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kwaliteit van de leefomgeving, zoals natuurwaarde,ecologische waarde en landschapsbeleving.

Hetbodem-enwatersysteem
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InNederland ismetdeimplementatie van deKaderrichtlijn Water begonnen. Het doelvan derichtlijn iseen kadervast testellen voorde bescherming van oppervlaktewater, kusrwaterencjrondwater.
Het beschermen van het ecosysteem, het bevorderen van duurzaamgebruikvan wateren het terugdringenvanverontreiniging van oppervlaktewateren,grondwaterzijn de belangrijkste doelstellingen
van deKaderrichtlijn Water, De richtlijn isin detail uitgewerkt vooroppervlaktewater, maar de uitwerking voor hetrjrondwater isbeperkt. Om debescherming vangrondwater nader te kunnen concretiseren isdeTechnischeCommissie Bodembescherming (TCBJomadvies cjevraarjd.

Debelangrijkste punten uit dit advies
'Aanzet voor stroomgebiedenbeheer' en een
nadere uitwerking van destrategische hoofdlijn in het rapport 'Grondwater in de Kaderrichtlijn Water'1'zijn reeds weergegeven in
H 2 0 (nr.23van 16november 2001).Indit artikelwordt de inhoud van debeide rapporten
geïntegreerd weergegeven.

Nieuwe uitgangspunten
DeKaderrichtlijn Water iseropgericht om
betere voorwaarden tescheppen om aquatische
systemen voor verdereachteruitgang te behoeden en eventueel teherstellen. Hiertoe biedt de
richtlijn een kader waarbinnen samenhang
aangebracht kan worden in het beheer van
water.DeTechnische Commissie Bodembescherming vindt dat deimplementatie van
de richtlijn inNederland in het teken dient te
staan van een betere samenhang tussen beheer
vanbodem en water en een betere samenhang
in het beheer van kwaliteit en kwantiteit. Dit
komt neer opintegratie van milieuthema's in
gebiedsgericht beheer.
Alsbelangrijk uitgangspunt zietdeTCBde
'systeembenadering', om gebiedsgericht tot
een integratie van milieuthema's te komen. In
dezebenadering staat desamenhang tussen
bodem en (grond)water en de kenmerken daar-

van centraal.Samenhang indezin, dat een
dynamische relatie bestaat tussen een infiltratiegebied, waar hetgrondwater het systeem
binnendringt, en eenexfiltratiegebied, waar
het grondwater het systeem weer verlaat. Deze
samenhang heeft totgevolg,dat ingrepen in
het systeem ofbelasting van het systeem op
een andere plaatsoftijdstip gevolgen kan hebben. Binnen dit systeem vormt het grondwater
alseen traag maar mobiel medium de verbindende schakel in deondergrond. De kwaliteit
daarvan iseen belangrijke voorwaarde voor
biodiversiteit en kwaliteit van de leefomgeving.Desysteembenadering beperkt zich derhalve niet tot de(geo)hydrologische aspecten
van het waterbeheer, zoals veiligheid, kwantiteit en kwaliteit, maar staat ookcentraal in het
denken over ruimtegebruik, duurzaamheid en
omgevingskwaliteit.
Door het intensievegebruik van de grond,
en het specialegegeven dat bewoning in laag
Nederland alleenmogelijk isdoor nauwgezet
waterbeheer, isbinnen de bodembescherming
eenomslagindenken gaande.Naast preventievemaatregelen om emissies te vootkomen
wordt meer nadruk gelegdop het afstemmen
van handelingen op debodem.Daarbij wordt
bij het gebruik van de bodem rekening gehouden met zaken die temaken hebben met de

Eenomslagvan denken isnodig waarin
sturen op kwaliteit in relatie tot gebiedskenmerken de nieuwe gemeenschappelijke
basis voor bodem- en waterbeheer en dus ook
voor toekomstig stroomgebiedenbeheer
vormt. Het (grond)water dient daatbij benaderd teworden alseen kans ofzelfs een voorwaarde voor de leefomgeving. Deze omslag
van denken reikt daarmee verder dan het technische heersen over het water De systeembenadering biedt decontext waarbinnen per
gebied ofdeelgebied tot eenafstemming kan
wotden gekomen met betrekking tot aspecten
die temaken hebben met de waterkwantiteit
of-kwaliteit en de natuur- ofecologische
waarden.Dit houdt in dat een gewenste
toestand bepaald moet worden die in relatie
staat tot de bestaande water- en bodemsystemen in debeheergebieden. Beheer van milieukwaliteit kandan makkelijk samen gaan met
maatschappelijke ontwikkelingen en tuimtelijke ordening.Degoede toestand kan worden
afgeleid vaneen 'ecologische potentie'(zoals
algemeen genoemd in deKaderrichtlijn Watet)
voorgrondwaterecosystemen2).
Bijbeheer van stroomgebieden opbasis
van dezeuitgangspunten ishet belangrijk om
deschaal waarop het beheer zich moet richten
goed aan tegeven,er moet een indeling van
Nederland komen in deelstroomgebieden. Bij
het vormgeven van het beheer ishet belangrijk om rekening tehouden met de dynamiek
van het grondwater. Verder moeten duidelijke
afspraken gemaakt worden over degoedetoestand en ovet het beginpunt van omkering,
het punt waarop ingrijpen noodzakelijk is
omdat anders een niet-acceptabele toestand
ontstaat.Monitoring speelt bij dit alles een
cruciale rol.

Deelstroomgebieden
Tot nu toe ishet watetbeheer in Nederland noggrotendeels langs historisch gegroeidebestuutlijke grenzen georganiseerd. DeEG
schrijft echter allanger voor om in stroomgebieden tedenken3j.Een nadere invulling van
stroomgebiedenbeheer in afzondetlijke
stroomgebieden dient plaats tevinden met
specifieke aandacht voor (grondjwatersystemen.
DeKaderrichtlijn Watergaat uit van het
beheet van stroomgebieden vangrote rivieten.
VoorNederland zou dit neerkomen opeen
indeling in viergebieden (Eems,Rijn, Maas en
Schelde).Gezien het intensievegebruik van
Nederland isdit echtet een tegrote schaal,
zowelvanuit bestuurlijke overwegingen als
H2O
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mogelijk constantzijn in de tijd. Bovendien
kennen dedeelstroomgebieden een min of
meer uniforme opbouw zodat de reactie van
het water opspecifieke ingrepen binnen dit
gebied kan worden voorspeld.
Daarnaast ishet voor het beheer van
belangom via monitoring de respons van het
watersysteem steeds beter te karakteriseren.
Dit isvan belang,omdat alsgevolgvan beïnvloedingvan buitenafhet grondwatersysteem
wijzigt, waardoor eennieuwe toestand van het
systeem ontstaat (afhankelijk van de specifieke,
statischegeohydrologische eigenschappen van
het systeem),waarop dan weer nieuwe beïnvloedingmoet worden afgestemd.

Goede toestand en beginpunt van
omkering

kerninfittratiegebied
lokaalvrijsysteem
lokaalgedwongensysteem

Afi>. 1:
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O sprengof bron

Deafbakening vangrondwaterlichamenheeftgeleidtoteengeograjïscheindelingvanNederlandin15
gebieden(zieHzOnr.23van 16november 2001).Dezekaarttoontindetailhetgrondwaterlichaamvande
Veluwe. Het keminjlltratiegebiediseengrootschaliggebiedwaar hetgrondwaternaardediepeondergrond
wordt ajgevoerd.Eenlokaalvnjsysteemiseenkleinschaliggrondwatersysteemwaarvandestromingen
grondwaterstandmino/meernatuurlijk(ongedwongen) is.Eengedwongen'systeem isgeregulcerd.

vanwegedewens recht tedoen aan de
verscheidenheid in regionale kenmerken.
Beterzou het zijn om het beheer te richten op
deelstroomgebieden, waarbij de reeds bestaandewaterschappen eengoedeorde-grootte aangeven.Voorde indeling vanNederland in deelstroomgebieden stelt deTCBderhalve voor uit
tegaan van degeohydrologische samenhang.
Zokunnen grondwaterlichamen worden aangegeven dieeen zekeremate van uniformiteit
hebben ten aanzien van dehydrologie en de
geologie.Deze lichamen besraan uit een verzameling van kleinere engrotere grondwatersystemen. Door deuniformiteit in degeohydrologische situatie vertonen alde
grondwatersystemen inéén grondwaterlichaam een min ofmeet vergelijkbare reactie
op beïnvloeding. Hierdoor ishet mogelijk om
ontwikkelingen ingrondwater te voorspellen
en tebegrijpen. Een bijkomend voordeel van
dezeindeling isdat het ook mogelijk isom
beheer uit tevoeren opeen algemener ofgedetailleerder schaalniveau waarbij toch steeds
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samenhangende eenheden met logische
grenzen blijven bestaan. Deafbakening van
grondwaterlichamen heeft geleid tot een
geografische indeling vanNederland in
15gebieden (afbeelding 1).

Dynamiek van het grondwatersysteem
Bij het vormgeven van het beheer moet
goed rekening gehouden worden mer de variaties in desituaties waarmee het beheer te
maken krijgt. Grondwatersystemen zijn
namelijk dynamisch;ontwikkelingen kunnen
snel (na bijvoorbeeld een grondwaterstandswijziging) maar ookuiterst traag (bij stofbelasting) verlopen. Hiermee isbij de indeling
m deelstroomgebieden door deTCBalrekeninggehouden. Deafbakening van grondwaterlichamen iszoveel mogelijk gericht op
het laten samenvallen vangrenzen van hydrogeologische eenheden met dievan landschapsgeografische eenheden.Daardoor ontstaan
deelstroomgebieden metgrenzen diezoveel

Voor herbeheer ishet van belang om te
weten wat 'degoede toestand' isen wat 'het
beginpunt van omkering': het punt waarop
ingrijpen noodzakelijk isomdat anders een
niet-acceptabele toestand ontstaat. Het streven
vande Kaderrichtlijn Water (behoud en herstel
van watersystemen) kanvertaald worden in
eenvoorzorgsprincipe;dehuidige situatie
moet daarbij beschouwd worden als een
geschikt punt van omkering, en de natuurlijke
uitgangssituatie ishet streefniveau. Zoals bij
de uitgangspunten alisaangegeven kan dit
voorzorgsprincipe niet zomaar op Nederland
worden toegepast. Het herstel van grondwatersystcmen kan immers een te langdurig
proces zijn, degrondwaterbelasting wordt
somsgeaccepreerd en sommige bestaandesystemen zijn geheel door menselijk handelen tot
stand zijn gekomen waardoorgeen natuurlijke
uitgangssituatie bestaat.
Hoe moet dan omgegaan worden met het
grondwater? Uitgangspunt vormt de reistijd
van het grondwater vanafhet moment van
infiltreren tot het moment waarop het grondwater weerdebodem verlaat.Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen grondwatersystemen met een reistijd korter dan 30jaar en
systemen met een reistijd langer dan 30jaar.
Dezekeuze isarbitrair maar doet recht aan de
dynamiek van (grond)watersystemen, waarbij
30jaar overigens wel kort is,en de menselijke
maat, waarbij 30jaar relatieflang isen overeenkomt met eengeneratie.Bij deeerstesystemen isde relariemet oppervlaktewater en terrestrische systemen en functies voor menselijk
gebruik (systeemgerichte benadering) bepalend voor de uitwerking vandegoede toestand,
waarbij overigens welaandacht moet worden
besteed aan ecologische aspecten.Bijde grondwatetsystemen met een reistijd langer dan
30jaar dient het grondwaterecosysteem zelfals
een tebeschermen object te worden
beschouwd waarvoor degoede toestand een
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algemene preventieve uitwerking krijgt en de
bescherming wel kan worden geënt opde
natuurlijke uitgangssituatie. Voor situaties
waarin dit niet kan dient te worden uitgegaan
van hetALARA-principe.Tabel 1 geeft een
overzicht van de uitwerking van degoede toestand voor beide situaties.
Bij het bepalen van degoede toestand kan
het zinvol zijn om normen aan te houden. De
rol hiervan isechter veelal beperkt, omdat
systemen vaakzóspecifiek reageren dat een
algemeen normstelsel niet zinvol is.Ten aanzien vandegewenste grondwatertoestand kan
welworden aangesloten bij de streefbeelden
diethans door provincies worden opgezet
[overigenswel in samenhang met andere
kwaliteitsaspecten). Bijdegoede toestand van
degrondwateraanvulling (bij systemen met
een reistijd langer dan 30jaar) kan natuurlijk
wel met algemene normen kan worden
gewerkt, demaximaal acceptabele stofbelasting kan gelijk worden gesteld aan de belasting
dieovereenkomt met natuurlijke situaties. Het
beginpunt van omkering zou in het geval van
algemene bescherming bij dezesystemen het
punt moeten zijn waarop de belasting van het
grondwater hoger isdan de belasting in
natuurlijk situaties.

Tabel1:

Monitoring
Voorde implementatie van het stroomgebiedenbeheer acht deKaderrichtlijn Water
monitoring vangroot belang voor het bepalen
van dechemische toestand vangrondwater en
van antropogene trends.Ook is monitoring
belangrijk voor het bepalen van bedreigende
situaties ofontwikkelingen. Dedoor deTCB
genoemde uitgangspunten voorde indeling in
deelstroomgebieden en voor het beheer daarvan stellen specifieke eisen aan de opzet van
monitoting:
Monitoring ondersteunt de integratie van
stroombaan- en stijghoogteaspecten van
beheer. Dit betekent dat monitoring
gekoppeld moet zijn aan geohydrologische
modellen;
Monitoringsmeetnetten sluiten aan bij de
beheerschaal endienen specifiek gericht te
zijn opde voor beheer relevante onderdelen vangrondwaterlichamen. Dit betekent bij grondwatersystemen met een reistijd van meer dan 30jaar dat veelal alleen
het eerste beïnvloede deel van het grondwaterlichaam moet worden gemonitoord
terwijl bij grondwatersystemen met een

reistijd van minder dan 30jaar het hele
lichaam relevant is;
Monitoring biedt inzicht in ontwikkelingen;
Monitoring moet de terugkoppeling
ondersteunen vangebruik, belasting en
weer terug naar gebruik van bodem en
grondwater. Dit houdt indat monitoring
niet een vastgegeven is,maar steeds moet
worden bijgesteld.
Hoewel de huidige monitoringprogramma's niet zijn ingericht voor stroomgebiedenbeheer ishet zeer waarschijnlijk dat onderdelen ervan bruikbaar zijn voor bepaalde
aspecten van het stroomgebiedenbeheer. Aanvullende meetgegeven zullen echter nodig
zijn, omdat bijvoorbeeld ookrekening moet
worden gehouden met de terugkoppeling
tussen bodemgebruik, effecten in systemen en
beheermaatregelen ende koppeling tussen de
monitoringsprogramma's en systeemvisies
voorgrondwaterlichamen. Een pilotproject in
één ofmeer van devoorgestelde gebieden met
geohydrologische samenhang zou duidelijk
kunnen maken in hoeverre aanvullende meetgegevens nodig zijn.«

Heheergrondslagvoororondwatersystemenmeteen reactietijdsnellerenlangzamerdan30jaar.
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Het advies en het rapport zijn te bestellen bij het
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Voor de invulling van deze ecologische potentie kan
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werk voor ecologische inbreng op de beleidsterreinen bodembescherming, biodiversiteit en ruimtelijke ordening in relatie tot NMP-4 en de vijfde nota
ruimtelijke ordening, TCBA29(20oo)'.
3)

"Het blauwe goud verzilveren. Integraal waterbeheer en her belang van omdenken". Rathenau
Instituut (2000).
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alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
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Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorgvoor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
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van u op ons, en houden dezevoor u in dehand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
• diepe boringen
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• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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haitjema b.v.
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