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initieelmeetnetontworpen.Vervolgenskijkt
mennaardebereikbaarheid vaneenteplaatsenmeetpunt endemogelijkheid tothet
inpassenvanbestaande meetpunten.
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OntwerpmeetnetgrondwaterkwaliteitpompstationZeist
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HydroaMidden-Nederland wilvoorduurzamewinningeneenmeetnetgrondwaterkwaliteit installeren,waarmeevooreenperiodevanminimaaltienjaar betrouwbarevoorspellingengedaan kunnen
wordenoverdetevenvachtenruwwaterkwaliteit.Metditdoelwordendebestaandemeetnettenvande
pompstationsvanHydrongeoptimaliseerd.Deinvullingvaneen nieuw meetnetontwerp isin eerste
instantieafhankelijk vandeeisendieaanhetmeetnetwordcngesreldenkandaaromperpompstation
verschillen.Anderzijdswordthetmeetnetontwerp bepaalddoordecomplexiteitvandegrondwaterstromingenhydrochemie,alsmededeaardenomvangvanaanwezigepunt-, lijn-eudiffuse verontreinigingsbronnen.InditartikelwordthetmeetnetontwerpvoorpompstationZeistbeschreven. Het
pompstation ligtinstedelijkgebied,waarhetgrondwateropdiverselocatiestotopgrotediepteverontreinigd is.Voorhetontwerpiseenhydrologischemodellering,eenhydrologischeenhydrochemischesysteemanalyseeneen inventarisatievanverontreinigingsbronnen uitgevoerd. Uithetonderzoekisnaar
voreugekomeudathetbelangrijk isdatdezeonderdelen inonderlingesamenhangwordenuitgewerkt.
InpompstationZeist,datdoor stedelijke
uitbreidinginmiddels inbebouwdgebiedligt,
wordtjaarlijks circavijfmiljoen kubiekemeter
grondwateropgepompt. Hierbijworden13
puttengebruikt meteenfilterdieptevancirca
60 tot75mbenedenmaaiveld.Inhetïntrekgebiedbevindenzichenkeletientallen locaties,
waarverontreinigingvangrondwater heeft
plaatsgevonden.Daarnaastzijn inhetgebied
diffuse bronnenvanverontreinigingaanwezig.Beidebronnen vanverontreiniginghebbeneenbelangrijkeinvloedopdekwaliteitvan
hetopgepompte ruwwater.
Hethuidigemeetnetisgeplaatsttussen
1930en1980.Deplaatsingvandeputtenis
gebaseerdopad-hocbeleidenveranderingenin
deruwwaterkwaliteit.Hettoekomstigemeetnetisprimairgerichtophetvoorspellenvan
veranderingeninderuwwaterkwaliteitals
gevolgvanhetaantrekkenvandiffuse verontreinigingenenhetverschuivenvanhydrochemischefacies.Alsindshalverwegedejaren
zeventigisechterbekend,datookpuntverontreinigingendewinputtenvanhetpompstation
hebbenbereikt.Hierdoor isexttazuiveringvan
hetopgepomptegrondwater noodzakelijk.
Totophedeniseenaantalpuntvetontreinigingeninhetgebiedindividueelaangepakt.
Voorderesterendeverontreinigingen isrecent

dehistorischeenactuelesituatieuitgewerkt1)2!.
Medeopbasisvandezeresultaten heeft
Hydronbeslotenomhetmeetnetgrondwaterkwaliteitverderuittebreidenmet meetpunten
voorpuntverontreinigingen.Dezeverontreinigingen,dieeenbedreigingvormenvoorde
ruwwaterkwaliteit, moetenmethetmeetnet
gesignaleerd enonderzochtworden.
Werkwijze
BinnenHydroniseensystematiekingebruikdiehetmogelijkmaaktomopeenefficiënteenonderbouwdewijzeeenmeetnetteontwerpenofoptimaliseren.Dezesystematiekisdeels
gebaseerdopdesystematiekvanBaggelaar3Îen
kentdrieonderdelen:eenhydrologischemodellering,eenhydrologischeenhydrochemische
systeemanalyseentenslotteeeninventarisatie
vandevetontreinigingsbronnen.
Dezedrieonderdelenstaannietlosvan
elkaar,maarvullenelkaaraanenleverenals
geheeldebouwstenenvoorhetontwerp.Zo
wordtbijvoorbeelddeinventarisatievanverontreinigingsbronnenbenutbijdefaciesanalysc
(eenfacieiseengrondwaterlichaammeteen
kenmerkendesamenstelling)doordezetecombinerenmetdeberekendegrondwaterstroming.
Metdeverkregeninzichtenuitdemodellering,analyseseninventarisatiewordteen

Hydrologische modellering
Bijdeoptimalisatievanhetmeetnet zijn
stroombaanberekeningen vanhetgrondwater
alsbasisgebruikt.Voorhetuitvoerenvan
stroombaanberekeningen isallereersteen
grondwatermodel opgezet.Ditgrondwatermodelisgebouwd binnenModflow enbeslaat
eengebiedvancirca115km2methetpompstationZeistalsmiddelpunt.
Inhetgrondwaterbeschermingsgebied is
deondergrondopgebouwduitdriewatervoerendepakkettenentweescheidendelagen.De
regionalestromingsrichtingvanhetgrondwatetindewatervoerendepakketten isglobaalineenwestelijkerichting.DepompputtenvandewinningZeistonttrekken wateruit
hettweedewatervoerend pakket.Hetgehele
intrekgebied vandewinningmaaktdeeluit
vanhetinfiltratiegebied UtrechtseHeuvelrug.
Bijdemodelleringisextraaandacht
geschonkenaanhetuitwiggenvandeeerste
scheidendelaagterhoogtevanhetpompstation.Deeerstescheidendelaagbehootttotde
FormatievanKedichemenvormtdescheiding
tussenheteersteentweedewatervoerendpakket.Vaakblijkt dathetuitwiggen vaneen
scheidende laageenrelatiefgroteinvloed heeft
ophetlokalestroombaanpatroon4'endaatmee
ophetaantrekken vanverontreinigingen.Om
deliggingvandeuitwiggingzogoed mogelijk
tebepalen,zijnallebeschikbareboorgegevens
vanTNOenHydronopnieuw geïnterpreteerd.
Hieruit iseenmeeroostelijkeuitwiggingnaar
vorengekomendaneerderwerdaangenomen.
Dezemeeroostelijkeuitwiggingwordtbevestigddoordeliggingvanenkeleverontreinigingspluimen1;.
Hydrologische en hydrochemische
systeemanalyse
Hetdoelvandesysteemanalyseisom
inzicht teverkrijgen indehistorischeenactuelegrondwaterstroming inhetgebiedende
macrosamenstelling vandekenmerkende
grondwatetsystemen(hydrochemische facies).
Hiertoezijndiverseberekeningen uitgevoerd
methetgrondwatetmodel.Verderzijn grondwaterkwaliteitgegcvensvanhetbestaande
meetnetendebeïnvloedende factoren geïnventariseerd engeanalyseerd.
Inheralgemeengeldtdatdehistorische
grondwaterstroming inhet onderzoeksgebied
nietveelafwijkt vandehuidigesituatie.
Belangrijke menselijke ingrepen,dievan
invloedzijngeweestopdegrondwaterstroming,zijndetoenamevangrondwateronttrekkingen,deaanlegvanriolering,bosaanplantendeintensiveringvanontwatering
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ten (zuid)westen van deUtrechtse Heuvelrug.
West

Vooreenanalyse vandehistorischeen
actuelegrondwaterkwaliteit isinzicht nodigin:
•

Hoofdstromingsrichting grondwater

degrondwaterstroming (herkomst, verblijftijd),

•
•

deneerslag (hoeveelheid, samenstelling),
hetlandgebruik (verdamping, stoffenbelasting)

•

enreactieve samenstelling vanhet
sediment.

Oost

hoogte
m NAP

Zeist,bebouwde kom

deklaag
WVP1

Deze factoren zijn inde hydrochemische
systeemanalyse betrokken. Op basis vande
chemische gegevens van debestaande waarnemingsfilters (peilbuisfilters), ishethydrochemische systeem inbeeldgebracht. Dehypothesen over de belangrijke geochemische
reacties (nitraatreductie, kalkoplossing, neerslag ijzeroxides) zijn getoetst methetrekenprogramma PHREEQp»6'. De hydrochemische
systeemanalyse heeft geleid toteen onderscheid invier hydrochemische facies:
•

stedelijk grondwatersysteem (ongebuffcrd
grondwater met diverse puntverontreinigingen met TRI,PER,BTEXenzware
metalen),

•

ongebufferd Heuvelrugsysteem (lagechloride-ennitraatgehalten),
gebufferd Heuvelrugsysteem (geen nitraat,
lage chloridegehalten),

•
•

1e SOL

WVP2

2eSDL

WVP3

sterk gebufferd Heuvelrugsysteem (met
een hoger kalkgehaltedan facie3).

Facie IIwordt niet indegenoemde chemischesamenstelling direct indewinning opgepompt, maar krijgt tijdens destroming naar
de winning de karakteristieken van facie I,III
ofIV(zieafbeelding 1).Vandetotaal onttrokken hoeveelheid grondwater inde winningis
deverhouding tussen water afkomstig uit
facie I,IIIenIVrespectievelijk 14,43en43procent Deze verhouding isbepaald opbasis van
berekeningen methet grondwatermodel.
Degrenzen tussen defacies zijn op ruime
afstand van de winning (roà25jaarszone)
moeilijker aan tegeven dan dichterbij het
wingebied, omdat hier vaak(nog)geen kwaliteitsgegevcns worden verzameld.
Deindelinginvierfacies isgetoetst aanhet
hydrologische model endegemeten ruwwaterkwahrcit.Dit isgedaan doorde theoretische
samenstelling teberekenen opbasisvan het
aandeel vandefacies indepompputten ende
gemiddelde kwaliteit per facie.Indien bijvoorbeeldeen pompput dehelft vanhetwater onttrektuitfacieIIIendeandere helft uitfacie IV,is
in theorie herchloridegchaltevanhetruwwater
gelijkaan het rekenkundig gemiddelde van
facieIIIenIV.Dealdus berekende samenstelling
perpompput komt voordeopgestelde facicsmdelingredelijk goed overeenmet de gemeten
ruwwatersamenstelling (zieafbeelding 2).
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Ajb. 1:

Dwarsprofiel metligging hydrodiemischefaaes.

Inventarisatie verontreinigingen
Algemeen
Het doel van deinventarisatie isomte
komen toteen selectie van verontreinigingen
diedoor hunomvang, ligging ofstoftype relevant zijn voordeoptimalisatie van hetmeetnet.Wanneer een verontreiniging als relevant
wordt beschouwd, wordt aanbevolen hiervoor
een meetpunt inhetmeetnet op tenemen.
Dijfjiisc verontreinigingen
Vanwege de ligging vandewinning, ishet
stedelijk gebied de belangrijkste diffuse bron
van grondwaterverontreiniging. De invloed
van stedelijke activiteiten en atmosferische
depositie manifesteert zich inde grondwaterkwaliteit van facie I,diegekenmerkt wordt
door hogegehalten aan chloride, sulfaat,
nitraat enkalium. Ook worden enkele
onkruidbestrijdingsmiddelen ofmetabolieten
ervan inhet grondwater aangetroffen, zoals
diuron, simazin en desisopropylatrazin.
Puntverontreinigingen
Tussen de3-jaarende 100-jaar reistijdzonc
vandewinningZeistzijn 74puntbronnen met
eengrondwaterverontreinigingaanwezig.Voor

twaalfvandepotentiële puntverontreinigingen
iseen meetpunt opgenomen inhet meetnetontwerp.Dezeselectieisonder andere gedaan
door locatiesbuiten de10-jaar reistijdzone buiten beschouwing telaten, indien deze alleen
een verontreiniging hebben met vluchtige aromaten (BTEXN)ofminerale olie. Aangenomen
wordt,dat dit type verontreinigingen wordt
afgebroken inhetheersende geochemische
(aërobe) milieu,voorzedewinning bereiken.
Delocaties van de puntverontreinigingen
zijn weergegeven inafbeelding 3.Hierin isals
achtergrondinformatie decontour aangegeven
van debekende grondwaterverontreinigingen
(pluimen),zoalsdie ineen eerder onderzoek1'
zijn gekarteerd. Hieruit kan worden opgemaakt dat een aantal verontreinigingen reeds
relatiefdichtbij ofin dewinning worden aangetroffen.

Lijnverontreinigingen
Een klein aandeel van het opgepompte
water bestaat uitinfiltratiewater, datinfiltreert naast deautosnelwegA28ende voormaligegoederenspoorlijn De Bilt-Zeist.Voorhet
monitoren van dezelijnverontreinigingen is
geconcludeerd datdeinvloed ervan opde
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Initieel meetnetontwerp voorpompstation Zeist met de bekende verontreinigmgsvluimen,

grondwaterkwaliteit moeilijk te onderscheiden isvan dedirect aangrenzende bebouwing.Daarom zijn voor de lijnverontreinigingen geen aparte meetpunten in het
meetnetontwerp opgenomen.

voerd.Hiervoorzijn inonderlinge samenhang
uitgewerkt:een hydrologische modellering,een
hydrologischeen hydrochemische systeemanalyseen een inventarisatie van verontreinigingsbronnen.Herresulterende meetnetontwerp
wijkt relatiefsterk afvanhet huidige meetnet.

Initieel meetnetontwerp
Op basis van stroombaanberekeningen is
bepaald waar meetpunten geplaatst moeten
worden.Door decomplexiteit van degeohydrologische situatie en de talrijke puntvetontreinigingen in het stedelijke gebied,zijn bij de
winning vanZeist relatiefveel waarnemingsputten en waamemingsfilters noodzakelijk
om aan dedoelstellingen voor het meetnet te
voldoen.Het uiteindelijke meetnetontwerp
bestaat daarom uit 19waarnemingsputten
met in totaal 158waarnemingsfilrers. Slechts
enkele van de bestaande waarnemingsputten
konden worden ingepast. In afbeelding 3is het
meetnetontwerp weergegeven.
Dewaarnemingsputten voor de mering
van (verschuivingvan) hydrochemische facies
zijn geprojecteerd opde 10-jaars reistijdzone
(zieafbeelding 3).Verderzijn waarnemingsputten voorzien in het verlengde van de
stroombanen vanafde twaalfmeest relevante
verontreinigingen naar dewinning. Geletop
de correlatie tussen degemeten en berekende
ruwwaterkwaliteit (afbeelding 2)wordt aangenomen dat met het nieuwe meetnet de ruwwatetkwaliteit per pompput voldoende
betrouwbaar kan worden voorspeld.

Conclusies en aanbevelingen
Voorhet meetnetgrondwaterkwaliteit van
dewinningZeist iseen optimalisatie uitge-

Ç Grontmij

Dewerkwijze zorgde ervoordat eengoed
inzicht ontstond in de grondwaterstroming,
dehydrochemische systemen en de verontreinigingen. Hierdoor ishet resulterende meetnetontwerp geschikt om een betrouwbare
voorspelling tedoen overde te verwachten
ruwwaterkwaliteit. Degevolgde werkwijze
wordt daarom ookvoordiverseandere winningenin deprovincieUtrechr toegepast.

verontreinigingsbronnen en reisttjdzones (3,10 en 25 j a a r ) .

besparing op chemische analyses worden
bereikt.Bijvoorkeur dient de opzet van het
meetnetontwerp duidelijk en daardoor reproduceerbaar tezijn.Na implementatie ontstaan
immets mogelijk nieuwe inzichten, die kunnen leiden tot een nadete beschouwing van de
ligging en samenstelling van hydrochemische
facies ofverontreinigingen. Verder kunnen de
risico's van een mogelijke verslechtering van
de ruwwaterkwaliteit vroegtijdig worden
gesignaleerd. Deze informatie kan essentieel
zijn voorde bedrijfsvoering.*
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