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SAMENVATTING

In dit rapport worden de resultaten van een hydrageochemische systeemanalyse van de
IJsselvallei, t.b.v. de verziltingsproblematiek in Deventer, besproken.
In de IJsselvallei ontstaan problemen met de productie van goed drinkwater uit het diepe
watervoerende pakket, door het aantrekken van brak water (verzilting).
Deze problemen treden onder andere op bij de pompstations Ceintuurbaan en
Zutphenseweg in Deventer.
De Waterleiding Maatschappij "Overijssel" (WMO) wil daarom de puttenvelden van
deze pompstations zodanig inrichten dat er zo min mogelijk verzilting op zal treden.
Daartoe is allereerst de ligging van de Deventer' pompstations in het regionale
hydrologische systeem onderzocht. Dit is gedaan door het uitvoeren van een hydrageochemische systeemanalyse van de IJsselvallei.
Bij de systeemanalyse is gebruik gemaakt van geologische, geohydrologische en
hydrachemische informatie. De geologische en geohydrologische informatie is verkregen
uit voorgaande onderzoeken. De hydrachemische informatie is verkregen uit reeds
bestaande chemische analyses, aangevuld met een aantal nieuwe analyses.
De systeemanalyse is uitgevoerd, door eerst de beschikbare hydrachemische data te
classificeren. Deze classificatie is uitgevoerd met behulp van Fuzzy C-means Clustering
(FCM). Deze methode maakt het mogelijk om chemische data onder te verdelen in een
aantal groepen, zonder gebruik te maken van "a priori" kennis. De FCM geeft
verschillen in een orde-grootte die relevant is voor de dataset.
Vervolgens zijn de verschillende onderscheiden groepen beschreven (getypeerd).
Hierbij is gebruik gemaakt van statistische parameters, Stiffdiagrammen, ruimtelijk
patroon en de Stuyfzandclassificatie. Een vergelijking van de FCM-classificatie met de
Stuyfzandclassificatie leerde dat deze twee methoden elkaar goed aanvullen.
Tot slot zijn de verschillende watertypen geïnterpreteerd, waarbij zeven verschillende
watertypen onderscheiden kunnen worden. Er is een goed beeld verkregen van het
ruimtelijk patroon van de verschillende waterkwaliteiten in de IJsselvallei.
Het water dat in Deventer gewonnen wordt ("oud infiltraat"), is afkomstig van de
Veluwe.
De verzilting in Deventer wordt veroorzaakt door het optrekken van brak water dat
aanwezig is onder het diepe watervoerend pakket.
Om een beter beeld te krijgen van de processen in de puttenvelden van Deventer, is een
verziltingsonderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van gegevens met betrekking tot het chloridegehalte en de specifieke volumestroom per winput Er kon vastgesteld worden dat de
verzilting niet bij alle winputten in dezelfde mate optreedt. Daarnaast bleek dat naast
deze verzilting ook sterke aanwijzingen zijn voor het optreden van putverstopping ten
gevolge van microbiologische sulfaatreductie.
Aan de hand van een statistische analyse van de chemie van het watertype dat in
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Deventer gewonnen wordt, was het mogelijk om processen te herkennen die werkzaam
zijn in dit watertype. De verschillende optredende processen interfereren echter zodanig,
dat een goede scheiding van de processen onmogelijk is. Er kon in ieder geval
vastgesteld dat worden, dat sulfaatreductie inderdaad optreedt in het watertype dat in
Deventer gewonnen wordt.
Om te komen tot een voorstel met betrekking tot de meest optimale inrichting van de
puttenvelden, is een gedetailleerde hydrologische modelstudie noodzakelijk. De
hydrageochemische systeemanalyse heeft het kader en de randvoorwaarden aangegeven
waarbinnen deze modelstudie uitgevoerd moet worden.
Afsluitend kan vastgesteld worden dat een regionale hydrageochemische systeemanalyse
een goede en relatief eenvoudige manier is om inzicht te verkrijgen in het hydrologische
systeem. Dit maakt het mogelijk om concrete vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot de
inrichting van een puttenveld, te bezien binnen een groter kader.
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INLEIDING

1.1

Inleiding

1-

-

I

-

-

-

-

De Waterleiding Maatschappij "Overijssel" (WMO) heeft in 1993 de pompstations
Ceintuurbaan en Zutphenseweg in Deventer overgenomen van het Gemeentelijk Energie
en Water Bedrijf (GEWB) Deventer.
Al geruime tijd is er bij die pompstations sprake van een toenemend chloride-gehalte in
het gewonnen water. Hierbij moet gedacht worden aan een toename van het
chloridegehalte in het gemengde ruwwater van 90 mg/1 in 1970 naar 114 mg/1 in 1993
voor pompstation Ceintuurbaan en van 82 mg/1 in 1970 naar 119 mg/1 in 1993 voor
pompstation Zutphenseweg.
Om inzicht te krijgen in de processen die verantwoordelijk zijn voor deze verzilting, is
- een regionale hydrogeochemische systeemanalyse uitgevoerd. De resultaten van deze
systeemanalyse maken het mogelijk om, samen met de pompputgegevens, de oorzaak
van de verzilting bij de Deventer' pompstations te bepalen. In dit rapport wordt bekeken
of voor het vinden van de optimale inrichting van de puttenvelden van de twee
pompstations het eventueel noodzakelijk is om een meer gedetailleerde hydrologische
modellering uit te voeren.

1.2

Opbouw

In dit rapport worden de resultaten van de hydrogeochemische systeemanalyse
besproken, en wordt de verziltingsproblematiek bij de Deventer' pompstations
beschouwd in het kader van deze systeemanalyse.
• In hoofdstuk 2 wordt een uitgebreide projectbeschrijving gegeven, zodat duidelijk is
binnen welk kader het onderzoek is uitgevoerd.
• In hoofdstuk 3 wordt een korte gebiedsbeschrijving gegeven. Meer uitgebreide
informatie over het onderzoeksgebied wordt gegeven in de bijlagen 1 t/m 3.
• De hoofdstukken 4 en 5 behandelen de hydrogeochemische systeemanalyse. In
hoofdstuk 4 wordt aangegeven op welke manier en met welke gegevens deze
systeemanalyse is uitgevoerd; in hoofdstuk 5 worden de resultaten van deze
systeemanalyse besproken.
• Op grond van de resultaten van de hydrogeochemische systeemanalyse is een nader
onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de verziltingsproblematiek bij de Deventer'
pompstations. In hoofdstuk 6 worden de aanpak en de resultaten van dit onderzoek
besproken.
• Tot slot zijn in hoofdstuk 7 een aantal conclusies getrokken, gebaseerd op de
resultaten van de hoofdstukken 4 t/m 6. Daarnaast worden er een aantal
aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.
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2.

PROJECTOMSCHRIJVING

2.1

Onderwerp van het project

-

In het project wordt:
- een regionale hydrageochemische systeemanalyse uitgevoerd
- aan de hand van de uitgevoerde systeemanalyse een verziltingsonderzoek uitgevoerd,
waarbij er meer specifiek gekeken wordt naar processen die rondom de pompputten
plaatsvinden

2.2

Aanleiding van het project

De aanleiding van het project is tweeledig:
signalering van verzilting in de pompputten van de pompstations Ceintuurbaan en
Zutphenseweg

2.3

Doel van het project

Het hoofddoel van het project is het vinden van de meest optimale inrichting van de
beide puttenvelden.
Dit einddoel kan gesplitst worden in vier subdoelen:
A- een beeld krijgen de ligging van de winningen binnen het regionale
hydrageochemische systeem
B- een diagnose stellen van de verzilting
C- het vinden van een methode om het chloridegehalte van de pompputten te kunnen
voorspellen
D- de meest optimale inrichting vinden van de puttenvelden met de bijbehorende
bedrijfsvoering
In het kader van dit onderzoek zal in ieder geval een antwoord gevonden moeten
worden op de doelstellingen A en B. Daarnaast zal bekeken worden of er ook een
afdoende antwoord gegeven kan worden op de doelstellingen C en D, of dat daarvoor
een aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
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2.4
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Uitgangspunten van het project

Bij de aanpak van het project wordt er van uitgegaan dat aan de hand van een
hydrageochemische systeemanalyse, waarbij de nadruk naast geologie en hydrologie met
name op de hydrachemie zal liggen, een goed beeld verkregen kan worden van het
regionale grondwatersysteem. Het verziltingsprobleem kan dan in een breder kader
bezien worden.
Op grond van de resultaten van de systeemanalyse zal bekeken worden of er een goede
voorspelling gegeven kan worden van het chloride-gehalte van de pompputten en of er
.een beslissing genomen kan worden wat betreft de meest optimale inrichting van het
puttenveld. Als dit nog niet het geval is, dan dient de systeemanalyse als een goede
voorbereiding op een hydrologische modelsimulatie op een kleinschaliger niveau.

2.5

Randvoorwaarden van het project

Randvoorwaarden voor het project zijn:
- er wordt voomarnelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande data
- er wordt in eerste instantie een kwalitatieve analyse uitgevoerd, waarbij classificatie
van watertypen een belangrijke rol speelt (§ 2.4)
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3.

GEBIEDSBESCHRIJVING

Het gebied, dat in het vervolg met de term "onderzoeksgebied" zal worden aangeduid,
betreft de IJsselvallei tussen Zwolle en Zutphen. Op de topografische kaart is dit gebied
te vinden op de kaartbladen 27 W, 27 0, 33 Wen 33 0 tussen de x-coördinaten
194.000 en 226.000 en de y-coördinaten 460.000 en 500.000 . De noord- en zuidgrens
zijn zodanig getrokken dat ze op een flinke afstand van Deventer liggen; de oost- en
westgrens zijn gekozen aan de hand van de waterscheidingen aan beide zijden van de
IJsselvallei, respectievelijk gelegen op de Sallandse Heuvelrug en de Veluwe. In figuur
3.1 is het gebied weergegeven.
In de bijlagen 1 en 2 is een uitgebreide beschrijving gegeven van de geologie en
geohydrologie van het onderzoeksgebied. De zout-zoet grens zoals bekend uit geoelectrische metingen, zal besproken worden in bijlage 2. Bijlage 3 gaat in op de
- regionale grondwaterstroming en op de oppervlaktewatersystemen in het gebied.

Veluwe

Ootmarsum

Oosr

tongbekkan Uaaeldal

TERTIAIR

~ Formatie van Slerksel

-

Eam Formatie

F=-=-3 Fannatie van Kedichem
C2ZJ Formatie van Tege1en

c::J Formatie van Breda

Formatie van Kraftanneye

S

Formatie van Enschede

-

Formatie van Rupel

0

Formans van Orante

0

Formaria van Harderwijk

0

Formatie van Urk

!::::·.·.<· · JFcnnaue van MaassluiS

fZ.<,. . j

Gestuwde afzettingen

PLEISTOCEEN

r::J Formatie van Twente
-

·e

-

-

-

-

HOLOCEEN

1:::: :I Holocene afzettingen

-

Formatie van Scheemda

ITII!!!D Formatie van Oo•tarhout

/Breuk

______

0...._

_.:J()k/11

-

Dwarsprofiel van de Veluwe tot Ootmarsum (RGD, 1975)

-

Figuur 3.2 geeft een doorsnede van de IJsselvallei ter hoogte van Deventer.

-

Figuur 3.2

4

-

-

Hydrageochemische Systeemanalyse !Jsselvallei, WMO (1995)

,--- - - -- - - - - - -- - - -- - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - -

l_ _____- _ ___.:2::.00::.:.o:___ _ _ _ __

.o--20"-_ _ _ ~------------=2"'

----

0

~-

80

V

J
j~~I

'

"!

""

200.0

210.0

220.0

Topografische
ondergrond
03n019S 14;27:2e

t : 150000

Figuur 3.1

Topografische kaart onderzoeksgebied

5

...

Hydrageochemische Systeemanalyse !Jsselvallei, WMO ( 1995)

4. WERKWIJZE SYSTEEMANALYSE

4.1

Inleiding

Bij het uitvoeren van de hydrageochemische systeemanalyse is eerst een inventarisatie
gemaakt van alle in archieven beschikbare analyses in het onderzoeksgebied. Vervolgens
is een selectie gemaakt op basis van diepte, leeftijd en de aanwezigheid van data met
betrekking tot pH, EGV en acht macro-elementen. Deze procedure staat beschreven in
§4.2 . Rondom Deventer zijn 17 extra analyses uitgevoerd, wat uiteindelijk resulteerde
in een dataset van 206 analyses op 33 locaties.
De analyses zijn met behulp van een computerprogramma verder bewerkt en
geanalyseerd (§4.3).
Een classificatie is uitgevoerd op basis van 6 macro-elementen en pH. In §4.4 wordt
toegelicht hoe deze classificatie is uitgevoerd.
-De geclassificeerde gegevens zijn op zowel doorsneden als profielen uitgezet, en met
behulp van aanvullende gegevens met betrekking tot geologie en geohydrologie, is een
ruimtelijk patroon vervaardigd. In hoofdstuk 5 worden dit nader uitgewerkt.

4.2

Dataselectie

Zoals in § 2.5 al is aangegeven is er in het kader van het onderzoek voornamelijk
gebruik gemaakt van reeds bestaande gegevens. Dit betekent dat geologie en
geohydrologie uit de literatuur zijn afgeleid, maar tevens dat wat betreft chemische
gegevens moest worden uitgegaan van analyses uit een meer of minder recent verleden.
Deze gegevens zijn voor een groot deel verzameld in het On Line Grondwater Archief
(OLGA) van TNO. Daarnaast is er in de interne WMO-archieven gezocht naar analyses
die nog niet binnen OLGA beschikbaar waren.
Met een analyse wordt een chemische analyse bedoeld van een watermonster dat
genomen is uit een peilfilter. Uit één peilfilter kunnen meerdere monsters genomen
worden. Een peilput bevat meestal meerdere peilfilters.
Het doel van dit onderzoek is het uitvoeren van een systeemanalyse voor het diepe
watervoerende pakket, aangezien de onttrekking plaatsvindt in het diepe watervoerende
pakket. Daarnaast is door Brouwer & Hoogendoom (TNO-DGV, 1986) reeds een
systeemanalyse uitgevoerd voor het ondiepe watervoerende pakket tot op de bekkenklei
van de Formatie van Drente (zie bijlage 2). De nadruk ligt daarom op analyses uit filters
die onder de Formatie van Drente geplaatst zijn.
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De criteria die bij de selectie gebruikt zijn:

-

• selecteer alle analyses binnen ( 194000, 460000) en (226000, 500000)
• selecteer uit deze groep alle analyses van ná 1-1-1950 (i.v.m. betrouwbaarheid)
• selecteer vervolgens alle analyses waarbij in ieder geval de volgende elementen
geanalyseerd zijn:
-Na+

-

-Cl- Ca2+
- HC03 - Mg2+
-SO/
- Fe 2+
-NO/"
• selecteer tot slot alle analyses waarvan zuurgraad (pH) en electrisch geleidings
vermogen (EGV) gemeten zijn
• selecteer de analyses uit alle filters van peilputten waar minimaal één filter
dieper dan 50 m. -N.A.P. (= minimale dikte onderkant Formatie van Drente, zie
bijlage 1)

-

-

-

-

-

Het resultaat was een dataset van 189 analyses. Rondom Deventer zijn vervolgens 17
aanvullende monsters genomen en geanalyseerd. Deze dataset van 206 analyses diende
als het uitgangspunt voor de systeemanalyse.
In bijlage 4 is een overzicht gegeven van alle 206 analyses. Ze zijn verdeeld over 33
peilputten, zoals weergegeven in figuur 4.1.

4.3

Dataverwerking

Van de 206 geselecteerde analyses (bijlage 4) is allereerst met behulp van het
programma ChemProc v.4.0 (Biesheuvel, 1991) het watertype en de uitwisselings
coëfficient volgens Stuyfzand (1989) bepaald. Deze grootheden geven een indicatie van
het watertype en van eventuele verzilting of verzoeting. Daarnaast kan er bepaald
worden of de ionenbalans in evenwicht is. Als dit niet het geval is dan wordt in de
Stuyfzand-classificatie geen symbool voor het subtype weergegeven. De analyses
waarbij dit het geval was zijn niet, zoals meestal gebruikelijk, verwijderd uit de dataset,
maar bij de interpretatie is er wel extra kritisch naar gekeken. In bijlage 4 zijn deze
analyses gemerkt met een **.
Opgemerkt moet worden dat de gegevens met betrekking tot het kaliumpermanganaatverbruik (KMn0 4 -o) vaak werden gepresenteerd met een toegevoegd "?";
het is daarom onduidelijk hoe betrouwbaar deze gegevens precies zijn. De gehaltes van
sulfaat (SO/") en nitraat (N0 3") zijn regelmatig lager dan de detectielimiet (voor sulfaat
5 mg/1, voor nitraat 0.1 mg/1). In die gevallen is een concentratie van 0.005 mg/1
aangehouden.
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Figuur 4.2 geeft een IR-EC diagram van de totale dataset. Het is duidelijk dat in het
onderzoeksgebied water van allerlei typen voorkomt: van typisch lithodien water tot
water met een sterke mariene (thalassocliene) invloed.
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IR-EC diagram van de totale dataset

4.4 Dataclassificatie

Op de selectie van 206 analyses (bijlage 4) is een clustering uitgevoerd met behulp van
Fuzzy C-means Clustering (FCM). Deze techniek maakt het mogelijk om zonder
voorkennis een dataset in te delen in een aantal min of meer homogene clusters
(groepen). Aan elk datapunt wordt vervolgens een "membership" toegekend. Dit
memhership geeft de gelijkenis van het punt met ieder cluster weer (Oost & v.d.Aa,
1994). In bijlage 5 wordt FCM nader toegelicht. Daarnaast wordt verwezen naar
Frapporti (1994), Frapporti et al. (1993), Vriend et al. (1988), Oost & v.d.Aa (1994) en
Hamminga & Luursema (1995).
Bij het uitvoeren van de FCM is gebruik gemaakt van het computerprogramma FNX
(v.Gaans & Vriend, 1995). Om de resultaten van een uitgevoerde FCM te bekijken kan
gebruik gemaakt worden van Non Linear Mapping (NLM). Deze methode maakt het
mogelijk om punten in een n-dimensionale ruimte weer te geven in een
tweedimensionale ruimte met zo min mogelijk verlies van informatie. In bijlage 5 wordt
NLM nader toegelicht.
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Normaliteit van de gebruikte variabelen is voor FCM geen voorwaarde. Het resultaat
van FCM is echter wel beter als er gebruik gemaakt wordt van normaal verdeelde
variabelen, omdat de orde-grootte van de verschillen voor iedere variabele dan gebaseerd
is op het totale bereik van de betreffende variabele. Om normaliteit te bereiken bleek het
noodzakelijk om op alle variabelen, exclusief pH, een logtransformatie uit te voeren. Op
de pH is geen logtransformatie uitgevoerd, omdat de pH al een logaritmische waarde is
(pH = -log[H+]). Electrisch geleidingsvermogen (EGV) is niet gebruikt bij het uitvoeren
van de FCM, omdat EGV een somparameter is van variabelen die al gebruikt worden in
de FCM.
In eerste instantie is een FCM uitgevoerd van alle 206 analyses en 13 variabelen (Na+,
CI·, Ca2+, HC03 -, Mg2+, SO/', Fe 2+, NO/', pH, K+, KMn0 4-o, Mn2+, NH/). Interpretatie
van de resultaten leerde dat er een aantal variabelen waren die geen significant
onderscheid tussen de groepen opleverden (Fe 2+, NO/, KMn0 4-o, Mn2+, NH/).
Daarnaast waren er drie uitbijters (27HP002704, 27GP022001 en 27BP025510
(1994.0412)). sot leverde wel een significant onderscheid op, maar dit bleek te
-berusten op een in de loop der tijd veranderde detectielimiet sot is daarom niet
meegenomen in een nieuwe FCM.
In tweede instantie is een FCM uitgevoerd van 203 analyses en 7 variabelen (Na+, c1·,
Ca2+, HC0 3-, Mg2+, pH, K+). Het weglaten van de variabelen met het laagste scheidend
vermogen is zinvol omdat er dan in feite een deel van de "ruis" wordt weggelaten; het
resultaat is een clustering met beter definieerbare groepen.
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van deze clustering besproken.

-

-

-

-

-
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5.

RESULTATEN VAN DE SYSTEEMANALYSE

5.1

Inleiding

Bij het presenteren van de resultaten zal achtereenvolgens aan de volgende punten
aandacht besteed worden:
• bespreking van de resultaten van de Fuzzy C-means Clustering (FCM) (§5.2)
• typering van de verschillende watertypen (§5.3)
• interpretatie en verspreidingspatroon van de verschillende watertypen (§5.4)
• conclusies (§5.5)
Het resultaat van de FCM is een indeling in 7 watertypen. Deze indeling is gevonden op
grond van een aantal clusteringen, zoals weergegeven in § 4.4. In bijlage 5 wordt
toegelicht op welke manier wordt bepaald wat de beste clustering is. De gevonden
- watertypen kunnen met behulp van verschillende methoden getypeerd worden.
Er zit overigens wel een verschil tussen typeren en interpreteren: typeren is niet meer
dan het uitgebreid beschrijven van de verschillende watertypen, terwijl daar bij de
interpretatie ( § 5 .4) een betekenis aan gegeven wordt.

5.2

Resultaten van de Fuzzy C-means Clustering

In §4.4 is reeds aangegeven op welke manier en onder welke voorwaarden de FCM op
de hele dataset is uitgevoerd. Figuur 5.1 geeft de afstanden tussen de monsterpunten, die
door Non Linear Mapping (NLM) zijn berekend. In figuur 5.1 staan de clusternummers
na defuzzification voor elke analyse weergegeven. Defuzzification is in feite het "hard"
maken van de clustering: elke analyse wordt bij één cluster ingedeeld (zie bijlage 35).
Elk gevonden cluster vertegenwoordigt een min of meer homogeen watertype. De
clusters zijn ingedeeld op gemiddeld chloride-gehalte, waarbij watertype 1 het minste
chloride en watertype 7 het meeste chloride bevat.
In bijlage 6 staat voor alle analyses weergegeven tot welk watertype ze behoren. Tevens
is het merobership weergegeven Dit geeft aan in welke mate een analyse representatief
is voor het watertype waartoe ze bij defuzzification is ingedeeld.

-

-

-
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Figuur 5.1

5.3

Door NLM berekende afstanden tussen de monsterpunten, weergegeven met behulp van
de met FCM gevonden clusterindeling

Typering van de verschillende watertypen

De gevonden watertypen kunnen op verschillende manieren getypeerd worden. In dit
onderzoek is gebruik gemaakt van:

-

-

• statistische typering per variabele per watertype ( § 5.3 .1)
• Stiffdiagrarnmen per watertype (§ 5.3.2)
• Stuyfzandclassificaties en uitwisselingsco ëfficiënten (Stuyfzand, 1989) per
watertype (§ 5.3.3)
• ruimtelijke spreiding per watertype (§ 5.3.4)

-

§ 5.4 geeft tenslotte de uiteindelijke interpretatie van de verschillende watertypen,
waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het verspreidingspatroon.

-

5.3.1

Statistische typering van de watertypen

FCM berekent voor elk gevonden cluster (watertype) een gewogen gemiddelde
(clustercenter). De weging wordt bepaald door het memhership van alle analyses in de
dataset. Een andere methode om de verschillende watertypen te beschrijven is door het
berekenen van een aantal statistische parameters per variabele per watertype. Deze
12
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parameters zijn dan enkel gebaseerd op de analyses die bij defuzzification (zie bijlage 5)
aan een cluster zijn toegewezen, en niet meer op alle analyses in de dataset.
Het voordeel is echter dat met behulp van deze parameters ook rekening gehouden kan
worden met de marges binnen een groep: elke groep wordt dan niet alleen meer
gedefinieerd door een "gemiddelde", maar ook door een boven- en ondergrens. Bij het
bepalen van de compactheid van elk cluster kunnen dit nuttige hulpmiddelen zijn.
De mediaan is beter geschikt om de groepen te typeren dan het rekenkundig gemiddelde,
omdat de mediaan evenals het FCM-gemiddelde niet erg gevoelig is voor uitschieters
(Blalock, 1979).
De berekende statistische parameters zijn: rekenkundig gemiddelde, minimum,
maximum, mediaan, onderste kwartiel en bovenste kwartiel (Blalock, 1979). In bijlage 7
zijn deze waarden samen met de FCM-gemiddelden per variabele per watertype
weergegeven.
Er wordt hier met nadruk op gewezen dat deze waarden niet beschouwd kunnen worden
- als de meest representatieve analyse. Het is namelijk heel wel mogelijk dat een
watertype met deze gemiddelde eigenschappen helemaal niet kan bestaan. De meest
representatieve analyse voor een bepaald cluster is de analyse met het hoogste
memhership voor het betreffende cluster.

-

Aan de hand van de hier besproken en in bijlage 7 weergegeven statistische parameters
kunnen de watertypen getypeerd worden (typering vindt plaats op grond van de 7
variabelen die gebruikt zijn voor de FCM (§ 4.4)).
Hierbij wordt een indeling gemaakt in veel/hoog, matig en weinig/laag. Deze termen zij
relatief: ze gelden per variabele en alleen voor deze dataset.

-

Type 1 veel/hoog:
pH
Na+, Ca2+, HC03-, Mg2+, K+
matig:
weinig/laag: Cl"

-

-

opmerkingen:

- de groep is heel compact (figuur 5.1)

Type 2 veel/hoog:
matig:
pH
weinig/laag: Cl-, Na+, Ca2+, HC0 3·, Mg 2+, K+
opmerkingen:

-de groep is minder compact (figuur 5.1)
- er is geen memhership hoger dan 0.96 (bijlage 6)

-

1-
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Type 3 veel/hoog:
matig:
weinig/laag: ct·, Na+, Ca2+, HC0 3-, Mg 2\ K+, pH
opmerkingen:

- de groep is wel duidelijk te onderscheiden, maar de
verschillende leden liggen ver uiteen (figuur 5.1)
- de groep bestaat volledig uit analyses afkomstig van de
locaties 28AP0094 en 28AP0151 (figuur 4.1, Archemerberg)
- er is veel overlap met type 2, maar de gehalten zijn lager
(behalve chloride)

Type 4 veel/hoog:
Ca2+
matig:
Na+, ct·, HC03-, Mg2+, pH
weinig/laag: K+
opmerkingen:

- de groep is heel klein en erg inhomogeen met veel
uitschieters binnen de variabelen (figuur 5.1, bijlage 7)
- opvallend is het extreem lage kaliumgehalte, terwijl de
overige gehalten matig/hoog zijn

Ca2+, HC03-, Mg 2+
Type 5 veel/hoog:
matig:
Na+, K+, Cl-, pH
weinig/laag: opmerkingen:

-

-·

-

-

- de groep is heel compact met weinig uitschieters binnen de
variabelen (figuur 5.1, bijlage 7)
- opvallend is de overeenkomst met type 4, met dien verstande
dat alle gehalten hoger zijn

Type 6 veel/hoog:
Na+, K+, Cl-, HC0 3 -, Mg2+, pH
matig:
Ca2+
weinig/laag: opmerkingen:

-

- type 6 en type 7 wijken beiden aanzienlijk af van de overige
typen (figuur 5.1)
- type 6 heeft duidelijk lagere gehalten dan type 7
- opvallend is het lage calcium-gehalte

-

-

-
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,,.

Na+, K+, Cl", HC03 -, Mg 2+, pH
Type 7 veel/hoog:
Ca2+
matig:
weinig/laag:
opmerkingen:

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3.2

- type 6 en type 7 wijken beiden aanzienlijk af van de overige
typen (figuur 5.1)
- type 7 heeft duidelijk hogere gehalten dan type 6

Typering van de watertypen aan de hand van Stiffdiagrammen

Zoals reeds eerder opgemerkt (§ 5.3.1) is het misleidend om de waarden van het
clustercenter te beschouwen als de samenstelling van het betreffende watertype. De
analyses met het hoogste memhership kunnen als kenmerkend type l;>eschouwd worden.
In de bijlagen 8 en 9 zijn daarom per watertype de Stiffdiagrammen (Pedroli et al.,
- 1992) van twee analyses met hoge memberships weergegeven. In bijlage 8 is dit op een
constante schaal van 50 meq/1 gedaan, in bijlage 9 is de schaal variabel zodat de
verschillen tussen groepen met een lage gehalten beter tot uitdrukking komen.
In de figuren 5.2 t/m 5.8 staat per watertype één Stiffdiagram afgebeeld, allemaal op een
schaal van 50 meq/1. Bij het interpreteren moet wel bedacht worden dat de
Stiffdiagrammen van de analyses met een laag memhership daar sterk van kunnen
afwijken. Voor een algemene indruk zijn de Stiffdiagrammen van de figuren 5.2 t/m 5.8
en van de bijlagen 8 en 9 dus geschikt.

5.3.3

Typering van de watertypen aan de hand van Stuyfzandclassificatie en
uitwisselingscoë"fficiënt

Stuyfzand (1989) beschrijft een classificatie-systeem om chemische analyses van
watermonsters op een zodanige manier in te delen, dat het mogelijk zou moeten zijn om
aan de hand van de classificatie chemische processen te kunnen identificeren. Dit
systeem is gebaseerd op het chloride-gehalte (hoofdtype), de alkaliteit (type), het
belangrijkste kation en anion (subtype) en de uitwisselingsco ëfficiënt (klasse) van elke
analyse.
Alkaliteit komt overeen met de som van 2*COt en HC03-; de uitwisselingscoë'fficiënt is
gedefiniëerd als de som van Na+, K+ en Mg 2+, gecorrigeerd voor een zeezoutbijdrage
(Stuyfzand, 1989).
Ook de uitwisselingscoë'fficiënt kan een nuttig hulpmiddel zijn bij het interpreteren van
de analyse. Stuyfzand (1989) merkt met betrekking tot de uitwisselingscoë'fficiënt op dat
significant positieve en negatieve waarden dikwijls op kationuitwisseling ten gevolge
van respectievelijk zoet of zout water intrusie duiden. Niet significant van nul
afwijkende waarden wijzen meestal op voldoende doorspoeling van het poreuze medium
met water van constante samenstelling. Dit duidt op een eindfase van een verzoeting of
verzilting.
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Positieve waarden kunnen echter ook samenhangen met het oplossen van mineralen of
mineralisatie van biomassa. Negatieve waarden kunnen wijzen op de synthese van
mineralen of biomassa.

5.3.3.1 Stuyfzandclassificatie

·-

-

In bijlage 6 kan op eenvoudige wijze bekeken worden welke Stuyfzandtypen aanwezig
zijn in elk watertype. Hieronder worden de belangrijkste Stuyfzandtypen en het onderste
en bovenste kwartiel van de uitwisselingscoe·fficiënt per watertype weergegeven:
Type 1 g2-CaHC03 +

0.69 - 1.26

Type 2 g1-CaHC03 +
g1-NaHC0 3 +

0.35 - 0.82

Type 3 g*-CaMIClo
0.09 - 0.26
g*-CaMISo
ook: f*-NaClo (28AP009401)
Type 4 F2-CaHC03 o
g2-CaHC03 +

0.32 - 1.82

1-

-

-

1-

-

-

Type 5 F3-CaHC03 o/+ 0.25 - 1.12
g3-CaHC03 o/+
Type 6 f3-NaC1+
B3-NaCl+/o

1.16 - 2.99

Type 7 b3-NaClo
b4-NaClo

-2.04 - 2.5

Uit het bovenstaande valt het volgende te concluderen:
• Tussen de verschillende watertypen levert de Stuyfzandclassificatie een significant
onderscheid op: elk type heeft andere Stuyfzandcodes, behalve de typen 1 en 4.
• De uitwisselingsco ëfficiënt is in het algemeen erg laag en positief. Hoge positieve dan
wel negatieve waarden komen alleen in de typen 6 en 7 voor (met uitzondering van
33FP009803, 1974.0507).
Met betrekking tot de typering van water aan de hand van een FCM-classificatie en de
Stuyfzandclassificatie kan het volgende opgemerkt worden.
FCM geeft verschillen weer in de orde-grootte die relevant is voor de dataset. Dat kan
dus betekenen dat de FCM-classificatie grover of f~ner is dan de Stuyfzandclassificatie,
of dat beide classificaties ongeveer an elkaar gelijk zijn.
Stuyfzandtypen zijn proces-georiê.nteerd. Aan de hand van deze proceskennis zijn een
17
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aantal grenzen vastgesteld op grond waarvan een hiërarchisch systeem is opgebouwd.
Het onderscheidend vermogen van dit systeem is in wezen altijd gelijk, omdat de
grenzen star zijn. Dat betekent dat een analyse altijd tot hetzelfde Stuyfzandtype
gerekend zal worden, terwijl FCM voor elke situatie (afhankelijk van de totale dataset)
een verschillend resultaat kan geven. Stuyfzandclassificaties zijn daarom beter onderling
te vergelijken, terwijl FCM verschillen weergeeft in de orde-grootte die relevant is voor
de dataset. Als de Stuyfzandclassificatie de FCM ondersteunt, vergemakkelijkt dit het
interpreteren van de verschillende watertypen.
Stuyfzand erkent het probleem van de "starre" classificatie (Stuyfzand, 1989) en wijst op
de mogelijke associatie of differentiatie van verschillende hoofdtypen of subtypen. Het
op deze manier flexibiliseren van de classificatie is echter gebaseerd op
vooronderstellingen, die soms remmend kunnen werken, terwijl FCM de mogelijkheid
biedt om watertypen te onderscheiden zonder "a priori" kennis (bijlage 5). De verdeling
van de Stuyfzandtypen over de FCM-typen geeft aan of in het betreffende onderzoek
_een associatie of differentiatie in Stuyfzandtypen moet plaatsvinden, en hoe dat
eventueel moet gebeuren.
In § 5.4 wordt deze werkwijze gevolgd.

-

-

5.3.3.2 Uitwisselingsco ëfficiënt

Voor de (zoete) watertypen 1 t/m 5 geldt dat de overwegend positieve waarden van de
uitwisselingscoé'fficiënt kunnen wijzen op een grootschalige lichte verzoeting. Er zij hier
echter nogmaals op gewezen dat de lage positieve waarden ook indicatief kunnen zijn
voor voldoende doorspoeling of voor de afbraak van mineralen en/of de mineralisatie
van biomassa.
Bij het (brak/zoute) watertype 6 is opvallend dat alle uitwisselingsco ëfficiënten positief
zijn. Opvallend is dat uitwisselingscoé'fficiënten ~ +3 vrijwel uitsluitend voorkomen in
de analyses van monsters uit filters bij Twello (33EP0180, 33EP0185, 33EP0250) en
onder de Veluwe (33BP0270, 27BP0255). In de omgeving van Deventer liggen de
uitwisselingscoé'fficiënten rond 1.
Het patroon van het (zoute) watertype 7 ondersteunt het patroon van watertype 6:
negatieve waarden onder Deventer (33EPO 181) en heel diep onder de Veluwe en Twello
(27DP0087, 33EP0250), terwijl positieve waarden vooral rondom Deventer voorkomen.
Opgemerkt moet worden dat vrijwel alle uitwisselingscoé'fficiënten niet significant van
nul afwijken, en dus eerder wijzen op een goede doorstroming van het poreuze medium
(eindfase verzoeting/verzilting).

-

-
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5.3.4

-

-

-

Typering van de watertypen aan de hand van de ruimtelijke spreiding

Voordat de ruimtelijke spreiding van de watertypen nader besproken wordt, is het zinvol
om eerst in te gaan op het verschil tussen ruimtelijke spreiding en patroon.
Het weergeven van de ruimtelijke spreiding gebeurt door de analyses op verticale
profielen en horizontale doorsneden als puntwaarnemingen weer te geven. Deze
ruimtelijke spreiding, op bijlage 10 weergegeven door de gekleurde driehoekjes, geeft
houvast bij de interpretatie van de verschillende watertypen.
De interpretatie die gegeven is aan ieder watertype wordt vervolgens samen met andere
gegevens gebruikt bij het vaststellen van het patroon.
Eerst wordt de ruimtelijke spreiding beschreven (§ 5.3.4), vervolgens wordt een
interpretatie gemaakt (§ 5.4.1) die tenslotte wordt gebruikt bij het vaststellen van het
patroon (§ 5.4.2).

Type 1 (donkerblauwe driehoekjes op bijlage 10) wordt in de IJsselvallei gevonden in
filters direct onder de Formatie van Drente tot 130 à 150 m. -N.A.P. Onder de
Veluwe wordt dit type aangetroffen tussen de 130 en 220 m. -N.A.P.
Type 2 (lichtblauwe driehoekjes op bijlage 10) wordt onder de Veluwe gevonden van
maaiveld tot 110 à 130 m. -N.A.P .. Aan de oostzijde van de IJsselvallei wordt
type 2 in ieder geval tot 130 m. -N.A.P. aangetroffen, maar niet hoger dan 50
m. -N.A.P .. Onder de Formatie van Drente wordt type 2 niet aangetroffen.
Type 3 (groene driehoekjes op bijlage 10) wordt alleen tot 100 m. -N.A.P. onder de
Archemerberg aangetroffen.
Type 4 (roze driehoekjes op bijlage 10) wordt aan de oostzijde van de IJsselvallei
aangetroffen, op plaatsen waar de Formatie van Drente afwezig is. Soms wordt
type 4 aangetroffen direct onder de Formatie van Drente, maar dan dicht bij de
oostrand van deze formatie.
Type 5 (paarse driehoekjes op bijlage 10) wordt in de IJsselvallei boven en tot aan de
Formatie van Drente aangetroffen. Enige uitzondering is 21GP0287, waar de
Formatie van Drente afwezig is.
Type 6 (oranje driehoekjes op bijlage 10) wordt onder de Veluwe aangetroffen in filters
tussen 220 en 260 m. -N.A.P., terwijl dat in de IJsselvallei oploopt tot 130 à
150 m. -N.A.P ..
Type 7 (rode driehoekjes op bijlage 10) wordt alleen onder type 6 aangetroffen.

-

-
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5.4

Interpretatie en verspreidingspatroon van de watertypen

5.4.1

Interpretatie

Bij de interpretatie van de verschillende door FCM onderscheiden watertypen en het
bepalen van het verspreidingspatroon, is gebruik gemaakt van:
• de gegevens uit de paragrafen 5.3.1 t/m 5.3.4
• informatie uit de literatuur (WMO, 1981; Broks, 1992; RID, 197 4b; TNO-DGV,
1983b; TNO-DGV, 1986; TNO-DGV, 1990)

-·

-

Dit resulteert in de volgende interpretatie per watertype (tabel 1):

F3-CaHC0 3 o/+
g3-CaHC0 3 o/+

Tabel 1

5.4.1.1

Jong Infiltraat
(JI)

lichtblauw

Archemer berg
Antropogeen
(AA)

groen

Licht
Antropogeen
(LA)

roze

Sterk
Antropogeen
(SA)

paars

Relict Brak
(RB)

oranJe

Relict Zout
(RZ)

rood

-

FCM watertype, Stuyfzandtype en interpretatie

Type 1 en 2

De oorsprong van de typen 1 en 2 ligt op de Veluwe en de Overijsselse Heuvelrug.
Brouwer & Hoogendoom (TNO-DGV, 1986) wijzen er reeds op dat er op de Veluwe
onderscheid gemaakt moet worden tussen een diep en een middeldiep systeem, waarbij

-
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·'•
het diepe systeem zich voortzet tot onder de Formatie van Drente. Bijlage 12 geeft een
interpretatie van deze twee systemen door Brouwer & Hoogendoom (TNO-DGV, 1986).

-

'

I

-

·-

I

-

Type 1 wordt gevonden in het diepe systeem: het is oud water, in leeftijd variërend van
2500 tot 4500 jaar op dieptes groter dan 150 m. -N.A.P. onder de Veluwe (Broks, 1992)
tot zo'n 20.000 jaar onder de Formatie van Drente onder Deventer (Broks, 1992; TNODGV, 1983b). Het chloride-gehalte wijst op een oorsprong als infiltrerend neerslagwater
(RID, 1974). Daar staat tegenover dat de concentratie van sulfaat lager is, terwijl
calcium, bicarbonaat, natrium en magnesium hoger zijn. In tabel 2 staat dit
weergegeven. Een verklaring voor deze verschillen kan liggen in de ouderdom van het
water: de afwijkende sulfaatconcentratie kan veroorzaakt worden doordat de
samenstelling van de neerslag ten tijde van de infiltratie anders was dan door Meinardi
(RID, 1974b) gegeven, terwijl de hogere concentraties calcium, bicarbonaat, natrium en
magnesium het resultaat kunnen zijn van bodemvormende processen.
_De conclusie lijkt daarom gerechtvaardigd dat type 1 bestaat uit neerslagwater dat
geïnfiltreerd is en dat vervolgens een aantal veranderingen heeft ondergaan. Bij deze
veranderingen moet gedacht worden aan processen als reductie en kalkoplossing. In §5.5
wordt nader ingegaan op de aard en grootte van dergelijke processen binnen dit
watertype. Op grond hiervan wordt type 1 geïnterpreteerd als oud infiltraat (OI, type 1).
Type 2 is kenmerkend voor het middeldiepe systeem: relatief jong water (1 000 tot 3000
jaar tussen 50 en 150 m. -N.A.P. (Broks, 1992)) dat bestaat uit neerslagwater dat
geïnfiltreerd is in de Oost-Veluwe. De gehalten aan macro-ionen zijn laag, met af en toe
een uitschieter in natrium-, calcium-, nitraat- en sulfaatgehalte (bijlage 7), maar deze
uitschieters zijn toe te schrijven aan analyses uit ondiepe filters of filters dicht bij type 3
of 4. Het chloridegehalte (mediaan 12 mg/1, bijlage 7) komt goed overeen met de
waarde die door Meinardi (RID, 1974b) wordt gegeven voor neerslagwater dat op de
Veluwe is geïnfiltreerd (zie tabel 2), terwijl Meinardi ook wijst op de verstorende
invloed van menselijk handelen (verontreiniging) aan de Oost-Zijde van de Veluwe
(RID, 1974b, pp.23-27). Ook de Stuyfzandclassificatie wijst in de richting van
geïnfiltreerd regenwater dat nog geen grote veranderingen heeft ondergaan.
Op grond hiervan wordt type 2 geïnterpreteerd als jong infiltraat (JI, type 2).

-

-

-

-
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2.0

175.5
0.1
23.0

4.2
37.0
.73
Tabel 2

Vergelijking van de samenstelling van geïnfiltreerd neerslagwater na
verdamping (V el uwe) en watertype 1
• Meinardi (RID, 1974)
•• bijlage 7

5.4.1.2 Type 3, 4 en 5

Uit § 5.3.4 is duidelijk gebleken dat de bekkenklei van de Formatie van Drente een
belangrijke rol speelt in de geohydrologie (en dientengevolge in de hydrochemie).
Hoogendoom (TNO-DGV, 1983b) merkt hierover op dat grondwaterstroming boven een
kleilaag met een belangrijk scheidende werking (voorzover deze niet al te diep
voorkomt) wordt bepaald door lokale verschillen in topografie, en onder een dergelijke
laag door de regionale topografie.
In het onderhavige onderzoek wordt deze hypothese bevestigd door het zeer specifieke
karakter van het water boven de Formatie van Drente: dit water behoort uitsluitend tot
type 4 en type 5.
Kenmerkend voor dit water is een hoog gehalte aan vrijwel alle macro-ionen (hoge EGV
waarden, zie bijlage 7), waarbij met name het hoge calcium- en sulfaatgehalte opvallen,
terwijl de nitraat-, natrium- en chloridegehalten iets minder hoog zijn. Deze combinatie
van hoge calcium- en sulfaatgehalten, die een "hard" type water oplevert, is kenmerkend
voor water dat infiltreert in landbouwgebieden en stedelijke gebieden (v.Bennekom,
1989; TNO-DGV, 1990). In navolging van Hoogendoom (TNO-DGV, 1990) wordt dit
water dan ook aangeduid met de term "antropogeen", waarbij onderscheid wordt
gemaakt tussen licht antropogeen (LA, type 4) en sterk antropogeen (SA, type 5).
Frapporti (1994, pp. 19) wijst ook nog op de rol van oppervlaktewater in het oosten van
het land, maar ook het oppervlaktewater (Rijn, IJssel) is sterk antropogeen beïnvloed.
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Naast deze twee antropogeen beïnvloede grondwatertypen, wordt ook type 3 door
antropogene invloeden gekenmerkt. Dit type kent weliswaar een laag gehalte aan
natrium, chloride, calcium en bicarbonaat, maar daarentegen uitzonderlijk hoge nitraatenlof sulfaatgehalten (zie bijlage 7). Het Stuyfzandtype wijst ook op "arm" water (type
*), maar wel met een gemengde anion-samenstelling. De reden hiervoor ligt in het lage
kalkgehalte van de Archemerberg, waardoor de buffering en dientengevolge de EGV
laag is. Dit water wordt geïnterpreteerd als door de landbouw beïnvloed infiltraat, en
weergegeven met de term Arcbernerberg antropogeen (AA, type 3).
In het kader van dit onderzoek wordt verder geen aandacht besteed aan een eventuele
differentiatie binnen deze typen, omdat daar door Brouwer & Hoogendoom al uitgebreid
op is ingegaan (TNO-DGV, 1986; TNO-DGV, 1990).

1-

1-

-

1

-

-

-

5.4.1.3 Type 6 en 7

_De zoute watertypen 6 en 7 zijn relatief eenvoudig te interpreteren. Type 6 is zout water
met een chloride-gehalte tussen de 150 en 1000 mg/1, getuige de Stuyfzand-hoofdtypen f
(= zoet/brak) en B (= brak). De overwegend positieve uitwisselingscoë.fficiënten bij type
6 kunnen indicatief zijn voor algemene verzoeting. Het patroon zoals beschreven in §
5.3.3.1 duidt echter op een optrekking van zout water (verzilting) onder Deventer zelf,
met als gevolg dat in de omgeving van Deventer een lichte verzoeting optreedt. De
interpretatie van type 6 luidt relict brak (RB, type 6).
Type 7 omvat analyses met een chloridegehalte tussen 1000 en 5070 mg/1 (Stuyfzandhoofdtype b (=brak/zout)). Ook de Stiffdiagrammen (§ 5.3.2) en de overige elementen
wijzen op zout water, dat ingesloten is in de Formatie van Breda (zie bijlage 1).
Type 7 wordt geïnterpreteerd als relict zout (RZ, type 7).

Binnen type 6 en 7 neemt het zoutgehalte in de diepte steeds meer toe. Dit is logisch als
bedacht wordt dat de zee waarvan dit water een relict, is zich geleidelijk heeft
teruggetrokken.

-

-

-

-
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5.4.2

Verspreidingspatroon

Op de bijlagen 10 en 11 is het verspreidingspatroon op verticale profielen en horizontale
doorsneden weergegeven. De grenzen tussen de verschillende watertypen zijn bepaald op
grond van:
• de ruimtelijke spreiding van de watertypen, zoals weergegeven door de driehoekjes
in bij lage 10
• de interpretatie die aan elk watertype is gegeven in § 5.4.1
• de top van de Formatie van Breda (bij lage B 1.2)
• de verspreiding van de Formatie van Drente (bijlage Bl.5)
• het zoet-zout grensvlak (bijlage B2.1)
• het isohypsenpatroon van het diepe watervoerende pakket (bijlage B3 .1)
• literatuur (WMO, 1981; TNO-DGV, 1986; Engelen et al. , 1989; Broks, 1992)
Met nadruk wordt er op gewezen dat de grenzen, zoals gepresenteerd in bijlagen 10 en
-11 , niet zo scherp zijn als daar misschien gesuggereerd wordt. Daarnaast zUn de grenzen
soms niet helemaal consistent met de afzonderlijke analyses: het kan bijvoorbeeld
voorkomen dat een analyse van type 7 toch ingedeeld wordt in de zone van type 6 of
v.v .. In die gevallen betreft het analyses met een laag memhership {bijlage 5), waarvan
op grond van andere gegevens de classificatie aangepast is. Het memhership heeft dus
een belangrijke rol gespeeld bU het vaststellen van het patroon.

SALLAN OSi STU WWALLEN SYSTIEt M

OOSTEliJK( TA.( V . H . V ( LUW IE SYSTEE M

Figuur 5.9

Schematische oost-west doorsnede door het midden van de !Jsselvallei, met het
Veluwe systeem en het systeem van de Sallandse stuwwallen (naar: Engelen et al.,
1989)

De twee grote regionale systemen die in de literatuur (TNO-DGV, 1986; Engelen et al. ,
1989; Broks, 1992) onderscheiden worden in de IJsselvallei (de oostelijke tak van het
Veluwe Systeem en het Systeem van de Sallandse stuwwallen), zijn ook goed
herkenbaar op grond van de chemische gegevens, zoals weergegeven in de bijlagen 10
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en 11. De grondwaterscheiding ligt 2 à 3 km. ten oosten van de IJssel, zoals te zien is in
bijlage 12 en figuur 5.9. Dit betekent dat onder Deventer voornamelijk water afkomstig
van de Veluwe wordt onttrokken.

-

1-

-

-

-

-

De rol van de bekkenklei van de Formatie van Drente is opvallend. Op plaatsen waar
deze klei ontbreekt, "zakt" het Sterk Antropogeen (SA) en Licht Antropogeen (LA) naar
beneden. Dit is goed waarneembaar in 21GP0287 en aan de oostkant van de IJsselvallei.
In die zone wordt het licht antropogene water ten gevolge van de regionale stroming
zelfs meegevoerd tot onder de bekkenklei. Voorbeelden hiervan zijn te zien in de
profielen K-K', N-N' en P-P'.

5.5

Conclusies

De hydrageochemische systeemanalyse is afgerond. In hoofdstuk 6 zullen de resultaten
-van de systeemanalyse gebruikt worden bij een nadere beschouwing van de verzilting bij
de pompstations Ceintuurbaan en Zutphenseweg in Deventer. Hieronder worden kort de
conclusies die volgen uit de systeemanalyse weergegeven.
• In de IJsselvallei zijn 7 watertypen onderscheiden (zie tabel 1) op grond van een
Fuzzy C-means Clustering op chemische gegevens
• Grofweg kan het water in de IJsselvallei daarmee ingedeeld worden in:
- Antropogeen beïnvloed water (SA, LA, AA, tabel 1)
- "Schoon" infiltratiewater (JI, OI, tabel 1)
- Diep brak/zout water (RB, RZ, tabel 1)
• Het onder Deventer onttrokken water is hoofdzakelijk afkomstig van de Veluwe.
• De oorzaak van de verzilting bij de pompstations in Deventer is een optrekking van
zout water. De opwelving van relict brak en relict zout (RB en RZ) water is hier een
duidelijke indicatie voor. Het patroon van de uitwisselingscoë"fficiënten van relict brak
en relict zout (RB en RZ) water bevestigt dit beeld. Zie bijlage 10, profielen L-L' en
N-N'.
• FCM en Stuyfzandclassificatie vullen elkaar aan, waardoor het mogelijk is om
watertypen op verschillende schaalniveaus te onderscheiden. Op grond van de FCM
kan een voor dit onderzoek zinvolle associatie van Stuyfzandtypen plaatsvinden (tabel
1)

·-

-
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6.

VERZILTINGSONDERZOEK

6.1

Inleiding

De verzilting in de winputten van de pompstations Ceintuurbaan en Zutphenseweg in
Deventer is de directe aanleiding geweest voor dit onderzoek. Om de positie van de
winningen in het regionale hydrologische systeem te bepalen is een hydrageochemische
systeemanalyse uitgevoerd. Het resultaat van deze systeemanalyse is weergegeven in de
hoofdstukken 4 en 5.
Op grond van deze systeemanalyse is aannemelijk gemaakt dat de verzilting
veroorzaakt wordt door optrekking van brak/zout water uit de ondergrond, en niet
door bijvoorbeeld laterale toestroming van zout water.

-

In dit hoofdstuk zal eerst bepaald worden welk type water er in de Deventer'
_pompstations gewonnen wordt (§ 6.2). In § 6.3.1 wordt ingegaan op de verzilting per
winput Daarnaast wordt er in § 6.3.2 aandacht besteed aan putverstopping.
In § 6.4 wordt ingegaan. op de processen die optreden in het water dat in Deventer
gewonnen wordt, terwijl in § 6.5 de relatie tussen toerremde chloride-gehalten en een
afnemende specifiek volumestroom nader wordt toegelicht.
De centrale vragen in dit hoofdstuk zijn:
• kan aan de hand van de huidige kennis een voorspelling gedaan worden van het
chloride-gehalte van de pompputten
• kan aan de hand van de huidige kennis al een voorstel gedaan kan worden met
betrekking tot de optimale inrichting van het puttenveld
of is het noodzakelijk om eerst een meer gedetailleerde hydrologische modellering uit te
voeren.
In § 6.6 wordt antwoord gegeven op deze vragen.

6.2

Kwaliteit van het gewonnen water

De profielen K-K', L-L' en N-N' (bijlage 10) geven een goed beeld van situatie onder
Deventer. Het water van type RB (relict brak) heeft ter plekke een minimale diepte van
120 à 130 m. -N.A.P .. De filters van de winputten zijn gesitueerd tussen 70 m. -N.A.P.
en 130 m. -N.A.P .. Dit betekent (bijlage 10) dat de filters voor het grootste deel
gesitueerd zijn in water van type OI (oud infiltraat). Alleen de onderkant van de filters
bevindt zich in het brakke water. Als een vergelijking wordt gemaakt tussen analyses
van het water uit de winputten (bijlage 13) en de FCM-gemiddelden van type OI en type
RB (bijlage 7), is duidelijk dat het water uit de winputten een mengwater is van beide
typen.

26

-

I

-

Hydrogeochemische Systeemanalyse IJsselvallei, WMO (1995)

6.3

In bijlage 14 zijn voor de winputten van de beide pompstations de specifieke
volumestroom (v.Beek, 1982) en het chloridegehalte weergegeven over de periode 1970
t/m 1993. De toename van het chloride-gehalte in vrijwel alle winputten duidt op
verzilting. De afname van de specifieke volumestroom duidt op putverstopping.

6.3.1

I

-

Verzilting en putverstopping

Verzilting

Uit de figuren van bijlage 14 kunnen twee conclusies getrokken worden met betrekking
tot het chloride-gehalte:
• het chloridegehalte van het opgepompte water neemt in de periode 1970-1993 in
vrijwel alle putten gestaag toe
• bovenop deze toename zijn fluctuaties te onderscheiden in het chloridegehalte, die
vaak een relatie hebben met de specifieke volumestroom

1-

1-

1-

-

-

-

-

-

Bovenstaande conclusies zijn toepasbaar op alle winputten van pompstation
Zutphenseweg. Bij pompstation Ceintuurbaan is de toename in chloridegehalte niet
overal even duidelijk (bv. in de putten 65-02, 70-08 en 74-10 blijft het chloridegehalte
vrijwel gelijk) en zijn de chloridefluctuaties niet zo sterk gecorreleerd aan de fluctuaties
in de specifieke volumestroom als bij pompstation Zutphenseweg het geval is. In § 6.3.3
wordt meer aandacht besteed aan de relatie tussen chloridegehalte en specifieke
volumestroom.
In de puttenvelden van de Deventer' pompstations is sprake van verzilting, maar de
mate van verzilting per winput varieert aanzienlijk. De variatie in de diepte van de
verschillende putten is geen afdoende verklaring voor de variatie in verzilting per put.Er
kan geconcludeerd worden dat de optrekking van brak grondwater nog niet overal even
ver gevorderd is.
Een mogelijkheid om de verzilting in ieder geval tijdelijk te stoppen, is simpelweg het
afsluiten van het onderste gedeelte van de filters. Wat hier op lange termijn de gevolgen
van zullen zijn is onduidelijk.

6.3.2

Putverstopping

Smits (afdeling productie WMO, mond.med.) en v.Beek (1982) wijzen erop dat de
afname van de specifieke volumestroom wijst op putverstopping. Van Beek (1982)
maakt onderscheid tussen putverstopping in aërobe milieus en putverstopping in
anaërobe milieus (figuur 6.1).
In aërobe milieus is sprake van verstopping door ijzerafzettingen en biomassa. Deze
verstopping is in en rond de filterspleten gelokaliseerd (v.Beek, 1982), wat zich uit in
een toename van de filterweerstand (=het verschil in stijghoogte tussen de winput en de
omstorting, zie figuur 6.1). Regeneratie van deze putten kan plaatsvinden door spoeling
27
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Verstopping 'van de omstorting en•of de formatie

Figuur 6.1

Verstopping in en rond de filterspleten

Schematische weergave van putverstopping in anaërobe en aërobe milieus (naar:
v.Beek, 1982)

met zoutzuur.
In anaërobe milieus is sprake van verstopping ten gevolge van anaërobe
microbiologische processen. Kenmerkend hiervoor is de afwezigheid van filterweerstand,
omdat de verstopping zich niet concentreert in en rond de filterspleten, maar juist in de
omgeving van de winput Het meest voor de hand liggende anaërobe microbiologische
proces dat verantwoordelijk kan zijn voor deze verstopping is sulfaatreductie door
sulfaatreducerende bacteriën. Sulfaatreductie is een proces dat zeer moeilijk te herkennen
is, omdat het zeer geleidelijk plaatsvindt (TNO-DGV, 1990). Er moet daarom vaak
gebruik gemaakt worden van andere gegevens dan alleen de afname van het sulfaatgehalte, om de sulfaatreductie te kunnen traceren.

-

-

Van Beek (1982 en 1989) beschrijft sulfaatreductie als volgt:
2CH 3 CHOHCOOH + SO/
melkzuur

-->

2CH 3COOH + 2HC0 3• + H2 S
aziJnzuur

Voorwaarden zijn in dit geval het voorkomen van organisch materiaal (om het
benodigde melkzuur te leveren) en een gereduceerd milieu. Het bij deze reactie
gevormde zwavelwaterstof kan met in oplossing aanwezige ijzer een neerslag vormen:
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Het gevormde azijnzuur kan door methaanproducerende bacteriën worden omgezet in
methaan:

Regeneratie van deze putten kan plaatsvinden door spoeling van de omstorting met
chloorbleekloog (v.Beek, 1982).
Uit mededelingen van de afdeling productie van de WMO is gebleken dat in Deventer
regeneratie met zoutzuur geen effect heeft, terwijl het gebruik van chloorbleekloog wel
een toename van de specifieke volumestroom ten gevolge had (Smits, mond.med.).
Daarnaast is de filterweerstand in Deventer erg laag, wat betkent dat de verstopping zich
niet op maar rondom het filter bevindt.
Eén voorwaarde voor het optreden van sulfaatreductie is de aanwezigheid van organisch
- materiaal. Bij bestudering van de boorstaten blijkt dat in een aantal winputten organisch
materiaal aanwezig is in de afzettingen waarin de filters zich bevinden, terwijl het niet
duidelijk is of het organische materiaal in de boorbeschrijvingen van de andere
winputten wel altijd beschreven wordt. Er wordt daarom van uitgegaan dat overal
voldoende organisch materiaal aanwezig is.
Een tweede voorwaarde voor het optreden van sulfaatreductie is de aanwezigheid van
een gereduceerd milieu. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan.

6.4

Chemisch milieu in het puttenveld

De filters van de pompstations Ceintuurbaan en Zutphenseweg bevinden zich tussen 80
en 130 m. -N.A.P .. Het water op die diepte is oud infiltraat (OI) en deels relict brak
(RB). Het optrekken van type RB (§ 5.3.3) is de oorzaak van de toenemende verzilting
onder Deventer.
De filters bevinden zich vrijwel volledig in water van het type OI. Er wordt daarom een
analyse uitgevoerd van dit watertype, om te kunnen vaststellen wat de belangrijkste
processen zijn binnen dit watertype.
Deze analyse is uitgevoerd aan de hand van:
• analyses van monsters uit de winputten (bijlage 13)
• een nieuwe FCM (§ 6.4.1)
• een factoranalyse (§ 6.4.2)
Bij bestudering van bijlage 13 valt, met het oog op eventuele sulfaatreductie, op dat bij
ps Ceintuurbaan soms H2S wordt waargenomen, en dat het methaan-gehalte in dit
pompstation varieert tussen 0.8 en 1.6 mg/1. Deze verbindingen zijn indicatief voor het
optreden van sulfaatreductie. Bij ps Zutphenseweg wordt geen H2S waargenomen, en
zijn de methaan-gehaltes ook lager (0.1 tot 0.8 mg/1). Dit wijst er op dat bij ps
Ceintuurbaan in ieder geval meer sulfaatreductie optreedt.
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6.4.1

Fuzzy C-means clustering op type OI

NLM-plot

Fu==·

C-mS'ans

i~l:3;;1f1,::.at1'2

subset

'10

Figuur 6.2

Door NLM berekende afstanden tussen de monsterpunten, weergegeven met behulp van
de met FCM gevonden clusterindeling

De FCM is uitgevoerd op een subset: alle analyses die behoren tot type OI. De
clustering op basis van de elementen Na+, Cl-, Fe2+, K+ en Mn2+ leverde uiteindelijk het
beste resultaat op. Figuur 6.2 geeft de door NLM berekende afstanden en de indeling in
4 clusters weer.

-

Het is duidelijk dat deze clustering een stuk minder is, dan die van figuur 5.1; de
groepen zijn veel "losser" en lopen sterk in elkaar over. In bijlage 6 staan de
clusternummers na defuzzification (zie bijlage 5) onder de kolom "subset".
In bijlage 10 zijn deze clusternummers geplot naast de betreffende analyses.
Bij bestudering van het ruimtelijk patroon (bijlage 10) valt op dat groep 3
vertegenwoordigd is onder de Veluwe en onder Deventer. Groep 1 scheidt deze groepen.
Aan de rand van de Veluwe, onder de Formatie van Drente, wordt groep 2 aangetroffen,
terwijl groep 4 vrijwel overal net boven type RB wordt aangetroffen (behalve bij ps
Boerhaar, waar type 4 bijna tot aan de Formatie van Drente voorkomt, zie bijlage 10,
profiel K-K').
Bijlage 7 geeft de statistische parameters die berekend zijn bij deze clustering.
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Op grond van de ruimtelijke spreiding en statistische parameters per groep kan eigenlijk
alleen het volgende opgemerkt worden:

Groep 2

kenmerkt zich door hoge ijzergehaltes, wat duidt op een gereduceerd milieu.
De locatie van dit type wijst in de richting van stagnerend water. Broks
( 1992) bevestigt het voorkomen van stagnant water aan de rand van de
Veluwe. Dit type is dus duidelijk "gereduceerd ten opzichte van ijzer" (TNODGV, 1990).

Groep 4

kenmerkt zich door relatief hoge zoutgehalten en lage ijzergehalten. Dit water
is duidelijk beïnvloed door het water van type RB. De lage ijzergehalten
wijzen op een verdergaande reductie (neerslag van FeS 2). Er wordt hier op
gewezen dat "relatief hoog" in feite heel laag is, omdat de subset waarop
deze FCM is uitgevoerd alleen maar bestaat uit water van type OI, het meest
zoete watertype.

-

-

-

1-

-

-

De groepen 1 en 3 vertegenwoordigen het water dat niet stagneert of beïnvloed wordt
door type RB.
Het water is minder gereduceerd dan groep 2. Meinardi (RID, 1974b) merkt reeds op dat
reductieprocessen in het water onder de Veluwe geen grote rol spelen (uitgezonderd in
stagnante zones). Een belangrijke reden hiervoor is het ontbreken van organisch
materiaal. In het traject tussen de Veluwe en Deventer is het water matig gereduceerd
ten opzichte van ijzer, onder Deventer is het water gereduceerd ten opzichte van sulfaat
(TNO-DGV, 1990). Rondom en onder Deventer wordt de detectielimiet van sulfaat (5
mg/1) stelselmatig niet gehaald. Voorgaand beeld wijst op een voortschrijdende reductie
in de stromingsrichting (Veluwe -> IJsselvallei) van watertype OI, waarbij
achtereenvolgens ijzeroxyden en sulfaat als oxydator optreden.

6.4.2

Factoranalyse op type OI

Het beeld dat verkregen is aan de hand van de FCM, zoals beschreven in § 6.3.3.1,
levert nog niet voldoende inzicht op om de vraag te kunnen beantwoorden welke
processen actief zijn binnen watertype OI.
Een andere methode om processen op het spoor te komen, is door het uitvoeren van een
Principal Component Analysis (PCA) (Webster & Oliver, ;Frapporti, 1994). Een PCA
verklaart de variantie binnen een dataset met n variabelen, door n nieuwe variabelen.
Met deze methode kan een groot deel van de totale variantie in de dataset verklaard
worden door slechts een paar variabelen (factoren). Het idee hierachter is dat de
variantie in de dataset niet veroorzaakt wordt door de afzonderlijke variabelen, maar
door een aantal onderliggende, niet direct meetbare processen. Elke factor
vertegenwoordigt één of meerdere processen.
Om aan de factoren een betekenis te geven is een Kaiser Varimax rotatie (Webster &
Oliver, ;Frapporti, 1994) uitgevoerd.
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De keuze van de variabelen en cases waarvoor de PCA is uitgevoerd, is gebaseerd op
dezelfde normen die Frapporti (1994, p.85) gebruikt. De gegevens zijn
loggetransformeerd (behalve pH), omdat PCA een normale verdeling vereist.
De keuze van het uiteindelijke aantal te gebruiken factoren is gebaseerd op het Gutmann
criterium (gebruik alleen factoren met een verklaarde variantie groter dan 1) en
hydrochemische interpreteerbaarheid.
Het resultaat van deze PCA is weergegeven in tabel 3.
Uit tabel 3 blijkt dat 79% van de totale variantie in 9 variabelen wordt verklaard door 4
factoren. De betekenis van deze factoren kan worden afgeleid uit de loadings van de
verschillende variabelen op elke factor.
De hoge loadings van bicarbonaat en ammonium op factor 1 wijzen op de afbraak van
organisch materiaal onder reducerende omstandigheden. De negatieve loading van ijzer
wijst op sulfaatreductie, doordat ijzer met het gevormde sulfide neerslaat (§ 6.2.1 ).
-Hoogendoorn (TNO-DGV, 1990) merkt hierover op dat de schaal waarop de sequentie
van redox-reacties plaatsvindt wel eens nauw samen zou kunnen hangen met de rijkdom
aan organische stof in het sediment. Gegevens met betrekking tot het organisch stof
gehalte zijn schaars, en bovendien is er nog te weinig bekend over de schaal waarop
deze redox-processen plaatsvinden.
Daarnaast zijn de hoge positieve loadings van natrium en kalium opvallend. Deze
loadings kunnen niet het gevolg zijn van kationenuitwisseling door verzoeting, want de
calcium- en chloride-loadings zijn positief (.15 resp .. 06), dus er is geen sprake van een
afname van calcium en chloride. Vermoed wordt dan ook dat hier sprake is van
verwering van silicaten of kleimineralen.
Op factor 2 hebben calcium en ijzer een hoge positieve loading, terwijl kalium een sterk
negatieve loading heeft. Voortschrijdende reductie waardoor agressief koolzuur vrijkomt
lijkt hier het belangrijkste proces. Daardoor kan er meer kalk in oplossing komen. Voor
een uitgebreide analyse van het kalkoplossingsproces wordt verwezen naar Hoogendoom
(TNO-DGV, 1990) en Appelo & Postma (1994).

-

-

-

Factor 3 en factor 4 vertegenwoordigen samen de verzilting. Factor 4 heeft een hoge
loading op vrijwel alle "zoute" elementen, terwijl factor 3 een afname in ijzergehalte
koppelt aan een toename van de pH. De verklaring hiervoor is dat met toenemende
diepte het water zouter en verder gereduceerd is. Op die diepte is eventueel opgelost
ijzer neergeslagen als FeS 2•

-

32

-

-

Hydrogeochemische Systeemanalyse IJsselvallei, WMO (1995)

-

.94
.90

-

.79

-

-.66

.33

.51

-.52

.34

-.56
.42

.79
.90

-

Tabel 3

-

1-

1-

-

-

Factor loadings na rotatie (verklaarde varianties voor rotatie). Loadings >
.3 of< -.3 zijn niet weergegeven.

Samenvattend kan gesteld worden dat binnen watertype OI de volgende processen actief
ZIJn:
• ijzerreductie
• sulfaatreductie
• verwenng
• kalkoplossing
• verzilting
De combinatie van deze processen maakt het echter vrijwel onmogelijk om aan de hand
van chemische analyses exact te bepalen welke processen actief zijn op welke locatie.
Daarvoor vindt er teveel interactie plaats tussen de verschillende reagenten (v.Beek,
1989).
Een modellering met een goed chemisch evenwichtsmodel zou hier meer op zijn plaats
zijn, ware het niet dat daarvoor te weinig en te onnauwkeurige gegevens aanwezig zijn.

6.5

Relatie tussen verzilting en putverstopping

In § 6.3 is reeds gewezen op het opvallende verband tussen het chloride-gehalte en de
specifieke volumestroom.
Tabel 4 geeft de Pearson product-moment correlatie (Blalock, 1979) weer tussen het
chloridegehalte en de specifieke volumestroom per winput per pompstation.
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Ceintuurbaan put
no.

Correlatie
(grij s=significant)

Zutphenseweg put
no.

65-01

-.20

68-01

65-02

62-05

65-03

70-06

66-04

62-07

69-05

70-08

69-06

75-09

70-07

75-10

Correlatie
(grij s=significant)

70-08

-.31

83-11

-.55

73-09

-.35

88-12

.05

74-10

-.37

79-11

-.42

82-12

.07

Tabel 4

Correlaties tussen chloridegehalte en specifieke volumestroom
Gaargemiddelden)

Uit tabel 4 is duidelijk op te maken dat in pompstation Zutphenseweg de relatie tussen
chloridegehalte en de specifieke volumestroom veel sterker is.

-

-

Wat kan er nu afgeleid worden uit deze relatie?
Ten eerste wordt hier nogmaals gewezen op algehele toename van het chloridegehalte m
de periode 1970 t/m 1993. Er is in bijna elke put sprake van verzilting.
Daarnaast is ook al vastgesteld dat er in de puttenvelden van de Deventer' pompstations
sprake is van sulfaatreductie. Deze twee processen staan duidelijk los van elkaar. De
enige directe relatie tussen deze processen ligt in het feit dat ze allebei een gevolg zijn
van de waterwinning: verzilting door het optrekken van brak water, sulfaatreductie door
het versnellen van de zijdelingse toestroming.
De relatie tussen chloride-gehalte en specifieke volumestroom maakt het echter mogelijk
om te bepalen waar de putverstopping optreedt. Is er namelijk sprake van verstopping in
het bovenste deel van het filter, dan zal er relatief meer (dieper gelegen) zout water
opgepompt worden. Dit verklaart de relatie tussen toenemend chloridegehalte en
afnemende specifieke volumestroom. Als er sprake is van verstopping in het onderste
deel van filter zal juist het omgekeerde plaatsvinden. Figuur 6.3 geeft de grafieken voor
een winput met verzilting en putverstopping waarbij geen regeneratie is uitgevoerd (6234

-

-

-
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Specifieke volumestroom en chloridegehalte bij twee winputten in Deventer
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05) en een winput waar wel regeneratie met chloorbleekloog is uitgevoerd (70-06).
Opvallend is dat de regeneratie van 1978 (A in figuur 6.3) een stijging van het
chloridegehalte tot gevolg had, terwijl in 1982 juist een daling optrad (B in figuur 6.3).
Het lijkt er dus sterk op dat de plaats van de putverstopping vrij willekeurig is.
Het soms zeer onregelmatige patroon van de chloride-gehalten in het opgepompte water
en de verschillen tussen de twee pompstations, kunnen verklaard worden door de
verschillende diepte van elke individuele pompput ten opzichte van de zoet-zout grens
en de wisselende putschakelingen in de tijd.

-

-

-

-
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6.6

Conclusies

Er is aangetoond dat er in de puttenvelden van de Deventer' pompstations sprake is van
verzilting door optrekking van zout grondwater. Bovendien lijkt er sprake te zijn van
putverstopping ten gevolge van microbiologische sulfaatreductie. Dit wijkt af van de
conclusie van Hoogendoom (TNO-DGV, 1990), dat het optreden van sulfaatreductie in
Salland eerder uitzondering dan regel is, maar in de omgeving van een winput worden
altijd bijzondere condities gecreëerd.

• Het water dat in Deventer gewonnen wordt is van het type OI en RB
• Gegevens met betrekking tot het chloridegehalte per winput laten zien dat er in
Deventer sprake is van verzilting
• Een mogelijke oplossing voor het verziltingsprobleem kan liggen in het afsluiten van
de onderkant van de filters van de winputten
• Gegevens met betrekking tot de specifieke volumestroom én chloridegehalte per
winput doen vermoeden dat er in Deventer sprake is van partiële verstopping van de
putfilters, ten gevolge van anaërobe microbiologische processen (i.c. sulfaatreductie)
• Chemische analyses van monsters uit de pompfilters en statistische analyses van de
gegevens uit peilfilters met watertype OI, bevestigen deze sulfaatreductie, o.a. door
het voorkomen van H2S en CH4 •
• De verschillende optredende processen in watertype OI interfereren echter zodanig,
dat een goede scheiding van de processen onmogelijk is.
• Aan de hand van de huidige resultaten is het onmogelijk om een voorspelling te doen
van het chloride-gehalte van de winputten of om een voorstel te doen met betrekking
tot de optimale inrichting van de puttenvelden.
Nader onderzoek in de vorm van een meer gedetailleerde hydrologische modellering
is gewenst.

-

-

-

-
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7.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In hoofdstuk 2 is aangegeven wat de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden
voor dit onderzoek waren. Aan de randvoorwaarde voor het onderzoek (het uitvoeren
van een kwalitatieve analyse aan de hand van reeds bestaande data) is voldaan.
Het uitgangspunt van het onderzoek was om aan de hand van een hydrageochemische
systeemanalyse een indruk te krijgen van de ligging van de winningen in het regionale
hydrageochemische systeem, om aldus het verziltingsprobleem in een breder kader te
kunnen bezien (doelstellingen A en B). In § 7.1 worden de conclusies t.a.v. deze
doelstellingen besproken.
·
Daarnaast moest in dit onderzoek duidelijk worden of er aan de hand van de
systeemanalyse kon worden voldaan aan de doelstellingen C enD. § 7.2 geeft het
antwoord op deze vraag. § 7.3 geeft aanbevelingen voor het uitvoeren van
vervolgonderzoek.

-

-

-

Tot slot kunnen enkele algemene conclusies getrokken worden met betrekking tot de
hydrageochemische systeemanalyse (§ 7.4).

-

7.1

-

Conclusies t.a.v. doelstellingen A en B

• De verdeling van de waterkwaliteiten in de IJsselvallei is aan de hand van de
hydrageochemische systeemanalyse in kaart gebracht (A)
• Het onttrokken water is afkomstig van de Veluwe (A)
• Er is vastgesteld dat de verzilting in Deventer het gevolg is van het optrekken van
brak water uit dieper gelegen lagen (B)

-

-

• Er is tevens vastgesteld dat het belangrijkste proces, naast verzilting, sulfaatreductie
door sulfaatreducerende bacteriën is (A)

-

7.2

-

Conclusies t.a.v. doelstellingen C en D

• Aan de hand van de huidige resultaten is het onmogelijk om een voorspelling te doen
van het chloride-gehalte van de winputten of om een voorstel te doen met betrekking
tot de optimale inrichting van de puttenvelden. Er zijn hiervoor te weinig chemische
gegevens beschikbaar. Daarnaast is er te weinig bekend over de lokale
grondwaterstroming.

-
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7.3

-

I

-

I

-

1-

1-

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

In dit onderzoek is de positie van de winningen in Deventer in het regionale
hydrageochemische systeem vastgesteld (doelstelling A), en is een diagnose gesteld van
de verziltingsproblematiek bij de betreffende winningen (doelstelling B).
In § 7.2 is al aangegeven dat aan de doelstellingen C (voorspellingsmethode voor het
chloride-gehalte van de winputten) enD (meest optimale imichting van het puttenveld)
niet voldaan is.
Om een antwoord te geven op deze vragen is nader onderzoek gewenst.
In eerste instantie is er behoefte aan een beter inzicht in het lokale
grondwaterstrorningspatroon. Hiertoe is een simulatie van de grondwaterstroming
noodzakelijk met behulp van een kwantitatief en gedetailleerd hydrologisch
stromingsmodel. Gedacht wordt hierbij aan een simulatie met het model MODFLOW.
Daarnaast moet er aandacht besteed worden aan het stoftransport in en rond het
- puttenveld. De nadruk moet hierbij liggen op het transport van chloride. MT3D is een
geschikt model om dit stoftransport te simuleren. De koppeling met MGDFLOW is
eenvoudig. Een voorspelling van het chloride-gehalte in de pompputten kan met MT3D
gemaakt worden (doelstelling C).
Een modellering waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van een kwantitatief
(MODFLOW) als een kwalitatief (MT3D) model, is gewenst.
Een dergelijk model zal gemaakt moeten worden voor het diepe watervoerende pakket
onder Deventer. De Formatie van Drente kan als ondoorlatende bovenzijde beschouwd
worden. De Formatie van Breda kan als ondoorlatende onderzijde beschouwd worden.
De oostgrens van het model wordt gevormd door de scheiding tussen het Veluwesysteem en het systeem van de Sallandse stuwwallen (Engelen et al., 1989). De overige
grenzen moeten gekozen worden op enige afstand van Deventer (Twello, Gorssel, Olst).
Er moet in het model een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen relict brak (RB)
water en oud infiltraat (OI), door het invoeren van verschillende startconcentraties
chloride. Op grond van de bijlage 10 en 11 kan een goede schatting gemaakt worden
van deze startconcentraties. De locatie van de winputten en filters moet nauwkeurig in
het model verwerkt worden.
Op deze manier kan de huidige situatie alsmede een aantal scenario's doorgerekend
worden, en kan bepaald worden wat het effect zal zijn van verschillende pompregimes
en van eventuele putverstoppingen. Effecten op de lange termijn dienen hierbij extra
aandacht te krijgen.
Aan de hand van deze scenario's kan de optimale inrichting van het puttenveld bepaald
worden (doelstelling D).

-

-

,_

39

..

Hydrogeochemische Systeemanalyse llsselvallei, WMO ( 1995)

7.4

Algemene conclusies

In dit onderzoek is uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden die een hydrageochemische
systeemanalyse biedt, en op welke wijze een dergelijke systeemanalyse uitgevoerd kan
worden. In § 5.5 en § 6.6 zijn conclusies ten aanzien van de systeemanalyse nader
uitgewerkt. De twee belangrijkste conclusies zijn:
• De hydrageochemische systeemanalyse is een goede methode om op eenvoudige
wijze een regionaal hydrologisch systeem te doorgronden
• Fuzzy C-means Clustering en de Stuyfzandclassificatie vullen elkaar aan, waardoor
het mogelijk is om watertypen op verschillende schaalniveaus te onderscheiden

-

-

-

-
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