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wijze ismeer inzicht in dewerking van het
geohydrologischengeochemischsysteem ontstaan en daarmee ook in derelaties tussen de
activiteiten in het intrekgebied ende kwaliteit
van het onttrokken water.
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Voorspellingontwikkeling
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Dc nitraat- en nikketgehalten in lietopgepomptegrondwatcr bij dedrinkwaterwinning Archemerberg nemen de laatstejaren toe. Omdat Vitens dcwinning wil blijven inzetten, isinzicht in dcverdereontwikkeling noodzakelijk. In dit artikel wordt het onderzoek hiernaar toegelicht, waarbij dc
nadruk ligtopdcontwikkeling van deconcentraties nitraat, nikkel en ijzer mdekomende 25jaar.
Vitens Overijssel onttrekt opdeArchemerberg ruim drie miljoen kubieke meter grondwater perjaar. In het onttrokken water zijn
trendmatige verhogingen van de nitraat- en
nikkelgehalten geconstateerd. Tot het begin
van de tachtigerjaren werd een nitraatgehalte
vanminder dan vijf milligram per liter gemeten in het gemengd ruwwater.Nu ligt het
nitraatgehalte in het ruwwater op ruim 20
milligram. Het nikkelgehalte loopt geleidelijk
op vanzeven ug/1(1992)naar 16iig/1in 2002
(afbeelding 1). Om dewinning Archemerberg
duurzaam tekunnen blijven inzetten is
inzicht in de verdere kwaliteitsontwikkeling
van het onttrokken water noodzakelijk.
Wittevecn+Bosonderzocht de verwachte

A/b.1:

ontwikkeling tot 20301 .Voorher onderzoek
bouwde het een grondwaterkwaliteitsmodel
op basis van een reeds bestaand grondwaterstromingsmodel, waarmee de concentraties
chloride, nitraat en nikkel vanafde aanvang
van de winning tot hetjaar 2030zijn berekend.
Gekozen isvooreen integrale benadering
van het probleem, door onderzoek van de
grondwaterkwaliteit in het gehele intrekgebied endoor analyse van debelangrijkste kwaliteitsparameters in het onttrokken water vanafaanvang vandewinning tot nu. Voortsis,
voorafgaand aan de modellering, op basis van
systeemkennis en berekende belasting eerst
een inschatting gemaakt van de kwaliteit van
het opgepompt water indetoekomst. Op deze

KwaliteitsontwikkelingvanhetopgepomptewaterinpompstationArchemerberg.

Op basis van het onderzoek zijn maatregelen in beeld gebracht om de drinkwatervoorziening duurzaam te kunnen blijven
garanderen (ziepagina 6).
Winning Archemerberg
Dewinning Archemerberg ligt ten zuiden
van Ommen en maakt deel uit vande SallandseHeuvelrug. Sinds het begin van de zestiger
jaren wordt hier grondwater onttrokken ten
behoeve van drinkwater uit het eerste watervoerend pakket. Een beschermende toplaag
ontbreekt. Het grondwater kan worden gekarakteriseerd alszeerzacht aëroob grondwater.
Het totale puttenveld bestaat uit t7 putten
met filters op verschillende diepten.
DeLemeler-eschendeArchemer-esch liggen in het intrekgebied. Dezeessen kennen
een lange landbouwgeschiedenis. Momenteel
wordt daar voornamelijk maïs verbouwd. De
essenvormen ongeveer een kwart van het totaleintrekgebied. Deoverige driekwart van het
intrekgebied bestaat voornamelijk uit natuur
(naaldbossen en heide).In afbeelding 2zijn de
isohypsen en deglobale grondwaterstroming
weergegeven.
Afbraak p y r i e t
Dekwaliteit van het grondwater rond
Archemerberg wordt met name beïnvloed door
bemesting en pyrietafbraak. Pyriet isin het
verleden gevormd, met name inde (voormalige) kwelgebieden en mogelijk in de diepere
ondergrond21.Onder invloed van nitraat wordt
pyriet afgebroken, waarbij onder meer sulfaat
en ijzer vrijkomt en nitraat verdwijnt3'.
Daarnaast kunnen verschillende sporenelementen als nikkel, kobalt, arseen en zink
vrijkomen bij deafbraak van pyriet. Depreciezesamenstelling van pyriet nabij Archemerbergisniet bekend, zodat niet kan worden
berekend hoeveel nikkel vrijkomt.
Naast het vrijkomen van nikkel als gevolg
van pyrietoxidatie kan nikkel ook mobiel
worden door desorptie.Dezedesorptie van nikkelwordt veroorzaakt door sterk verhoogde
concentraties aan macro-kationen, zoals
calcium en kalium, in het infiltrerend landbouwwater.Daarnaast kan ook desorptie
optreden door verzuring.
Uit analyses blijkt dat de denitrificatiecapaciteit van het aanwezige pyriet al grotendeels isverbruikt in het bepompte pakket. In
dedieperedelen isnog welpyriet aanwezig.Zo
wordt in een waarnemingsput met minifilters
opéén van de essen onder meer een snelle
afname van het nitraatgehalte met de diepte
waargenomen, hetgeen duidt opeen overgang
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Om nategaan wat deinvloed isvan de
ingevoerdenitraatgehalten opdeberekeningsresultaten,zijn verschillendegevoeligheidsanalysesuitgevoerd, waarbij onder het bosgebieden onder deessenaanmerkelijk hogere
gehaltenzijn aangenomen. Dit leiddeechter tot
mindergoede kalibratieresultaten.Deberekeningswijze isdan ookniet aangepast.Denikkelbelastingisgekoppeld aande nitraatbclasting,
omdat demobilisatie van nikkel samenhangt
met denitraatbelasting, hetzij via pyrietafbraak, hetzij viadesorptie alsgevolgvaneen
hogebelastingaanzouten ofdoor verzuring.
Opbasisvangemetengehalten en bovenstaande aannamen enstartwaarden zijn devolgendenikkelgehalten ingevoerd inhet kwaliteitsmodel (tabel 2).Onderstaandewaarden zijn
deresultaten vandekalibratievan het nikkelkwaliteitsmodel.Welmoet worden opgemerkt
datonder het bosgebiedslechtséén meetpunt
ligtwaarhernikkelgehalte isgemeten.

Bouw en kalibratie voorspellings-

model

- grondwaterscheiding
Afi>. 2:

Na de bepaling van de nittaat- en nikkelbelasting van hetgrondwater iseen gtondwaterkwaliteitsmodel gebouwd om de voorspellingsberekeningen tekunnen uitvoeten.
Uitgangspunt iseen MODFLOW-grondwatermodel,dat doorVitens isgebouwd engekalibreerd4'.Ten behoevevan dezestudie is het
model verfijnd, zowelverticaal (meer modellagen)alshorizontaal, waardoor het mogelijk
wasde verschillende pompputten individueel
in te voeren,opdejuiste diepte.Vervolgens
zijn deonttrokken debieten overde periode
1960-2003ingevoerd en ishet model uitgebreid
tot eengrondwaterkwaliteitsmodel voor
nitraat, nikkel en chloride,met behulp van het
programma MT3D5'.Het model isgekalibreerd, eerst op het chloridegehalte envervol-

IsohypsenengrondwaterstromingrondArchemerbcrg.

van uitgeloogd naar niet uitgeloogd zand.

Nitraat- en nikkelbelasting in het
intrekgebied
Omdekwaliteit van hetopgepompte water
tekunnen betekenen ishet noodzakelijk de
kwaliteit van het bovenstegrondwater in het
intrekgebied tekennen indeloopder tijd. Hierbij speeltmet namedebemesting vandeessen
eenrolendaarnaastdeatmosferische depositie.
Het bemestingsniveau opde essen isberekend,ervan uitgaand dat het toegestane
bemestingsniveau is(en wotdt) gerealiseerd.
Hierbij ishet landgebruik opdeessen van
belang:tot 1980werd voornamelijk graan,
aardappelen en bieten verbouwd. Inde periode
daarna wasdit overwegend maïs. Thans
bedraagt het graanareaal op de Lemeleresch

zo'n 25procent en opdeArchemeresch ongeveer60procent. Wat betreft de toekomstscenario's isalsuitgangspunt gekozen dat het
graanareaal stijgt met 20procent.
Vootdat stikstofde grondwaterspiegel
bereikt, verdwijnt hetgedeeltelijk door gewasopname,ammoniakvervluchtiging en denitrificatie.Schattingen overhetgedeelte van de
meststoffen die in hetgtondwater komen,
gebaseerd op ervaringen in andere gebieden in
PleistoceenNederland, liggen rond de 20procent.Opbasis vandezeschatting isde nitraatconcentratie in het bovenstegrondwater onder
deessen en onder het bosgebied berekend.
Dezeberekende waarden zijn vervolgens
gecorrigeerd (verhoogd) voorgemeten nitraatgehalten endezezijn gebruikt alsinvoer voor
devoorspellingsberekeningen (tabel1).

Tabel1.
model.

Ingevoerdenitraaigehalten inhetkwoKteits-

periode

1960-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2002

2003-2010

vanaf2010

nitraatgehalte
freatisch
grondwater
onder bos

nitraatgehalte
freatisch
grondwater
onder essen

(mg/l)

(mg/l)

5
5
5
5
5
5
5
5

100

300
200
100

70

7°
60
50
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gens op nitraat- en nikkelgehalten.
Voorspcllingsbetekeningen zijn niet uitgevoerd wat betreft het ijzergehalte, daar de
noodzakelijke nauwkeurigheid hoog is (kritischeijzergehalte van 0,05mg/l) en de kennis
vandeondergrond onvoldoende isom dit
nauwkeurigheidsniveau tekunnen halen.Wel
iseen analyse van degemeten ijzergehalten
uitgevoerd in relatie tot nitraat- en nikkelgehalten en het opgepompte debiet. Daarnaast is
de ruimtelijke verdeling van de ijzergehaltcn
overhet puttenveld beschouwd. Opbasis hiervan isdeverwachte ontwikkeling van het
ijzergehalte opgesteld.
Kwaliteitsontwikkeling tot zojo
Een viertal toekomstscenario's isdoorgerekend, waarbij deonttrokken debieten telkens
verschilden (zie tabel 3).Denitraat- en nikkelgehalte in het bovenstegrondwater in het
intrekgebied voor de periode 2003-2030 zijn
ingevoerd conform tabellen ren 2.De overige
modelparameters zijn bij de voorspellingsberckeningenniet aangepast.

denikkelgehalten (inhet gemengd ruwwatet)
niet boven de20ug/1stijgen en mogelijk zelfs
onder de 14ug/1blijven (bij het eerste,tweede
en vierdeonttrekkingsscenario). In 2030wordt
een nikkelgehalte van rond de8ug/1verwacht.

tenveld zijn gelegen een hoger ijzergehalte in
het opgepompte water laten zien.Deze verdeling isredelijk constant, ondanks de debietwisselingen dieplaatsvonden in de afgelopen tien
jaar.

IJzer

Aanbevolen onttrekkingsregime

Een duidelijke relatie tussen de ijzergehalten enerzijds en de nikkel- en nitraatgehalten
ofhet onttrokken debiet anderzijds is niet
gevonden. Welbestaat een duidelijke ruimtelijke verdeling indeonttrokken ijzergehalten
bij deverschillende putten. Het opgepompte
water uit de centraal gelegen putten vertoont
een laag ijzergehalte (ijzer beneden 0,05mg/l),
terwijl deputten die aan de rand van het put-

Dedaling van de nitraat- en nikkelgehalten zet in de periode 2005-2010in, (vrijwel)
ongeacht het ontttekkingscenario. Wel wordt
bij het derde scenario een hoger maximaal
gehalte in hetgemengd ruwwater verwacht,
zowel voot nitraat alsvoor nikkel. Ook zullen
de fluctuaties in degehalten bij dit scenario
groter zijn dan bij deandere scenario's. Scenario 3 verdient dan ookgeen voorkeur.

Tabel2.

Ingevoerdenikkeigeholteninhetkwaliteitsmodel.

periode

bos

essen
(Mg/l)

1560-1979
1980-1984

(Mg/l)

3

50

0

3

50

0

3

00

Resultaten

1985-1989

Nitraat

1990-1994

3

50

Degemiddelde nitraatgehalten zullen in
de tweede helft van het huidig decennium
(2oo5-2oro)gaan dalen, vrijwel ongeacht het
onttrekkingsscenario. Verwacht wordt dat de
nitraatgehalten (inhet gemengd ruwwater)
niet boven de35mg/l zullen stijgen en mogelijk zelfs onder de 25mg/l zullen blijven (bij
het eerste,tweede en vierde onttrekkingsscenario).In 2030wordt een nitraatgehalte van
circa 15à20mg/l verwacht.Deze ontwikkeling
istegengesteld aan de verwachting bij aanvang
van deze studie5'.

1995-1999

3

35

2000-2002

3

35

2OO3-2OIO

3

30

0

vanaf2010

3

25

0

Tabel3.

Ookvoornikkelgeldtdat wordt verwacht
dat inde tweedehelft van het huidig decennium (2005-2010)degemiddelde gehalten in het
ruwewater zullen gaan dalen,vrijwel ongeacht
het onttrekkingsscenario. Waarschijnlijk zullen

Ajb.3.

0

30
30(nalevering door pyrietafbraak, nabij putten 16,20,21)
30
30(nalevering door pyrietafbraak, nabij putten 16,20,21)
30(nalevering door pyrietafbraak, nabij putten 16,20,21)
30

Ontrekkmjsregimetoekomstscenario'svoordeperiode2004-2030.
debietaanpassingen

Nikkel

ij autonoom

tijdelijke verhoging tot 2010naar vier miljoen kubieke meter perjaar,
daarna tot 2030huidige onttrekking (driemiljoen kubieke meter perjaar)

2) 'ongewijzigd'
3) 'schermputten'

continuering onttrekking opdrie miljoen kubieke meter
aanpassing putschakelschema, waarbij drie schermputten volcontinu 300
kubieke meter per uur leveren.Het overigedebiet isgelijkmatig verdeeld
overde resterende putten. Het debiet isgelijk aan eerste scenario.

4)'evenredig'

alleputten leveren een gelijkjaardebiet. Het debiet isgelijk aan eerste

Resultatennitraat-ennikkelvoorspelling,gemengdruwwater.
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Opbasisvandeijzeranalyse gaatdevoorkeuruitnaareenscenariodatweinigverschilt
vanhetonttrekkingsregime datinhetverledenisuitgevoerd.Devoorkeurgaatdanook
uitnaarde scenario's 1 (autonoom)en2(ongewijzigd).
Conclusies
Opbasisvanhetmodelonderzoek wordt
verwachtdatde huidigestijging vande
nitraat-ennikkelgehalten nogmaximaal
enkelejarenzalduren,waarbijdedrinkwaternorminhetgemengd ruwwater nietwordt
overschreden.Alvoorhetjaar 2010 zeteen
dalingvandenitraat-ennikkelgehalten in.
Dezeafname wordtveroorzaaktdoor afname

advertentie

vandemestgift indeafgelopen decenniainhet
intrekgebied.
Opbasisvanderesultaten vandezestudie
eninoverlegmetexternepartnersheeft Vitens
voorinzetvandewinningconform scenario2
(ongewijzigd).MetditscenariokanVitensde
omgevingvandewinningblijvend ontlasten
entegelijkertijd dekwaliteitvanhetgrondwateroptimaalhouden.
Hethuidigmonitoringsprogramma dient
tewordengecontinueerd,waarbijookdekwaliteitvanhetfreatisch wateronderhetbosgebiedvanbelangis. Hierwordtthansweinig
bemonsterd.Hetdoelvandebemonsteringis
de(veronderstelde)afname vandenitraatbelastingindebrongebiedentemonitoren. *
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