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Beschermingvanhet
grondwatermetruimtelijke
instrumenten,ontwikkeling
vaneenmethodiek

Risicoprofielen
Indeeerstecomponentvandemethode
wordendebronnen vanverontreiniging
geanalyseerdenuitgewerkt in risicoprofielen
voorgebruikscategorieën.Gebruikscategorieënzijnhiërarchischonderverdeeld inbronnen,activiteitenenemissieroutes(zietabel 1).
Dezeindelingisgebaseerdopeenruimteclaim:waarwordtgewoond(gebruikscategorie)wordtbijvoorbeeld altijd eenautogewassen(activiteit)opeenparkeerplaats(bron),
waarbijdevervuilinginfiltreert doordestoeptegels(emissieroute).
Ineenrisicoprofiel isdeuitstootvaneen
verontreinigendestofgekwantificeerd in
belastingenemissie.Hierbijstaatbelasting
voordeuitstootvandestofophetmaaiveld(in
kg/ha)enemissievoordeconcentratie verontreinigendestofdatinfiltreert naardeonverzadigdezone(inmg/l).
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E =emissie(mg/l/jr)
B =stofbelastrngdooreenactiviteit(kg/ha)
GWA =nettogrondwatetaanvullingperjaar
(1/ha/jr)
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Omhetgrondwaterininfiltratiegebieden tebeschermen tegen diffuse bronnen van verontreiniging is
eenvisienodig opgewensteenongewensteruimtelijkeontwikkelingen.Inditartikelwordteen
methodetoegelichtvoorhettotstand komenvan eendergelijke visie,toegepastvoorhet infiltratiegebied vandeUtrechtseHeuvelrug.Demethodiekbestaatuitdriecomponenten:eenanalysenaar
bronnenvanverontreiniging,eenanalysevande kwetsbaarheid vanhetgebiedendemogelijkheden
voorruimtelijkesturing.DeconclusieluidtdathetgrondwatervandeUtrechtseHeuvelruggevoelig
isvoorverontreiniging metzwaremetalen,PAK,nitraatenbestrijdingsmiddelen, metnameinde
randzones. Tevensblijkt datvrijwel allevoorkomendevormenvanruimtegebruikemissiesveroorzakendiedegevoeligheid van de Heuvelrugoverstijgen.Kortom,erlijktsprakevaneenpotentieelprobleem.
Hetgrondwater inNederland isopveel
locatiesvervuild.Binnen hethuidigemilieubeleidwordenpuntbronnen vanverontreinigingzoveelmogelijkvoorkomenofgesaneerd,
maardiffuse bronnenblijvenmoeilijkomaan
tepakken.Voordiffuse bronnen iscuratief
beleid(bodemsanering)geenoplossing.Vooral
hetgrondwateringroteinfiltratiegebieden als
deUtrechtseHeuvelrugdientgoedbeschermd
tewotden,zodathetvangoedekwaliteit blijft.
OokdeEuropeseKaderrichtlijnWatergeeft
aandatdetrendvantoenemendevervuiling
vanhetgrondwater moetwordenomgebogen
enemissiesgeleidelijk moetenwordenteruggedrongen.Vanuitdezeachtergrond wilde
ProvincieUtrechteenvisieopruimrelijke ontwikkelingen inhetgebiedwaarmee diffuse
verontreinigingenzoveelmogelijk voorkomen
worden.Metdezevisiewordthet ruimtelijke
instrumentarium ingezetvoordebeschermingvanhetgrondwatervandeHeuvelrug.
Inditartikelwordtdemethodetoegelicht
waaropdezevisietotstand moetkomen.De
methodeisbruikbaar voordemeeste infiltratiegebiedeninNedetland.Uitgangspunt isdat

belastendebovengrondseactiviteiten inkwetsbaregebiedenwordengeweerdofslechts
wordentoegestaanonderrestricties.Inbeginselisdemethodebedoeldvoorhetsturen inde
inlichtingvaneengebied,maarzeistevenste
gebtuikenomhethuidigruimtegebruik te
toetsenaankwaliteitseisenvoorhetgrondwater.Ditartikelbeperktzichtoteenbeschrijvingvandemethodiekendetoepassingervan
voordeUttechtseHeuvelrug.Ineenvolgend
artikelwordtingegaanopde mogelijkheden
voorruimtelijke stuting.

Methode
Demethodiekbestaatuitdriecomponenten:eenkwantificering vandebronnenvan
verontreinigingeneenweergavehiervanin
risicoprofielen,eenanalysevandekwetsbaatheidvanhetteonderzoekengebied waarbij
hetrisicodateenverontreinigende srofinhet
grondwater komtweergegevenwordtoprisicokaartenenhetopstellenvaneenmatrixmet
mogelijkheden voorruimtelijke stuting,uitgewerktinruimtelijke planning,inrichtingen
beheer.

Hoeweldiversebronnen sterkkunnen
verschilleninaardenomvang(lekkendriool
tegenoversproeienvanwegenzout)isdebelastingperrisicoprofiel (en onderliggendeactiviteiten)uitgedrukt indezelfdeeenheden.Het
voordeelhiervanisdarperstofde risicoprofielenonderlingvergelijkbaar zijn.
Risicokaarten
Ofdeemissieoptermijn inhetgrondwaterkomt(immissie),isafhankelijk vande
fysisch-chemischeprocessendiezichafspelen
indeonverzadigdezoneenvandeaardvande
stof Ofhetrisicovanimmissieineengebied
reëelis,wordtweergegevendoormiddelvan
risicokaarten.Hierbij ishetuitgangspunt dat
jekuntsprekenoveteentisicoalsdeimmissie
hogerisdaneengesteldenorm.Vanuitdeze
normkanvervolgensterugwordengeredeneerdwatdatbetekentvoordemaximale
belastingaanmaaiveld.Deberekeningswijze
isopgenomeninonderstaandeformule.De
risicokaartengevendusfeitelijk demaximale
belastingweerwaarbijdeimmissieonderde
gesteldenorm blijft.
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Bmax =demaximaaltoegestanebelasting
(kg/ha/jr)
Imm =demaximaaltoegestaneimmissie
(mg/l)
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=afbraak indeonverzadigdezone
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De fractie fstaat voor het aandeel van de
stofdat overblijft na transport door de organischezone.Alsdeafbraak 80procent bedraagt,
geldt dat f=0.2.In de limietsituatie f=ogeldt
dat de maximaal toegestane belasting oneindiggroot is.Dit zal in depraktijk uiteraard
worden beperkt door andere milieueisen. De
maximaal toegestane immissie van een stof
Pmax)isin dezestudie voor de macrocomponenten (nitraat, fosfaat, zouten) gesteld op de
streefwaarde in grondwater zoals diedoor het
ministerie van VROMin 1999 is vastgesteld.
Van milieuvreemde stoffen, zoals diverse
bestrijdingsmiddelen, is in analogie met het
Bouwstoffenbesluit de norm gesteld op één
procent van de streefwaarde in grondwater.
De norm die in de formule isverwerkt (Imax)
beïnvloedt het ruimtelijk patroon niet. Wel
bepaalt de norm mede de absolute niveaus,
hoewel voor stoffen als bestrijdingsmiddelen
en PAKde afbraakfactor vaak overheersend zal
zijn.
Voorhet bepalen van de factor fzijn diverseformules toegepast. Dit varieert van lineaire
relaties,afhankelijk van de grondwatertrap
(nitraat en fosfaat), tot halfwaardetijd-berekeningen, afhankelijk van deverblijftijd in de
onverzadigde zone in combinatie met het
organisch stofgehalte (voorPAKen bestrijdingmiddclen).Sommige stoffen, zoals zouten
en zware metalen, worden niet afgebroken
maar geretardeerd.
f=a 5 d t 5° en Tx=TWATERx

1 +K ocxOS p b

v

x

e

Tx
=gemiddelde verblijftijd van stof (jaar)
dt50 =halfwaardetijd vanstofX (jaar)
TWATER=gemiddelde verblijftijd van water

problemen het hoofd tebieden kan op ruimtelijke ontwikkelingen worden gestuurd via
ruimtelijke planning of- bij bestaande activiteiten ofnieuwe,onvermijdelijke ontwikkelingen -door het treffen van maatregelen. De derdecomponent van de methodiek bestaat
enerzijds uit kaarten waarop ruimtelijk wordt
aangegeven welkegebruikscategorieën lokaal
een probleem geven en anderzijds uit een
'gereedschapskist' van mogelijkheden voor
inrichting (bijvoorbeeld extensiefwonen) en
beheer (maaien in plaats van spuiten).Deze
'gereedschapskist' kan met dejaren veranderen
alsgevolg van voortschrijdende technologie en
inzichten.
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"verdelingscoëfficiënt tussen de
gebonden en opgeloste fase (l/kg)
=buikdichtheid (1,5)(kg/l)
=organisch stofgehalte (kg/kg)
= vochtgehalte (gesteld op0,15)(-)

De inventarisatie leverde een lijst op van
gebruikscategorieën, activiteiten en bronnen.
Devolgendegebruikscategorieën zijn onderscheiden: wonen, werken (bedrijventerreinen),

Tabel1:

Hetrisicoprofielvandegebruikscategorie 'woongebied'.

bron

activiteiten

emissieroute

huis

gebruik riool
afkoppelen regenwater
verven huis en schutting

lekkage van riool
rechtstreekse infiltratie
morsen, waarna infiltratie

gebruik bestrijdingsmiddel
bemesten van tuin
gebruik houtverduurzamingsmiddelen

toedienen, waarna infiltratie
toedienen, waarna infiltratie
uitloging, waarna infiltratie

parkeerplaats

wassen auto
olieverversen van auto

openbaar grijs

gebruik van destraat (verkeer)
pekelen van de srraat
gebruik bestrijdingsmiddel
verven straarmeubilair
gebruik bestrijdingsmiddel

lekkage,waarna infiltratie
lekkage,waarna infiltratie
dumpen in kolk, lekkage riool
lekkage enslijtage, waarna infiltratie
toedienen, waarna infiltratie
toedienen, waarna infiltratie
morsen, waarna infiltratie
toedienen, waarna infiltratie

openbaar groen

Tabe
Volgens deze benadering ishet transport
door deonverzadigde zone sterk vereenvoudigd. Processen alsdispersie, dichtheidsstroming ofmobilisatie van stoffen, die van nature
in het sediment aanwezig zijn, zijn niet meegenomen. Dit kan alleen wanneer geochemische rransportmodellen worden ingezet.

Ruimtelijkesturing
Aandehand vandetweeeerste componenten van de methode (risicoprofielen en
risicokaarten) wordt de aard en omvang van de
problematiek in beeld gebracht. Dekracht van
devoorgestelde methodiek isdat het probleem
wordt gekwantificeerd en dat direct duidelijk
wordt welkegebruikscategorieën problemen
geven in het te onderzoeken gebied. Om deze
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Deinventarisatie naar stofgroepen en stoffen beperktezich tot enkele groepen: nutriënten,zware metalen, PAK, bestrijdingsmiddelen, zouten en minerale olie.In tabel2
zijn de risico's voor vervuiling van het grondwater aangegeven per gebruikscategorie. Het
risico dat het grondwater wordt vervuild is in
deze tabel uitgedrukt door demate waarin de
emissie in theorie oplokaleschaal denorm in
het grondwater (streefwaarde) overschrijdt.
Hierbij dient te worden bedacht dat het om de
emissiegaat;deuiteindelijke concentratie in
het grondwater wordt bepaald door de immissiedienaast de belasting en het neerslagover-

U i t w e r k i n g van r i s i c o p r o f i e l e n

(jaar)
K0c

landbouw, buitenstedelijke infrastructuur en
buitenstedelijk groen. Binnen deze gebruikscategorie worden bronnen en daarbinnen weer
activiteiten onderscheiden. In tabel 1 isals
voorbeeld het risicoprofiel van de categorie
'woongebied' opgenomen.

Risicoopvervuilingvanhetgrondwater perlandgebruik.

gebruikscategorie

stofgroepen
nutriënten

woongebied
landbouwgebied

zware bestrijdings- PAK
metalen middelen

o
•

dienstverleningenbedrijventerreinen
buitenstedelijke infrastructuur

o
x

buitenstedelijk groen / sportvelden

o

x=emissie (belasting/neerslagoverschot) onder de norm
o =emissie boven de norm
• =emissieboven io*norm
- =geen gegevens bekend

minerale
olie

zouten
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hetneerslagoverschot infiltreert nagenoeg
verticaaldoordeonverzadigdezone.
Risicokaart
Bestrijdingsmiddelen
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Ajb. 1:

Risicokaartvanbestnj'dingsrmiMekn(kritischestofdiuronj.

schotwordtbepaalddoordeprocesseninde
onverzadigdezone.
Uittabel2blijktdatallegebruikerscategorieëneenhogeemissievanverschillende
stoffen veroorzaken.Datbetekentdathetrisicogrootisdatemissies(naarhetgrondwater)
tevensbovendenorm zijn.
Risicokaarten voor de Utrechtse
Heuvelrug
DeUtrechtseHeuvelrug ise'énvande
grootsteaaneengesloten infiltratiegebieden in
Nederland.Beschermingvandekwaliteitis

Afb. 2:

destemeervanbelang,omdathet infiltrerendeneerslagwater hetwaterlevertvoornatte
natuurgebieden en drinkwaterwinningen,
binnenenbuiten deHeuvelrug.
Inhetstudiegebied (circa27.400hectare)is
debodemtotvrijgrotediepteinhetalgemeen
goedwaterdoorlatend enisnauwelijks oppervlaktewateraanwezig.Doorhetreliefvarieert
dedieptevanhetgrondwater sterk:aanderandencircatweemeterbenedenmaaiveldenin
hetcentrummaximaal64meterbeneden
maaiveld.Debodembestaatvoornamelijk uit
zandgronden (podzolenenvaaggronden)en

Risicokaart van PAK-10 ('kritischestof na/taken).

RisicokaartPAK-10
1
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Risicokaarten
Hetgevaardatstoffen inhetgrondwater
terechtkomen (immissie)isuitgedrukt inde
tweedeformule inditartikelalsdemaximaal
toegestanebelasting(BMAX)aanmaaiveld.Als
demaximalebelastingwotdtoverschreden,is
deverontreinigingbovendenormvoorgrondwater.Gegevensoverdefysische ondergrond
zijn verkregenuitdestudievanBoumanse.a
uit 1987.
Uitderisicokaartenblijktdatmetname
deranden vandeHeuvelruggevoeligzijnvoor
verontreinigende stoffen. Voorsommigestoffenishetrisicouniform verdeeldoverhet
gebied(zwaremetalenenzouten).Andere
stoffen lateneengebiedsdifferentiatie zien
(nitraat,fosfor, PAK,bestrijdingsmiddelen).De
risicokaartenvanPAKenbestrijdingsmiddelenzijnopgenomen als respectievelijk
afbeelding 1 en2. Beiderisicokaarten zijn
gemaaktopbasisvaneenkritischestofwaarvandeafbraak enretardatiegeringzijn.Voor
PAKisdatnaftaleen; voorbestrijdingsmiddelen isdatdiuron. Deuniform verdeeldestoffen alsmedenitraatblijven ookinde
centraledelenvandeHeuvelrugeenprobleem.
Naar een ruimtelijke sturing
Ineenvervolgstudiewordtonderzochtof
eenbeterebeschermingvanhetgrondwater
kanworden bereiktdooractiefin tegrijpen
metbehulpvanruimtelijke instrumenten.Zo
wordtinkaartgebrachtofbestaande functies
opdejuistelocatieliggen(toetsing)en,
andersom,welkefuncties voorkeurgenieten
(fuimtelijke planvorming).Tevenswordtper
functiecategorie geanalyseerd ofmogelijkhedenbestaanomtesturenopinrichtingen
beheer.
Verder onderzoek
Deaardenomvangvanimmissies kunnen
nauwkeuriger worden ingevuld ombetrouwbaarderrisicoprofielen teverkrijgen, enerzijds
doormeerenbetereinformatie overde
emissiesteverzamelen,anderzijds doorde
bodemprocessengedetailleerder meete
nemen.Tenslotteishetvanbelangdatde
methodiekwordtgetoetstmet aanvullende
meetgegevens. *
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'EngelseWerk,eerste
pompstationmetOptiflux
nanofiltratie
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Metpompstation EngelseWerk(14miljoen nV/j)voorzietWaterleidingMaatschappij Overijssel
Zwolleenomstrekenvandrinkwater.Aangeziendewinningvanketpompstation dichtbijdeIJsse!
lig:, wordthetdrinkwaterbereiduiteenmengselvangrondwaterengeïnfiltreerd wateruitderivier.
Hetdrinkwater heeft ecuhogehardheidenkoperoplossendvermogen.Nadat uiteenklanttevredenheidsonderzoekbleekdatdeconsumenteenbeterekwaliteitwenst,heeftWMObeslotenomdewaterkwaliteit teverbeteren. Dezuivering wordtuitgebreidmeteendeelstroombehandeliugmetnanofiltratie. Deconsumentkrijgt daardoorzachterwatermeteenbeteresmaak.Daarnaastwordenhet
koperoplossend vermogen,dekleurenhetchlondegchaltcverlaagdendebarrièretegenorganische
microverontreinigingen verhoogd.WMOheejtgekozenvooreennieuweuitvoeringsvorm vannanofiltratie:hetzogenaamdeOptiflux-priuape. Doortoepassing hiervanzalcirca 15procent bespaard
wordenophetenergieverbruik vandenanojiltratie-installatie. Hetisdeverwachting datdeinstallatieinheteerstekwartaal van2003111 bedrij/genomen kan worden.
Uithetklanttevredenheidsonderzoek dat
WMOin1999uitvoerde,bleekdathetgeleverde
drinkwatervanpompstation EngelseWerkwat
dewaterkwaliteit betreft totdevijfslechtstscorendetebehorenvanalleWMO-pompstations.
Opdrievandevijfpompstationszijnalmaatregelenterverbeteringgenomen.Bijdeandere
twee,waaronderEngelseWerk,zijnzuiveringsmaatregelen invoorbereiding.EngelseWerk
scoortinhetklantenonderzoekmetname
slechtophardheidensmaak.

Tabel1:
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Procesontwerp
WMOkiestvoornanofiltratie alsmeerdere
parametersverbeterd moetenworden.Bij
pompstation EngelseWerkisdithetgeval.
Hierwordendoornanofiltratie degehalten
aanhardheid,chloride,smaakenorganische
stoffen verlaagd.Hetalgemenenadeelvan
nanofiltratie,deproductievaneenrelatiefgroteconcentraatstroom, kaninhetgevalvan
pompstation EngelseWerkrelatiefeenvoudig
opgelostworden.Behandeld concentraat

Reimvaterkwaliteit.

parameter

eenheid

huidige situatie

nainpassing NNF

chloride
calcium
magnesium
hardheid
bicarbonaat
PH
dikegulac
koperoplossend vermogen

mg/l
mg/l
mg/l
mmol/1
mg/l

95
73
8,5

75
58
6

2,2

i,7

185

170

-

7,7
C35

7,9

2,2

i,75

Mg/l
mg/l

<0,2

