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Kwaliteithij onderzoeknaar
grondwaterkwaliteit
HARRY BOUKES, ZELFSTANDIG

ADVISEUR

Erzijn natuurlijk tientallen criteria om te
beoordelen o/een hydrologisch onderzoek
goed isgeweesto/niet. Uiteraard isdat
niet alleen een technische vraag. Om te
beginnen hangt het afvan hetdoel van
het onderzoek.Daarbij'zijn erin principe
tweesoorten onderzoek:
1. het wetenschappelijk onderzoek,
gebaseerd op ecualgemenewenstot
kennisvermeerdering;
2. het toegepaste onderzoek, waarbij
eenconcreetprobleem leidt toteen
concretevraag, waarvooreen concrete

een advies deugdelijk moet zijn (het advies
moet waarzijn, voldoende wetenschappelijk
onderbouwd), en daarnaast moet het relevant zijn. Met name die relevantie wordt
nog wel eens vergeten, terwijl er toch hele
belangrijke, interessante en uitdagende
aspekten aan zitten. Bijdie relevantie gaat
het er om dat
1. het onderzoek gekoppeld blijft aan het
feitelijke probleem;
z. het onderzoek een concreet advies of
oplossing geeft;
3. deze oplossing ook daadwerkelijk wordt
overgebracht op de vraagsteller;

bruikbaarheid tebewerkstelligen- isniethet
minstbelangrijkeonderdeelvan hetonderzoeksproces.Hetvermogen daartoe isdanook
eenwezenlijk onderdeelvandevakbekwaamheid.Zwaarleunenopregelsenvoorschrrjteu is
daarbij niet bevorderlijk en onprofessioneel.'
Het toetsen op regels en normen is niet meer
dan het toetsen op vorm, op procedures. Het
toetsen op bruikbaarheid heeft betrekking
op inhoud, op relevantie en deugdelijkheid.
Volgens mij geeft dit een veel beter beeld van
de kwaliteit van het onderzoek, dan de toetsing ofalle stappen volgens een vastgelegd
stramien zijn doorlopen.
Het onderzoek — De filosofie dat de
kwaliteit van een onderzoek uitsluitend
wordt bepaald door de bruikbaarheid van
het advies, heeft ten grondslag gestaan aan
het Onderzoek Grondwatcrkwaliteit Pompstation Budeldat door Adviesburo Harry
Boukes in opdracht van de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB] is uitgevoerd. In dit artikel zal in het kort verslag
worden gedaan van dit onderzoek, waarbij

4. aansluit bij de (sturings)mogelijkhcdcn
van de vraagsteller;
5. het advies tijdig beschikbaar is;

een evenwicht werd gevonden
tussen deug- o
en

6. het binnen aanvaardbare kosten

delijkheid en relevantie, zonder dat er een

geleverd wordt.

enorm onderzoeksbudget beschikbaar was.

oplossinggevonden moet worden.
Toegepast onderzoek kan metalgemeen toepasbare technieken, maar
ook met heelspecifieke technieken
geschieden.

In de uitvoering isdie scheiding niet erg
strikt, omdat elk toegepast onderzoek doorgaans ook algemene kennisontwikkeling
met zich meebrengt, en omdat elk wetenschappelijk onderzoek toch op zijn minst
enige relatie met concrete situaties heeft.
In dit artikel wil ik het specifiek hebben over
toegepast onderzoek, maar dat staat dus
niet los van wat er op het gebied van wetenschappelijk onderzoek speelt.Het betekent
dat ik uitga van een concrete situatie, met
een concreet probleem. Daarvoor is een
onderzoek uitgevoerd, en dan geldt er voor
de beoordeling van de kwaliteit van een
onderzoek volgens mij eigenlijk maar één
criterium:
Kunnen metderesultatenvanhetonderzoekde
juiste maatregelengetroffenwordenomhet
probleem optelossen
Ofom dit naar één term te vertalen: het gaat
om de bruikbaarheid van het onderzoek.
In nict-hydrologische literatuur [De Lange,
1989]vond ik onlangs een verdere uitdieping
van dit begrip bruikbaarheid: het betekent dat

Binnen de hydrologie bespeur ikde laatste
tijd nogal eens de neiging om de kwaliteit
van onderzoek te toetsen aan regels en normen. Met name de lijdzaamheid waarmee
dit tot trend wordt verheven (Ikziterook
nietoptewachten, maarja,je houdt hettoch
niettegen...)vraagt om een weerwoord. De
zojuist geciteerde prof De Lange schrijft
over een dergelijke trend in het bedrijfskundig onderzoek:
'Wchebbentemaken metprofessionele dienstverlening.Kwaliteitsbeheersing daarvan kan
nietmetindustriële methodenvankwaliteitszorggebeuren.(...) Het telkensinspelenop de
wensenensituatie vaneenklant- omechte

De vraag — Bijeen onderzoek naar de
grondwatcrkwaliteit luidt de vraag doorgaans wat de concentratie van een bepaalde
chemische parameter in de toekomst gaat
doen. Op basis van het voorgaande is deze
vraagstelling onvolledig: de vraag komt
voort uit een probleem, en in negen van de
tien keer isdat een zuivcnngsprobleem. Er
moet een zuivering ontworpen worden, er
zijn problemen met de zuivering, er wordt
een investering in de zuivering overwogen,
enz. Om voor dat probleem de meest adequate oplossing te verkrijgen, ishet noodzakelijk om deontwikkeling van bepaalde
parameters te leren kennen, maar voor veel

Samenvatting
Goed onderzoek is niet per defintie wetenschappelijk onderzoek. Zeker bij concrete problemen is bruikbaarheid een veel beter criterium dan wetenschappelijkheid. Daarbij geldt dat bruikbaar onderzoek
moet voldoen aan criteria voor deugdelijkheid en relevantie.
Zo isonderzoek naar de kwaliteit van grondwater vrijwel altijd gekoppeld aan een vraag naar een
optimale zuivering. Dat maakt een pragmatische aanpak noodzakelijk, waarbij een eenvoudige schematisatie gehanteerd moet worden. Binnen diegrenzen moeten relevantie en deugdelijkheid gerealiseerd
worden.
In dit artikel wordt het onderzoek naar degrondwatcrkwaliteit op pompstation Budel binnen dit kader
geplaatst en beoordeeld. Dewetenschappelijke correctheid van de schematisatie is formeel niet getoetst,
maar de methode neemt sowieso almeer informatie mee dan gangbare methoden die binnen dezelfde
orde van kosten worden toegepast. Het onderzoek wordt daarom als bruikbaar beoordeeld om voor
Budel een beslissing te nemen ten aanzien van de aanpassing van dezuivering. De kosten van het
onderzoek zijn zodanig dat zemet een gerichtere zuivering terugverdiend zouden kunnen worden.
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parameters isdat ook helemaal niet van
belang.

Het aardige isdat vanafdat moment ook de
concentraties ijzer en sulfaar beginnen op te
lopen.

Pompstation Budel kent vier filterstraten,
en één daarvan had al een keer doorslag van
ijzer vertoond. Het was dus met name de
vraag hoe de ijzerconcentratie zich verder
zou ontwikkelen. Bovendien waren er signalen dar de sulfaatconccntratie sterk zou
oplopen. Dedoorvertaling van het zuiveringsprobleem leidde dus tot een onderzoek
naar degrondwaterkwaliteit, met name
gericht op ijzer en sulfaat.

Het is duidelijk dat een stationair model
geen recht doet aan het geleidelijk naar het
pompstation toeschuiven van het intrekgebied. En dus werd besloten om gebruik te
maken van een instationair stromingsmodcl
[Boukes, 1996}.

De aanpak — Ook hier geldt een afweging
van relevantie en deugdelijkheid. Een grondig meetprogramma leverr de hoogste mate
van deugdelijkheid, maar scoort slecht op
aanvaardbaarheid van de kosten, en op de
tijdigheid van het advies.Daarom is ingezer
op een aanpak waarbij binnen srriktc beperkingen in tijd en kosten toch een voldoende
mate van deugdelijkheid kan worden verkregen om een bruikbaar advies te krijgen.

calcium
DU

50
-MÉT*»
40

v*

30
20
10
n

1975 1990 2005 2020 2035 2050

Op voorhand werd aangenomen dat beide
parameters oplopen alsgevolg van toenemend mestgebruik in de omgeving van het
pompstation. In het verleden isal gebleken
dat het niet eenvoudig isom mestgebruik en
waterkwaliteit aan elkaar te koppelen. Een
onderzoeker isdan geneigd om een grondig
meetprogramma op te zetten, zodat er een
gedetailleerd model kan worden opgesreld
waarin alle relevante paramerers en processen zijn opgenomen. Het pompstation Budel
is nooit speerpunt van onderzoek geweest,
zodat er een niet meer dan gemiddelde
hoeveelheid gegevens beschikbaar was.
Om te voorkomen dat er eerst vele tonnen
geïnvesteerd moeten worden in een meetprogramma datjarenlang geëxploiteerd
moet worden voordar er een begin van
inzicht is,iser een pragmatische aanpak
gevolgd, afgeleid van het onderzoek op
pompstation Vierlingsbcek [Boukese.a., 1996].
Om te beginnen is er een inventarisatie uitgevoerd naar de toegepasre hoeveelheden
mest [Dams, 1996}. Dan blijkt al vrij snel dat
deonzekerheid aan de belasting-kant al zo
groot is,dat het devraag isofeen gedetailleerd meet- en modelleerprogramma überhaupt ooit zinvol kan zijn.
Vervolgens isde hydrologische situatie in
kaart gebracht, waarbij de nadruk ligt op

AFB. I

RESULTATEN VOORSPELLINGSBEREKENINGEN IN
MG/L BIJ DRIE BEMESTINGSSCENARIO'S
I. V O O R T Z E T T I N G BEMESTING 1994 [BLAUW]
2. MESTBEPERKING TOT 25 KG/HA FOSEAAT [GROEN]
3. M E S T B E P E R K I N G TOT 5 KG/HA FOSFAAT [ROOD]

320

de tocstroming van het grondwater. Er is
sprake van een geleidelijk toenemende onttrekking in een kwelgcbicd, zodat we te
maken hebben met eengeleidelijk naar het
pompstation toe komend intrekgebied. Pas
in 1978was de onttrekking zodanig dat er
water werd onttrokken dat in de omgeving
van het pompstation geïnfiltreerd was.

Vervolgens iseen beeld verkregen van de
grondwaterchemie. Uitgaande van het
'Vieriingsbcek-model' isgekeken ofdeze
schematisatie ook rond Budel van toepassing
kon worden verklaard. Het bleek dat uitbreiding tot zeven chemische reaktics
noodzakelijk was [Boukes,1997}- Evenals
bij Vierlingsbcek isde eenvoud van her
model als uitgangspunt gekozen, waarbij de
modeller verplicht isom alleen die processen
mee te nemen die de grondwaterkwalircit
werkelijk beïnvloeden. De uitbreiding was
noodzakelijk om ook in deze situatie een
deugdelijk model te krijgen, rerwijl een
complexer model afbreuk zou doen aan de
relevantie.
Vervolgens zijn de mesthocveelheden,
grondwaterstroming en grondwaterchemie
in één rekenprogramma geïntegreerd, en
uitgewerkt naar voorspcllmgsbcrekcmngen
voor sulfaat, ijzer, calcium, bicarbonaat
en kooldioxyde. Deresultaten voor ijzer,
sulfaat en calcium staan weergegeven in
afbeelding 1.

Bijproduct: kwantificering van de
mestdruk en bodemprocessen
Door deze schematisatie op een rekenkundig slimme manier te hanteren,
leverde het een aantal interessante tussenresultaten op.Ten eerste bleek het
mogelijk om van elk willekeurig watermonster uit terekenen hoe hoog de
nitraatconcentratie zou zijn geweest als
ergeen denitrificatic zou zijn geweest.
Al rekenend bleek dit met name voor
onttrokken water hele stabiele resultaten
tegeven.Nog even los van devraag hoe
waar dit getal is,kwantificeerr het de
mate waarin water oorspronkelijk met
mestis belast inéén parameter.
Verschillende waters kunnen zo met
elkaar worden vergeleken. Vervolgens
kan worden aangegeven in welke mate de
onderscheiden bodemprocessen dit water
hebben beïnvloed.
Dit blijkt een krachtig instrument re
zijn. Ten eerste geeft het een heel heldere
analyse van de onrwikkeling van de
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H o e deugdelijk was het onderzoek? —
mestdruk op een pompstation. Ook kunnen de verschillen per pompput eenduidigzichtbaar worden gemaakt. Als een
bepaalde pompput bijvoorbeeld een hoge
sulfaatconcentratie kent, kan worden
aangegeven welke van de mogelijke oorzaken het meest waarschijnlijk is:
— is het intrekgebied van de betreffende put intensiever bemest?
— vindt in het betreffende intrekgebied
meer denitrificatie o.i.v. pyriet
plaats?
— vindt in het betreffende intrekgebied
minder sulfaatreductie plaats?
Bovendien is het mogelijk om de ijking
van het kwaliteitsmodel in tweeën te
knippen: eerst kan de mestdruk kloppend gemaakt worden met de mestdruk
zoals dieop het pompstation wordt
berekend. Vervolgens kan bij een gegeven
mestdruk worden berekend hoe de
afzonderlijke parameters de gemeten
waarden bereiken.

Detaillering van de modelresultaten —
Met betrekking tot het feitelijke probleem
(ijzer) luidde deconclusie dat de concentratie tot 2010nog licht zal stijgen. Afhankelijk
van actuele mestbeperkende maatregelen
zal een licht stijgende oflicht dalende trend
inzetten. Zeker tot 2050moet nog met het
huidige concentratieniveau rekening
worden gehouden.
Met dit gegeven isoverleggepleegd met
debeheerder van het pompstation, die de
conclusie trok dat doorslag van ijzer geen
incident was,maar in de toekomst vaker zal
optreden. Nu wordt er bij de WOB gedacht
over aanpassing van dezuivering, en men
vroeg zich afofhet mogelijk was om de
uitbreiding van de zuivering te beperken tot
de putten met de hoogste ijzetconcentratie.
Daarvoor zijn de modelresultaten meer in
detail beschouwd. Hieruit kwam naar voren
dat de oostelijke putten tot in lengte van
jaren relatiefgoed water zullen blijven leveren. Dezuidelijke putten onttrekken nu nog
oud water met een lage mestdruk. In de toekomst zal ook m deze putten de mestdruk
toenemen. Denoordelijke en middelste
putten zullen gaan profiteren van mestbeperkende maatregelen. Omstreeks 2050zal
de mestdruk in dezuidelijke putten ongeveer gelijk zijn aan die van de middelste en
westelijke putten.
Uitbreiding van de zuivering isdus aan de
orde voor het hele pompstation, al zouden
de oostelijke putten ook op lange termijn
nog met de huidige zuivering toekunnen.

Voor het pompstation Budcl iseen schematisatie afgeleid van de chemische processen
alsgevolg van (ovcr)bemesting. Deze schcmatisatic is niet wetenschappelijk getoetst,
vooral omdat deaard van het project dat niet
toestond. Er was immers sprake van een toegepast onderzoek, waarbinnen de vraag ofde
schematisatic algemeen toepasbaar is, niet
aan deorde was.Wel iszeker dat de methode
meer informatie meeneemt dan (lineaire)
extrapolatie van meetgegevens. In die zinis
deze methode beter. Maar de mate waatin de
werkelijkheid correct beschreven wordt, is
nog niet gekwantificeerd. De beste manier
om daar achter te komen ishet toepassen
van deschematisatic op meerdere locaties.
Daar wordt inmiddels aan gewerkt.
Aan de andere kant moeten weons ook realiseren dat, alswe met deze schematisatic alle
bodemptoecssen voor bijvoorbeeld 80procent zouden kunnen beschrijven, dat een
hele grote vooruitgang zou zijn ten opzichte
van de bestaande situatie. En in veel gevallen
zal dat voldoende zijn om een concrete vraag
te beantwoorden. Allesoverwegend wordt de
methode goed genoeg beoordeeld om de
grote lijnen van de kwaliteitsontwikkeling
op pompstation Budcl in kaart te brengen.
Hoe relevant was het onderzoek?—
Waar ten aanzien van de wetenschappelijke
onderbouwing nog niet elke vraag beantwoord is,scoort het onderzoek hoog qua
relevantie. Gedurende het project heeft de
zuiveringsvraag centraal gestaan, en is de
vraag uitgewerkt tot een niveau waarop
zuiveringsbeslissingen genomen kunnen
worden. Door overleg op verschillende
niveaus binnen de organisatie, isde boodschap op meerdere plaarsen in de organisatie
ingebracht, en isvanuit meerdere plaatsen
getoetst ofhet antwoord strookt met de
feitelijke vraag.
Het advies was tijdig beschikbaar, dat wil
zeggen voordat concrete opties voor aanpas-

sing van de zuivering overwogen worden.
Bovendien bleven de kosten van het onderzoek beperkt tot een niveau waarop het
mogelijk isde kosten terug te verdienen
met een efficiënter zuiveringssysteem.
Eindafweging — Goed onderzoek is niet
per definitie wetenschappelijk onderzoek.
Juist waar het gaat om concrete problemen,
leidt een pragmatische aanpak tot een veel
bruikbaarder resultaat. Uiteraard staat die
niet los van wetenschappelijkheid, maar dat
isniet meer dan ée'n van de criteria om de
kwaliteit van het onderzoek te beoordelen.
Om degrote lijnen van deontwikkeling van
degrondwaterkwaliteit op een pompstation
te voorspellen, iseen schematisatie op grote
lijnen ontwikkeld, waardoor het mogelijk
wordt om tegen aanvaardbare kosten uiterst
relevante informatie te verkrijgen. Door
toetsing van de uitkomsten op meerdere
plaatsen in de organisatie, wordt bereikt dat
het onderzoek gekoppeld blijft aan de feitelijke vraag van het (waterleiding)bedrijf Het
bewerkstelligt bovendien een praktisch toepasbaar advies,dat hierdoor ook nog eens
draagvlak krijgt.
Op deze wijze leidt flexibele, situatie-afhankelijke advisering tot een hogere kwaliteit
dan het afwerken van vastgelegde, beschreven en genormeerde procedures.
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SUMMARY

Quality ofresearch on grondwater quality
Good research isnot the same as scientific research. Especially with practical problems, fitness for use is
a much better criterion for quality than scientific level. Fitness for use means that the results must be
correct and relevant to the problem.
In most cases,the objective ofresearch on grondwater quality, isto find an efficient purification technique and capacity.That makes it necessary to have apractical attitude, and asimple model.Within those
limits, correctness and relevance must be realised.
The research on the groundwater quality ofthe well field at Budelhas been carried out with thisin
mind. Scientific correctness has not been proved formally, but the method uses more parameters than
other methods that can be applied within the same budget. The study has ahighfitnessjor use. It provides all the relavant information to make adecision on improvements ofthe purification ofthe abstracted water. The costs ofthe research are such that itispossible to recover them with amore efficient
purification.
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