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(11 wellen treedt hetgrondwater vanuit heteerstewatervoerend pakketgeconcentreerd int. Dekwelintenstteiten diedaarmee^epaard.gaan, zijn metgemiddcld 2000mmpci dacj hoogtenoemen. Door
deze ho^efluxen wordtdieperendaardoor brakker^rondwarci aangetrokken. Ditveroorzaakthet
htKjcchioridc^ehaltevan 1500tot25oo mg/l inde^rotere wellen. Doordc liocje kwelinteiisiteiten het
hogechloridegehaïte draden wellen voormeerdan60procent (>i|aan deverzuring van hetoppervlaktewater 111 polder deNoordpias bij Zoetermeer.
Inditartikel wordt debijdrage vanwellen
aandeverziltingvanhet oppervlaktewater
onder deloepgenomen. Eutrofiëring enverzilting vanhetoppervlaktewater vormen inhet
westen vanNederland eenprobleem. Indediepedroogmakerijen levert brakke, nutriëntrijke
kwelvanuit heteerstewatervoerende pakket
daareenbelangrijke bijdrage aan. Omdeze
kwelstroom teonderdrukken, zijn verschillendemaatregelen denkbaar. Omdebijdragevan
dekwelaandetotale water-enstoffenbalans te
kwantificeren alsmede heteffect van maatregelen hierop,isenkelejaren geledeneen
onderzoek inpolderdeNoordpias gestatt.Het
doel vanhetonderzoek was hetbepalen hoeen
in welke matedebelastingvan het oppervlaktewater kanworden gereduceerd terverbetering vandewaterkwaliteit. Het onderzoek
werd uitgevoerd doorTNO-NITG, Waterschap
WilckenWiericke,het Hoogheemraadschap
vanRijnland, Dienst Landelijk Gebiedende
Westelijke LandenTuinbouw Organisatie.
Kwelvormde hetbelangrijkste aandachtspunt maar zeker nietdeenige.Hetdoelwas
om allewater- enstoffenbronnen in tijd en
ruimte tekwantificeren ende hydrologische
en hydrochemische processen dievan belang
zijn indevingers tekrijgen. Daartoe iseenzeer
uitgebreid meetnet ingericht, zijn veldexperimenten uitgevoerd enhydrologische en hydrochemische modellen toegepast1'. Hetgeheel

aangegevens komt samen ineen tijdsafhankelijke, sluitende watet- enstoffenbalans (voor
chloride,stikstofen fosfor)2'.

Kwel in de polder
PolderdeNoordpias (4500hectare) is een

Afo. 1:

diepedroogmakerij tenoosten vanZoetermeer
en ligt 4,5 tot5,5meter onder zeeniveau.Dooidelage ligging vandepolder stroomt veel
water vanuit heteerstewatervoerende pakket
de polder in.Dedrijvende kracht vandeze
kwelstroom isdestijghoogte inditeerste
watervoerende pakket.Dezeligt gemiddeld
anderhalve meter hogerdanhet oppervlaktewaterpeil enongeveeréénmeter hoger dande
grondwaterstand.
Deacht meter dikkedeklaag rust ophet
eerstewatervoerende pakket enbestaat uit klei
(vaakzandig)enveen.Aandeonderkantvan
de Holocene deklaagkomt het zogeheten
basisveen voor,datgemineraliseerd enzeer
compact is.Doordezeer slechte doorlatendheid biedt heteengrote weerstand tegen
grondwaterstroming. Opsommige locaties
wordt ditbasisveen,doorsneden door zandbanen, oudegeulinsnijdingen. Hier isdeweerstand vandedeklaag lager,metmeer kwel.De
topvandezandbanen bevindt zich opongeveervier meter onder maaiveld. Waar deze
zandbanen voorkomen wordt een kwelintensiteit vangemiddeld 1,4mmperdaggevonden.Buiten dezezandbanen bedraagt de kwelintensiteit niet meer dan0,35mmperdag.

Ontstaan van wellen
Naast diffuse kwelvormen dewelleneen
belangrijk kwcltypc.Inwellen treedt het
grondwater geconcentreerd uitmeteenhoge
intensiteit. Tijdens hetonderzoek zijn kwelintensitcitcngemeten vanwelmeer dan2000
mm perdag.Door dehogeintensiteit ishet
zand insuspensie envormt dewelminof
meer eenopen verbinding methet eerste

Kwelenkansopopbarsüng van dedeklaag(verhouding tussen delithostanschedruk van dedeklaagende
strjghcragtedruk) inpolderdeNoordpias.
Droogmakerij (Polder de Noordpias)

Veenweidegebied

Eerstewatervoerend pakket
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T

Kwel/infiltratie
Dikte vandedeklaagdie
de lithostatische druk/weerstand
tegen deopbarstingbepaall

Stijghoogte (druk) eerste
watervoerend pakket; drijvende
kracht bijopbarsten vandedeklaag
Grondwaterstand
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Declilorideconcentratievanhetoppervlaktewaterin15198[mg/l]endelocatiesvanwellen,ijekarteerdin1567en2002.

watervoerende pakket. Dewellen zijn niet
groot met een oppervlak dat vaak kleiner is dan
een vierkante meter.
De meeste wellen komen voor in het
oppervlaktewater, op locaties met zandbanen
en aan de rand van de polder waar de grootste

Typischezandvulkaandieontstaatrondomeenwel.

stijghoogtedruk wordt aangetroffen. Op deze
locaties ishet opbarstingsgevaar van de deklaaghet grootst en kunnen gemakkelijk wellen
ontstaan (zieafbeelding ij. De kartering van de
wellen in 2002bevestigt dit beeld (zie afbeelding2).

In het welwater zit vaakmethaangas opgelost.Dit brongas werd inzogeheten gasbronketels verzameld engebruikt voor verwarming
en verlichting van de boerderijen. In polder de
Noordpias zijn allegasbronnen inmiddels
gesloten. Het opgelostegas in het grondwater
zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn van
het ontstaan van wellen. Doorde aanwezigheid van het gas neemt deopwaartse druk toe,
waardoor opzwakke plekken in de deklaag
makkelijker erosie plaatsvindt.
Bouwwerkzaamheden waarbij de deklaag
wordt vergraven ofdoorboord, veroorzaken
ook wellen.Bijdeaanleg van de HSL-tunnel
zijn bijvoorbeeld weer nieuwe wellen ontstaan.

Chlorideconcentratie
Indejaren zestigwerd aleen onderzoek
naar hetzoutbezwaar indepolder uitgevoerd4'.
Voorhet onderzoek zijn naast dewerkendegasbronnen ookdenatuurlijke wellen in kaart
gebracht.Dezezijn opdekaartmet dein2002
gekarteerde wellen ingetekend (afbeelding 2).
Slechts inenkelegevallen komen delocaties van
2002en 15167metelkaarovereen.Dit wil echter
niet zeggen dat dewellenuit 1967zijn ver40
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1 Peilvakken
Locatievanzandbanen
in de ondergrond

Chlorideconcentratie (mg/l)

• 0-100
• 100-200
• 200-300
A/b.3:

300-500
• 500-1000
• >1000

A Kwelflux

Dechlorideconcentratievanhetgrondwaterinheteerste
watervoerendpakket,directonderdedeklaag.

dwenen;het blijkt vooralerglastigtezijn welleninkaart tebrengen.Voorde 2002-kartcring
isvoornamelijk gebruikgemaakt van informatievanboeren tijdens interviews. Waarschijnlijkzijn erveelweilocatiesbijgekomen sinds
1967,mededoorhet feit datpolderpeilen zijn
verlaagd en waterlopen zijn verdiept.
Vooralle wellen die in 1967zijn gekarteerd, isook het chloridegehalte gemeten. Het
gemiddelde chloridegehalte van de 33wellen
bedroegongeveer 1000mg/l. Daarbij hebben
elfwellen een chlorideconcentratie lager dan
400mg/l. Eengroep van 20wellen in het
noordwesten van depolder laat een gemiddeldeconcentratievan 1700mg/l zien.In2002zijn
tevens metingen verricht in een aantal grote
wellen,waarbij deconcentraties varieerden
van 1500tot 2500mg/l. Daarnaast kon uit
metingen van de oppervlaktewaterkwaliteit
een indicatie worden verkregen van de
chlorideconcentratie in dewellen in peilvak
25V. In dit peilvak isenkelejaren het debiet
gemeten met eengekalibreerde meetstuw. In
deslootstroomopwaarts vande meetstuw
bevonden zich enkelegrote wellen,dieeen
stratificatie van het slootwater veroorzaakten.
Bijde steekbemonstering van het oppervlaktewater ishier in eerste instantiegeen rekening
meegehouden. In drogeperioden heeft de
steekbemonstering dientengevolge plaatsgevonden in debrakke onderlaag. Degemeten
concentraties bedroegen 2000-2500mg/l.
Dechlorideconcentratie van het oppervlaktewater dat depolder wordt uitgemalen,
varieert van 100tot 800mg/l.Delage concentraties worden veroorzaakt doorde bijmenging van voornamelijk regenwater. In droge perioden ishet aandeel van het kwelwater
het grootst,zodat hoge chlorideconcentraties
worden gemeten.

A/b.4:

Isolijnen van gelijke chlondeconcentralte

Hetprocesvan'upconing'vandieperenbrakkergrondwaterahgevolgvandehogekwelintensiteitinwellen.

Op 13locaties isde chlorideconcentratie
gemeten van het grondwater dat zich direct
onder dedeklaagin het eerste watervoerende
pakket bevindt (zieafbeelding 3).Door de
hogere heersende stijghoogtedruk stroomt dit
grondwater dedeklaaginen treedt in sloten en
drains als kwel uit. Op tien meetpunten wordt
een lagereconcentratie gemeten dan 300mg/l.
Dit isveel lagerdan de chlorideconcentratie
van het uitgemalen polderwater van700-800
mg/l in droge perioden enzelfs lager dan de
gemiddelde concentratie van het uitgemalen
polderwater van400mg/l.
Opslechtsdrie meetpunten wordt een
hogere concentratiegemeten, vergelijkbaar
met dievan het uitgemalen polderwater in
droge perioden.Deze meetpunten liggen op
locaties waar zandbanen in dedeklaag voorkomen enwaar enkelegrote wellen zijn waargenomen. Deruimtelijke chloridemetingen
van het oppervlaktewater (afbeelding 2)laten
tevens zien dat de hoogste concentraties voorkomen in denabijheid van enkelegrote wellen
met zandbanen in deondergrond.Een dag
voor het bemonsteren van het oppervlakteIngezakteoeversdoordeaanwezigheidvaneenwel.

water werd hetgemaal stilgelegd, zodat de
brakke kwclbronnen zomm mogelijk werden
verstoord door stroming van het oppervlaktewater. Ongeveer elke50meter werd een monster genomen. Eendergelijke chloriderouting
bleekeen uiterstgeschikte methode om de
brakke (k)welbronnen in kaart te brengen.
Bovenstaande resultaten geven sterke aanwijzingen dat deverzilnng van het oppervlaktewater vooreengroot deel wordt veroorzaakt doorenkelegrote wellen terhoogte van
zandbanen indeHolocene deklaag.Naast
enkelezoetewellen vettonen demeer grotere
wellen hogechloridcconcentraties van 1500tot
2500mg/l.Deze hogeconcentraties worden
veroorzaakt door het proces van 'upconing' van
dieper brak grondwater.

'Upconing' van dieper brak grondwater
Dechlorideconcentratie van het grondwater direct onder dedeklaag is,met uitzondering vandemeetpunten in deomgeving van
wellen met zandbanen in deondergrond, laag
tenoemen (afbeelding 3).Dehogete concentratiein de nabijheid van wellen en zandbanen
wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door
'upconing' van diepergrondwater (afbeelding
4).Bijna overalin het westen van Nederland
neemt de chlorideconcentratie toe met de
diepte. Doorde hogere kwelintensiteit rondom
zandbanen en met namedespectaculaire hoge
intensiteiten in wellen wordt dit dieper en
brakker grondwater aangetrokken. Her grondwater opeen diepte van 25tot45meter onder
maaiveld heeft een concentratie van ongeveer
1500-2500mg/l,dezelfde concentratie als in
wellen wordt aangetroffen. Modelsimulaties
laten zien dat wellen met kwelintensiteiten
van 1000-2000mm/dag inderdaad in staat zijn
H20
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oppervlaktewaterbalans enchlorldeconcentratlesopdagbasls
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procent vandezoutvracht van de totale Rijnlandse boezem.Dezoutvracht wordt uitgeslagen aan het begin van de Rijnlandse boezem,
oftewel stroomopwaarts van hergrootste deel
van Rijnland. Dezecombinatie van vrachtgrootte en uitslaglocatie maakt dat de aanpak
van wellen in polder deNoordpias effectief is
voorde bestrijding van deverzilting in Rijnland.

Conclusies
Brakke kwel isdeoorzaak van de verzilting
van het oppervlaktewater in polder de Noordplas.Door de hoge kwelintensiteit en hoge
chlorideconcentratie dragen wellen daar voor
meer dan 60procent aan bij.Dehoge chloridcconcentratie van het welwater wordt veroorzaakr door 'upconing' van brak grondwater
van eendiepte van ongeveer 30tot 45meter.

Bijdrage op jaarbasis aan de wateren chloridebalans op slootniveau
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Oppervlaktewattrbttlortsenchlorideconcentratiesopdagbasis.

om grondwater van dezediepte omhoog te
trekken.
Tijdens een ICW-studie in 1976''werd ook
aluitgebreid onderzoek gedaan naar dechloridebelasting van het oppervlaktewater door
kwel.Vermenigvuldiging van de kwelintensiteit met dechloridcconcentratievan het
grondwater direct onder dedeklaag, leverde
veelte lagechloridcvrachten op in vergelijking
met de hoeveelheid chloride dat de polder
werd uitgemalen. Ookzij konden de gemiddeld lageconcentraties direct onder deklaag
met relateren aan de chlondebelasring van het
oppervlaktewater door kwel.Zij hebben toen
besloten om dechloridcconcentratie van het
grondwater op 20tot 30meter diepte tegebruiken voor de berekening van de chlondebelasring. Zij gaven alsverklaringdat door aanwezigheid van neerslaglenzen met een dikte van
tien tot 30meter tussen de sloten, het diepe
grondwater wordt gedwongen indesloten uit
te treden.Stijghoogtemetingen en modelleringen laten zien dat het ontstaan van deze
dikkeregenwaterlenzen niet mogelijk is.Het
procesvan 'upconing' van het diepere, brakke
grondwater door de hogekwelintensiteit in
wellen, iseen veel logischere verklaring.

Sluitende water -en stoffenbalans
Detheorie vande'upconing' in wellen
wordt ondersteund door watet- en stoffenbalansen dievoorpolder deNoordpias zijn
opgesteld. Hierin zijn deresultaten van 2,5jaar
intensiefmeten, modelleren en experimenteren verwerkt.Dewater- en chloridebalansen
voor deelgebieden en de polder alsgeheel zijn
hierbij opdagbasis en integraal opgesteld. Dit
hield in dat dewaterbalans pasdan alsjuist en
HxO
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sluitend mocht worden beschouwd als tegelijkertijd ookde chloridebalans sluitend was.
Dewater- en stoffenbalans (vrachten en
concentratie) kon alleen sluitend worden
gemaakt door een grorcbijdrage aan de wellen
toe te kennen. Dewellen zijn gekwantificeerd
door indroge periodes deflux zodanig afte
stemmen opdeoverige toestromende bronnen
(inlaat,drainage),dat zowel geregistreerde
afvoeren aan degemalen alsgemeten chloridegehaltes in het oppervlaktewater goed konden
worden voorspeld.
Uit deberekende water- en stoffenbalans
blijkt dat debijdrage vanuit dewellen aan de
aanvoer van water indepolder ongeveer zeven
procent is.Debijdrage aan de chloridebelasting bedraagt ongeveer 60procent. Het welwater bevat behalve hogechloridegehaltes ook
hoge concentraties aan nutriënten. De bijdrage
van wellen aan destikstofen fosforbelasting
van het slootwater indepolder, en daarmee
aan deeutrofiëring, ismet behulp vande
balansen gekwantificeerd op respectievelijk
circa30procent voor stikstofen 20procent
voor fosfor.

Indebestrijding van deverzilting van het
oppervlaktewater verdienen de wellen dan ook
specialeaandacht. Zeliggen echter verspreid in
de polder en eengoede methode om de wellen
testabiliseren isnog niet voorhanden. Tedenken valt aan het opzetten van het peil in een
ruim gebied rondom dewellen. Pcilmaatregelenopgrotere schaalzijn voornamelijk effectiefingebieden waar veelwellen voorkomen.
Dehiermeegepaard gaande kosten kunnen
oplopen tot velemiljoenen euro's.Devraagof
deze kosten opwegen tegen de verminderde
verzuringwordtonderzocht met behulp van
een maatschappelijke kosten-batenanalyse.
Daarnaast worden de mogelijkheden voor her
dichten van wellen inde onderkanr van de
deklaagdoor middel van 'biosealing' verder
onderzocht.
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