en9)
Destuwdam isin1913ingebruikgenomeneniseigendomvandeRuhrtalsperrenverein.DestijdswasheteenvandegrootstedammenvanEuropa.
Bij het ingebruik nemen van de dam is veel natuurgebied verloren
gegaan. De dam is 650 meter lang en 40 meter hoog. In het dal kan
134.5 miljoen m3 water worden opgestuwd, het duurt 5-10 jaar voordat
hetdalisgevuld.Hetwateroppervlakvanhetstuwmeerbedraagt12km2.
Hetwater is afkomstig van eengebied dat 400km2groot is.Dedamis
gebouwd omdebelasting vandeRuhrbijhogepiekafvoeren teverspreiden.Daarnaastwordtdedamgebruiktvoorenergiewinning en iserveel
recreatieophetstuwmeer.
Indetweedewereldoorlog isdedamtijdenseenbombardementverwoest.
Door de vloedgolf die optrad werd het bekken waarin het water uitstroomtzwaarbeschadigd.Nadeoorlogwerdhetbekkengerenoveerdende
inhoudervanvergrootvan0.4naar0.65miljoenm.
Wanneer het water de bovenkant van de dam bereikt wordt het water
afgevoerdvia105openingendieindetopvandedamzijngeplaatst.De
openingenhebbeneengezamenlijke lengtevan262.5meter.Bijoverstroming van de dam wordt een gedeelte van de energie vernietigd doordat
hetwater langsdehiervoor speciaalruwgemaaktemuur aandebenedenstroomse zijdenaarbeneden stroomt.Doorditenergieverlieswordthet
uitstroombekkenniet beschadigd als het water over de dam stroomt.Op
de bodem van de woelbak staan betonnen pilaren. Wanneer het water
hiermeeinaanrakingkomt,gaatookveelenergieverloren.
Opdestuwdamkomteenhogedrukte^taanbijhoogwater.Bijdoorbraak
treedteenvloedgolfopdieeengroot}deelvanhetgebiedachterdedam
zalverwoesten.Hetisdusvangrootbelangdatdedamregelmatigwordt
gecontroleerd. In1970isdeRuhrtalsperrenverein danookbegonnenmet
eenuitgebreid onderzoeksprogramma.Hierbijwerd zoweldetoestandvan
demuur alsvan de ondergrond onderzocht.Uit het onderzoek kwamnaar
vorendat erwater doordedam lekte.Uitgebreiderénovâtiewerkzaamhedenaandedamwerdennoodzakelijkgeacht.Voordewerkzaamhedenwerden
op de overgang tussen dam en ondergrond werk- en drainagegangen
gemaakt. Deze gangen worden nu gebruikt om de toestand van de dam te
controleren.
Er isook nog eenvoorbekken dat functioneert als zand- engrindvang.
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Inditbekken wordt eenhoogwatergolfvoor deeerste maal afgevlakt.
Ditiszeerbelangrijkdaarergeengolfinhetstuwmeermagoptreden.

Lageplander Möhnetalsperre
0

M

1

Figuur 8.

Mauerquerschnitt mitGrundablaß.

\ , Mauerturm

Schieberturm

Figuur 9.
Roel
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ONDERZOEKSGEBIEDZIEGENHAGEN (KaufungerWald,Nordhessen)
universiteitvanGöttingen
begeleiders:Dr.B.Cyffka,J.Sutmöller

Gebiedsbeschrijving
In

het

gebied

Ziegenhagen

(figuur 10) wordt onderzoek gedaan naar run-off processen en
dewaterbalans.De totalegrootte van het gebied bedraagt 14.3
km2. Door het gebied stromen de
Rautenbach, de Lindengrund ende
Steinbergsbach. Deze drie beken
vloeien in het gebied samen en
gaanverder als Rautenbach.Niet
veel verder komt deze uit inde
Werra.Hetblijkt lastig tezijn
om de grenzen van de diverse
stroomgebieden juist vast te
leggen.
De ondergrond is homogeen en

Fi

^ u u r 1 0 H e t « e b i e dZiegenhagen

bestaat hoofdzakelijk uit twee
verschillende lagen 'buntsandstein',deonderste endemiddelste laag.
Debovenste laag is inhet gebiednietaanwezig.Deuitdezezandsteen
onstanebodem looptvoorwatbetreftdediepteuiteenvanmeerdaneen
meterinhetdaltoteenofenkeledecimetersindehogergelegendelen.
Het landgebruik bestaat uit 87%bos (2/3 loofbos, 1/3 naaldbos), 5%
gras-enakkerlanden8%overige.
Indeperiodevan1958tot1972viel indemaandenjuniendecemberde
meesteneerslag,terwijlrondmaartdegrootsteafvoeroptreedt (figuur
11). Gemiddeld valt zo'n 850 mm/jr. Zowel de afvoer als de neerslag
bereikenmidden september delaagstewaarde.Aanvullingvanhetgrondwatervindtplaatsvanoktober totfebruari,onttrekkingvanmaarttot
september.
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Onderzoek
Het gebied wordt sinds 1957
bemeten voor wat betreft neerslag, afvoer, waterstanden en
verdamping. Tot 1988 werden de
data niet verwerkt. Dr. Cyffka
analyseerde de data en promoveerde

in

1991

Abflussverhalten

op
in

'Das
kleinen

Buntsandstein-Einzugsgebieten'.
Eenbelangrijke aspectvanzijn
onderzoekwashet opstellenvan
waterbalansen.Menhooptrichtwaarden te verkrijgen voor andere loofbossen op bontzand-

Figuur11Gemiddeldeneerslag,afvoer
enverdampingbij 'pegel'Steinbergsbach,1969 -1988

steen in deze omgeving (zgn.
opschalingofregionalisering).

Voor de omzetting van neerslag (input-parameter) in afvoer (outputparameter) zijn geologische en morfologische parameters nodig. Daarnaast ishet landgebruik vanbelang (tijdsvariant). Het grote aandeel
bosveroorzaaktbijvoorbeeld eensterkevariatie indeafvoerovereen
jaar. De morfologie wordt als een tijdsinvariante faktor gezien en
verklaart de afvoerverhoudingen tussen de diverse stroomgebieden. De
stroomgebieden hebben door deze faktforenieder een eigen afvoerkarakteristiek (unithydrograph).
Per jaarwordt 2 a 3%van de af tevoerenhoeveelheid water gebruikt
voordrinkwaterbereiding.Degevolgenhiervanprobeertmentekwantificeren. Men hoopt hiermee een antwoord te kunnen geven op vragenals:
hoeveelwaterkanerworden onttrokkenzonderdenatuur noemenswaardig
schadetoetebrengen?
Als aanvulling op het lopende onderzoek worden geochemische aspekten
onderzocht. Er zijn per stroomgebied grafieken beschikbaar waarin
verschillende ionenconcentraties (HC03~, S0A2" en Ca2+) en het geleidingsvermogen (LF) zijn uitgezet tegen de afvoer (figuur 12).Het
blijkt dat deze curvenper gebied tptaalverschillen. Als verklarende
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Figuur12Afvoer-concentratie-relatiebij 'pegel'Lindengrund
Deexcursiepunten
De benedenstroomse meetinrichting, van het stroomgebied Rautenbach I
bestaat uit twee delen: een rechte overlaat en eenThompsonmeetschot
voor resp. grote (max. ca. 5000 l/s) en kleine (min. ca. 130 l/s)
debieten (foto 3). Registratievindhierkontinuplaats.
De meetinrichting behorende bij het stroomgebied Lindengrund wordt
gekombineerdmet eenbeperkt ingerichtmeteoveld (plaatshalf onderde
bomen discutabel). Naast de waterstanden wordt ook het geleidingsvermogenkontinu geregistreerd dooreendatalogger.Metbehulpvaneen
draagbarePCenbijdeloggerbehorendesoftwarekunnendegegevensaan
de loggerworden onttrokken enbewerkt enkan de statusvan de logger
worden bijgewerkt (bv. opnamefreduentie, aantal en specifikatie
meetsondes).
Bij de Thompsonoverlaat vanRautenbach III is demethode die gebruikt
wordt om de overlaat te ijken zonder gebruikmaking van een Ottmolen
duidelijk zichtbaar. Het is mogelijk om een betonnen bak die zich
directbenedenstrooms vandeoverlaatbevindt tesluiten,zodatalhet
waterdatdeoverlaatpasseertzichdaarinverzameld.Uitdetijdnodig
omdebak tevullenenhetvolumevandebakkanmendanhetdebietQ
schatten.Helaaswashetnietmogelijkdezemethodetedemonstreren.
DedebietvandebronvandeRautenbachwerdbij 'pegel'RautenbachIV
gemeten,ookweermet eenThompsonoverlaat.Demetingenwordengeregi-
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streerdmeteenanalogerecorder.
Omdeherkomstvanhetwateruitdeverschillende 'Buntsandstein'lagen
aantetonenwerden bijde excursiepunten deEC-waarden van hetwater
gemeten.WaterafkomstiguitdemiddelstelaagzoueenlagereEC-waarde
moeten hebbendan hetwateruit deonderste laag (ca.105/xS/cmtegen
ca.120 /iS/cm).DitbleekbijdeRautenbach IVniettekloppen.
Rautenbach III :109jiiS/cm(gemengd)
RautenbachIV :118/xS/cm(had105o.i.d.moetenzijn)
Bronnentjes halverwege :120 en 105 /tS/cm (uit resp. onderste en
middelste laag).

Bart,Sjon,John.
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ONDERZOEKSGEBIEDDIELÄNGEBRAMKE (Oberharz)
universiteitvanGöttingen
Vandaag staateenbezoekaanhetonderzoeksgebieddieLangeBramkevan
hetInstitutfürBodenkundeundWald4rnahrungderUniversitätGöttingen
indeOberharzophetprogramma.SusanneSchmidtvanhetinstituutpikt
onsmeteenkleinevertraging opbijhethotel.Vandaag lijkthetweer
eenmooie dag teworden.Omnegenuur isde temperatuur al 19graden,
debarometerstaatop1038mbarendaluchtvochtigheid ismaar41%.

Het vanggebied van de Lange Bramke fis76hectare. Inhetonderzoeksgebied is veel meetapparatuur opgesteld, zoals onder andere tensiometers, windmeters en twee meettorens. Inhet gebied vindt onderzoek
plaats naar dewaterbalans van het vanggebied. Het vanggebied van de
LangeBramke ishiervoorzeergeschiktomdatdegrenzenvanhetgebied
goed bekend zijn enhet gebied op zichzelf staat.Ten tweede zijnde
bodems in het gebied homogeen. De

bodems bestaan uit nutriëntarme

zandsteen.Dechemischeverweringis

gering (1.00tot1.20meterdiep).

Het zijn zogeheten podsols. Door he|toptreden van cryoturbatie heeft
toteenmeter ofvijfdiepverweringplaatsgevonden. Entenderdezijn
dedennebomenoverhetalgemeen45jaaroud.Dedennenzijnvlaknade
tweedewereldoorloggeplant,omdathethelegebiedkaalgekaptwas.

Susanne Schmidtwerktmeeaaneenonderzoeknaarhetafstervenvanhet
bos.DetotaledepositievannitrateiiisindehogeredelenvandeHarz
hethoogstvanheelEuropa (max.30tcg/ha*jaar).Ookvoorhetsulfaatgehaltegaatditzeergroteprobleemop (maximaal120kg/ha*jaar).Deze
zeer hoge waarden worden veroorzaakt door transport door de lucht,
afkomstig vanverbrandingsprocessen van de industrie, zoals deKolenkraftwerke. Professor Uhlrig, van de universiteit Göttingen, startte
hetonderzoek.Inhetbeginliephet

zeermoeilijkvanwegeongeloofbij

betrokkenen. Deze mensen vonden dat

door bekalken (7 ton/hectare)de

verzuring wel tegengehouden werd e^izo zouden de bomen weer beter
worden. Professor Uhlrig pakte ecjiter liever de bronnen van het
probleemaan.Hetafstervingsprocesw^ordtooknulangzaamtegengewerkt.
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Het onderzoek spitst zich toe op twee uiterlijke kenmerken van de
dennen, de naaldvergeling en het naaldverlies. Uit het onderzoek is
gebleken datnaaldvergeling vooral optreedt injonge aanplant opniet
terijkegrondenennaaldverlies inoudeaanplantoparmegronden(zie
ookfiguur13).

INPUT
GEOLOGIE
1

||

rijk

diabas

geenzichtbaresymptomen

middel

graniet

vergelii«

arm

kwarts

naaldve :liesenwatertekort

naaldverlies

figuur13:Invloedvandegeologie ei\ deinputvanmineralenop
hetafstervingsproces.

De invloed van de zon lijkt niet van belang te zijnbij het afstervingsproces.Denoordhelling isweliswaarnatter,maar debomenlijken
nietverschillendopdehoeveelheidStralingtereageren.

Inhet onderzoek wordt met het Fockerplanck
gaat uitvan demineralen in debodem

model gewerkt. Dit model
Het proces inde onverzadigde

zonewordtmetditmodelbeschreven,

Metditmodelzijnookafvoervoor-

spellingenmogelijk.Infiguur14wordt
vandebelangrijkstemineraleninde

schematischhettransportproces
bodemweergegevenzoalsdatinhet

vanggebiedvandeLangeBramkeoptreedt
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PLATEAU
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II
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hettransportvan

figuur14:.Schematischeweergavevan
mineraleninhetvanggebiedvande

LangeBramke.

Opditmomentvindteronderzoekplaatsnaaruitwisselingsprocessenvan
mineralenmet gebiedennetbuiten de grenzenvanhetvanggebied omzo
eenbeterbeeld tekrijgenvan denuissabalans indeLangeBramke.Het
model geeft een beter resultaat dan eerdere onderzoeken, omdat het
procesnuinzijngeheelwordtbekekejn.
Na eenlaatstewandeling doorhet gebiedbleekweldat op deplateaus
deverzuring harder heeft toegeslagen dan in de dalen, doordat op de
plateaus minder buffering mogelijk is van mineralen. De bomen op de
plateaus zijn er dus ook slechter aan toe dan die inhet dal.Op de
noordhelling bevinden zich minder bomen dan op de zuidhelling. De
noordhelling isnatterenervindtderhalvemeerverzuringplaats.Het
nitraatgehalte iserookhogerdanopdezuidhelling.

Joost,Rob.
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HARZWASSERWERKE
Geschiedenis
Sinds1780wordter inhetHarzgebergteaanwaterbeheersing gedaan.De
eerstekleine stuwdammenwerdengebouwdtenbehoevevandedrinkwatervoorziening en ter regulering van de afvoer van de benedenstroomse
beken.Indezeeeuw isdaardeopwekkingvanenergie alsderdegebruik
bijgekomen.Voordeliggingvandestuwmerenziefiguur19.
In de 20-er jaren zijn de grotere dammen gebouwd; als eerste in het
zuidenvanhetgebieddeSöse-endeOderdam.Beidedammen zijnaardeen rotsdammen die in het midden door een betonmuur worden afgesloten
(si*figuur IS).

Betondichtungv

_j_Stz.O81.10_

8,65
"f"" f •L 0 0

\_-_n 1^4 '
Mutterbodenandeckung

Bruchsteinpackung

^__35U2
__>330.42

Figuur15 DwarsdoorsnedeSöse-enOderdam
Vervolgens zijn inde30-er jarenin

hetkadervandewerkverschaffing

de Ecker- en de Okerdam aangelegd,

Deze beide dammen zijn zogenaamde

gewichtsstuwdammen,waarbijhetgewichtvanhetbetonvoordetegendruk
zorgt die ophetwateruitgeoefend dient teworden (zie figuren 16en
17). De Okerstuwdam heeft bovendien een boogconstructie waardoor een
deel van de kracht die het water op de muur uitoefent wordt overgebrachtopderotswanden.
DeGrane-en de Innerstestuwdam zijn inde 60-er jaren aangelegd.Het
zijn dammen die opgevuld zijn met morenen en aan de buitenkant zijn
afgedichtmetasfalt (ziefiguur18).
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Figuur16 Dwarsdoorsnede
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Figuur17 Dwarsdoorsnede
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Figuur18 DwarsdoorsnedeGranetalsperre
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i+272,00

Voordehydrologischegegevensvanallezesdammenzietabel1.
Gegevens stuwmeren

Söse

Oder

Ecker

Oker

Innerste

Grane

Openingsjaar

1931

1934

1942

1956

1966

1969

49

52

17

85

97

22

39

54

16

75

60

55

25.5

30.6

13.3

47.4

20.0

46.4

vlak [ha.]

121

136

67

225

139

219

Damlengte [m]

485

310

235

260

750

600

2

Stroomgebied [km]
Gemiddelde jaarafvoer [Min.m 3 ]
3

Inhoud [Min. m ]
Maximale wateropper-

Tabel1.

DeGranestuwdam
Het water uit het Okerstuwmeer wordt naar het Granestuwmeer geleid,
zodatertweekeervanhetzelfdewatergebruikgemaaktkanworden.
BijhetGranestuwmeerwordtwater 'snachts (wanneerhet stroomverbruik
en de stroomprijs laag zijn) omhoog gepompt naar een hoger gelegen
bekken.Overdag (wanneerdestroomprijshoog is)wordt ditwaterdeels
opnieuw voor energie-opwekking gebruikt en deels voor de drinkwatervoorziening. Het water komt onder uit het stuwmeer, waardoor het een
constantelagetemperatuurheeftenrelatiefvangoedekwaliteitis.
Het water dat uit de bekkens wordt gewonnen, wordt onder andere
gebruikt voor de drinkwatervoorziening van Hannover en Bremen (figuur
19). Door de bevolkingsgroei is deze hoeveelheid echter niet meer
voldoende enmakendesteden sinds 1980ookgebruikvangrondwater.In
Hannoverwordtnogvnl.vanoppervlaktewater gebruikgemaakt;inBremen
alleenvangrondwater.Onderdrukvandepubliekeopiniezaldewinning
vandrinkwateruitoppervlaktewaternietmeerwordenuitgebreid.Grootschalige projecten als stuwmeren zijn desastreus voor de natuur. Het
aandeelvandeverschillendeverbruikersstaatvermeldintabel2.
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Fernwasserleitungen
HarzwasserwerkedesLandesNiedersachsen

°r_\ innerster
Ltalsperrit^''^ G
HB Ackefihousen\
\ é n Gustaf >HBWolfstein

KW-WV/ Sqsetalsperr*
Ûstçrtxfc _
KW ßOertalsp*rre

Figuur 19
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Hetwaterverbruik
Grotesteden

63.9%

Middelgrotesteden

11.1%

Kleinedorpen

16.7%

Industrie

8.3%

Tabel2,
De oppervlaktewatervoorziening (Wasserwerke Söse-, Ecker- en Granetalsperre) levert in totaal zo'n 89.106 m3/jaar. Samen met dewinning
van32.10°m3grondwater (WasserwerkeRamlingen,Schneeren,Liebenauen
Ristedt)isditvoldoendevoordedrinkwatervooorziening.
Dedrinkwaterbereiding

Bij de zuivering wordt gebruik gemaakt van twee zandfilters. Deze
filters worden één keer per dag schoon gespoeld door middel van een
omgekeerdewater-enluchttoevoer.Hetisnognietnodiggeweestomhet
zandtevervangen enhet ligterdanookal 18jaar.Voordezezuiveringwordt ereerst aluminiumsulfaat aan hetwater toegevoegd. Dit is
eenvlokkingsmiddeldatalgenbindt,waardoor hetmakkelijkerwordtom
deze algen uit het water te halen.De desinfectie gebeurde de eerste
wekenmetammoniak,maardat smaakteniet zolekkerendaaromwordter
numetchloorgewerkt.
PuntgewijszietdezuiveringeralsVolgtuit:

1. Al2(S04>3toevoeging.
Bindingvanalgen
2. Eerstefiltratie.
Vlokkenwordenuithetwatergefilterd
3. Toevoegingvankalkwater.
pH-neutralisatie
4. Oxydatievanmangaanenijzerm.b.v.Braunstein.
5. Tweedefiltratie.
6. Desinfectiemetchloor.
Baukje,Arjen.
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Bijlage I

Braunkohlenabbau undAuswirkungenaufdenWasser-undNaturhaushalt
ImGebietzwischen Köln,AachenundMönchengladbachwirdseit30JahrenInGroßtagebauen Braunkohleabgebautund
anschließend verströmt.Diedafürerforderliche Entwässerung derTagebaubereiche hatumfangreicheAuswirkungenauf
denWasserhaushalt dieserFtegion.Grundwassermengenvonmehrals1Mrd.m3proJahrmüssengehobenundabgeleitet
werden. Feuchtgebiete, Gewässer und Wasserwerke werden dadurch betroffen. Bevor neue Abbaugebiete erschlossen
werden können,müssen umfangreiche Betrachtungen zu den möglichen Auswirkungen angestellt unddie unterschiedlichenInteressenabgewogenwerden.
Energiewirtschaft

nehmend als Braunkohlenstaub für die Energiegewinung genutzt.

Braunkohle wird heute in mehr als 25 Ländern der Erde gewonnen. Die Gesamtvorräte betragen etwa 4.700 Mrd. t,
davon verfügt Europa über rund 150 Mrd. t. Von den in der
Bundesrepublik Deutschland anstehenden 60 Mrd. t Braunkohle befinden sich 55 Mrd. t im Rheinischen Braunkohlenrevier zwischenBonn,AachenundMönchengladbach (Abb.1).
AufgrundderheutigenEnergiekostenkanndavonmehralsdie
Hälfte gewinnbringend gefördert werden.Dabei ist ein Abbau
bis zu einer Tiefe von 600 m durchfühlbar. Die mögliche
Förderung wird allerdings durch konkurrierende Nutzungen
desRaumesmehroderwenigerstark begrenzt.

Geohydrologische Grundlagen
Das Braunkohlengebiet umfaßtdie südliche niederrheinische
Bucht, dieeineseit70Mio.Jahrenaktive Senkungszone darstellt. ImLaufederZeithabensichhier Lockergesteine unterschiedlichster Art angesammelt, die teilweise bei Vorstößen
der Nordsee abgelagert wurden, teilweise aber auch festländischen Ursprungs sind. Dadurch ist die für die Niederrheinische Bucht charakteristische Schichtung von Kies,
Sand, Schluff, Ton und Braunkohle entstanden. Deren
Mächtigkeit beträgtimTiefstenderBuchtmehrals1000m.Im
südlichenTeilisteinestarkeGliederungineinzelne Horizonte
von Kies, Sand, Schluff usw. zu erkennen, während der
nördliche Teil, aufgrund des marinen Einflusses, aus Feinsanden mit schluffig-tonigen Anteilen ohne größere Untergliederungenaufgebautist.

Mit der im Rheinischen Braunkohlenrevier geförderten Kohle
wurden im Jahre 1985 etwa 14% des Primärenergiebedarfs
der Bundesrepublik Deutschland gedeckt. Mit einer Braunkohlenförderungvonbiszu120Mio.t/aistdie Bundesrepublik
Deutschland hinter der DDR und der UDSSR der drittgrößte
Braunkohlenförderer der Welt. Von der geförderten Braunkohlewerdenmehrals80%indenbenachbartenBraunkohlenkraftwerkenverströmt. DadurcherreichtdieBraunkohle einen
Anteilvon53%anderStromerzeugunginNRWundimmerhin
noch26% indergesamtenBundesrepublik Deutschland.Die
verbleibenden Mengen werden in Form von Briketts undzu-

Die Braunkohlenflöze sind aus ehemals subtropischen Torfmoorennahedemjeweiligen Küstensaumentstanden.Ander
Erdoberfläche bilden Flugsande, Löß und Auenlehme die
oberstenSchichten.

Abb. 1:
Rheinische Braunkohlenlagerstätte
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Durch ungleich verlaufene Senkungen entstanden in dem
heutigen Braunkohlenabbaugebiet Sprünge und Störungen,
die nach Ablagerung der Lockergesteine die Ausbildung
mehrerer Schollen bewirkt haben. Schichten gleichen Alters
und gleicher Zusammensetzung können jetzt um mehrere
100mgegeneinanderversetzt sein.

- dieKölner Scholle
- dieVenloer Scholle
- dieKrefelder Scholle
(Abb. 2).
Innerhalb der einzelnen Schollen lassen sichbiszu6 Hauptgrundwasserstockwerke voneinander unterscheiden, die
durch den mehrfachen Wechsel gering wasserdurchlässiger
(Ton, Schluff, Braunkohle) undgutdurchlässiger (Sand,Kies)
Schichten innerhalb der Lockergesteinsablagerungen entstandensind.

In der südlichen Niederrheinischen Bucht entstanden auf
dieseWeise
- dieRurscholle
- d i e Erftscholle
- d i e Ville

nun To«
fyy^] Grundgebirge

Hr Hauptterrasse
RRs Reuver-Rotton-Sande
Hs Hauptkiesserie
oKS obereKölnerSchichten
uKS untereKölnerSchichten
Zm Zwischenmittel

Abb.2: Schollengliederung dersüdlichen NiederrheinisopenBucht
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In einzelnen Bereichen können verschiedene Grundwasserstockwerke miteinander inVerbindung stehen,sichinNebengrundwasserstockwerke aufgliedern, oder es kann sich ein
größeres, gleichartig aufgebautes Schichtpaket bilden.
Letzteresistbeispielsweise inderVenloer Scholleder Fall.

Schema einer Tagebauentwässerung
imNordraum
Tagebaurendböschung

Die Hauptverwerfungen, die diese Schollen gegeneinander
abgrenzen, sind in weiten Teilen stark durchflußhemmend.
Gemessen andengesamten Grundwasserströmen innerhalb
der einzelnen Schollen fließen deshalb nur relativ geringe
Wassermengen über die Schollengrenzen. Solche - in ihrer
Größenordnung bekannten - Randabströme finden aus der
RurscholleundderVenloer Scholleindiestärker entwässerte
Erdschollestatt.DieweitgehendehydrologischeTrennungder
Hauptschollen macht es dennoch möglich, bei Berücksichtigung der Randabflüsse jeden der 3 großen Teilräume des
Braunkohlenreviers - dieVenloer Scholle,die Erftscholle und
die Rurscholle - wasserwirtschaftlich für sich zu betrachten.
Natürlich muß anschließend durch das Zusammenlegen der
Teilraumbetrachtungen eine Gesamtschau der hydrogeologischenundwasserwirtschaftlichen Verhältnisseerfolgen.

Randbrunnen

GW-G>undwM3er

Abb. 3:Schemaeiner Tagebauentwässerung
Zeitraum stieg die Abraummenge von 53 Mio. m3/a (Kohle:
Abraum = 1:1) auf 192 Mio.m3/a(Kohle:Abraum = 1:2,2).
Noch extremer verlief die Steigerung bei der GrundwasserSümpfung.EinerSümpfungswassermenge vonrd.60Mio.m 3
ihiJahr 1950standeine Mengevonrd.1300Mio.m3imJahr
1970 gegenüber. Hiermit warjedoch das absolute Maximum
der Sümpfung erreicht, wobei vor allem die Trockenhaltung
des Tagebaues Fortuna-Garsdorf zu dieser hohen Wasserhebung beitrug und dementsprechend die Auswirkungen vor
Illem auf die Kölner Scholle und die Erftscholle beschränkt
•aren. Zur damaligen Zeit wurden besonders intensiv die
Auswirkungen der Grundwasserabsenkung auf die Landwirtschaft undderenErtrag untersucht.

Wasserwirtschaft beim Braunkohlenabbau
Braunkohle muß"aus technischen Gründen im TagebauTrockenbetrieb gewonnen werden.DeshalbmußdasGestein
über und teilweise unter der Kohle entwässert (gesümpft)
werden. Dies geschieht mit Brunnen, die das anströmende
Grundwasser in den verschiedenen Grundwasserstockwerken
fassen undmitTauchpumpen,diedas Grundwasser zuTage
fördern. Dadurchbildensichsogenannte Absenkungstrichter,
die sich bei Anordnung mehrerer Brunnen überschneiden.
Durch Einrichtung von Brunnengalerien werden so auch
größere Gebieteentwässert. WeilsichdieTrichter nach allen
Seiten etwa gleichmäßig ausdehnen, beschränkt sich die
Sümpfung nicht nur auf den Tagebaubereich, sondern erfaßt
auchweiteTeiledesTagebauumfeldes (Abb.3).Dabeitrittim
oberen, freien Grundwasserstockwerk eine Absenkung des
Grundwasserspiegels ein, während in den tieferen StockwerkennurimunmittelbarenTagebaubereicheineGrundwasserabsenkung eintritt,zusätzlichjedocheinesichweitüberdie
Absenkung im oberen Stockwerk ausdehnende Druckentspannungeinstellt.DiebeiderSümpfunganfallendenWässer
werdenüberwiegendüberdie Erft,denKölner Randkanalund
dieRurdem Rheinundder Maaszugeleitet.

|mZuge derÖlkrise inden70erJahrenwurdedie2.Generation der Großtagebaue projektiert. Nach dem Abbau der
mächtigen Kohleschichten im Bereichder Villeging man nun
in den Bereich der Erftscholle, wo ebenfalls große Flözmächtigkeitenvon60mbiszu90mvorhandensind.Allerdings
liegen diese Flöze inTiefen von etwa 220 m im Westen und
^80 mimOstendesAbbaubereiches. DasVerhältnis Abraum
zu Kohle verschlechtert sich dadurch auf ein Verhältnis von
etwa 6 : 1 . In einem umfangreichen „Hambach-Gutachten"
wurden die Auswirkungen dieses Tagebaues auf die Region
unddenNaturhaushalt untersucht.

Im vergangenen Jahrhundert und am Anfang dieses Jahrhunderts wurde Braunkohle in kleinen Abbaubetrieben oberflächennah abgebaut, so daß keine umfangreichen Entwässerungsmaßnahmen erforderlich waren. Mit der zunehmenden Mechanisierung des Abbaues und der damit erforderlich
werdenden Vergrößerung der Abbaubereiche bildeten sich
größereUnternehmen,ausdenen1959dieRheinischeBraunkohlenwerke AG (Rheinbraun) alsgrößtes Unternehmen hervorging. Rheinbraun erschloßdenTagebau Fortuna-Garsdorf
als damals größten Tieftagebau, in dem auch erstmals umfangreiche Entwässerungsmaßnahmen erforderlich wurden.
Zur Lösung der dabei anfallenden wasserwirtschaftlichen
Probleme wurde 1958 der Große Erftverband als sondergesetzlicherWasserverband gegründet.

perTagebauHambachIsoll40%dergeplantenJahresfördermengevon 120Mio.t Braunkohle proJahr erbringen. Neben
dem Tagebau Hambach sollen mittelfristig 2 weitere bestehende Tagebaubereiche die Braunkohlenförderung absichern. Dies sind der Tagebau Inden I in der Rurscholle
120%) und der Tagebau Frimmerdorf-Garzweiler In der
Venloer Scholle (40%). Die übrigen heute noch laufenden
Tagebaue Zukunft-West, Fortuna-Garsdorf, Bergheim,
FrechenundVillesollenspätestensinden90erJahrenausgekohlt und rekultiviert werden. Aus den heute genehmigten
fagebauen können noch etwa 4,55 Mrd. t Kohle gewonnen
werden. Dem steht eine gesamte Braunkohlenförderung seit
1890vonrd.5,2Mrd.tgegenüber.
ieGrundwasserabsenkung aufgrundderoben beschriebenen
runnenentwässerung hatheutebereitseinengroßenTeilder
iederrheinischenBuchterfaßt.DieAbbildung5zeigtdenAbenkungsbereich im oberen Stockwerk im November 1985.
Die bereits erläuterte Aufspaltung in verschiedene Schollen
und die dabei zu verzeichnende abdichtende Wirkung der
!3chollenränder ist von großer Bedeutung für die AuswirkungenderGrundwasserabsenkung aufdenWasserhaushalt der
einzelnenTeilgebiete.

Bestehende Tagebaue
Neben dem Großtagebau Fortuna-Garsdorf stützte sich
Rheinbraun in den 50er Jahren auf die Förderung aus dem
Tagebau Frechen, den Villetagebauen sowie dem Tagebau
Frimmersdorf im Nordrevier und dem Tagebau Zukunft im
Westrevier (Abb.4). Die Förderungwurde von 1950bis 1970
von60Mib.t/aaufetwa90Mio.t/agesteigert. Indemgleichen
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