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van het teruggestorte materiaal en de eventuele mors op deoevers van belang.
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Van oudsher wordt in Limburggrondwatergebruikt alsgrondstoj voor dedrinkwatervoorziening.
Het drinkwaterverbruik in Limburg exclusiej Maastricht] bedraagt ongeveer85 miljoen kubieke
meterperjaar. Hetgrootste deel hiervan wordtgeproduceerd door Waterleiding Maatschappij
Limburg (WML). Om deproductie van dit drinkwater teoptimaliseren en tevens hetgebruik van
grondwater als bron voordeproductie terug tedringen, hebben de provincie Limburg en WML
ajsprakengemaakt over hetcjebruik van grondwater.
In het 'Toetsingskader grondwateronttrekkingen en alternatieven' isonder andere
vastgelegd dat 35miljoen kubieke meter
drinkwater uit andere bronnen dan grondwater gehaald moet worden in 2002,dat de
grondwaterwinningen gefaseerd teruggebracht moeten worden en dat waterproductiebedrijf Heel verder ontwikkeld moet
worden.
Waterproductiebedrijf Heel is het grootste
project van WML In 2002zal dit bedrijf een
capaciteit hebben van 20miljoen kubieke
meter drinkwater perjaar, geproduceerd uit
oppervlaktewater.Alsbron dient deMaas. Een
belangrijk onderdeel van het productiebedrijf
ishet waterbekken DeLangeVlieter.Dit is
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ontstaan alsgevolg van de winning van grind
en vormt een verbindende schakel tussen de
natuurgebieden Tuspeel, Heelderpeel en Beegderheide. (zieafb. 1.).
Degrindwinning heeft een sterke invloed
gehad op de grondwaterhuishouding in de
omgeving van Heel.Deeerste belangrijke
ontgrinding, waardoor overigens een significante verlaging van de regionale grondwaterstanden optrad, betrofde aanleg van het
Lateraalkanaal.Vervolgens hebben in een
brede strook tussen het kanaal WessemNederweert en Beegden driegrote ontgrondingen plaatsgevonden.
Voor de lokalegrondwaterstroming is met
name dediepte van de ontgronding, de aard

Het waterbekken speelt een centrale rol in
het ontwetp van waterproductiebedrijf Heel.
In het bekken zal Maaswater worden ingelaten
vanuit het Lateraalkanaal. Nadat dat gemiddeld eenjaar in het bekken heeft doorgebracht
en de kwaliteit van het water is verbeterd,
infiltreert het aan deoost- en de zuidzijde van
het bekken in de oevers.Dit geïnfiltreerde
water wordt gewonnen viaeen dertigtal
pompputten, die openige afstand van de oever
tot tientallen meters diep in de bodem zijn
geplaatst.
Het bekken heeft een wateroppervlak van
circa 125hectare, isgemiddeld circa 20meter
diep met een maximale diepte van 35meter en
heeft een inhoud van 25miljoen kubieke
meter.
Erzijn studies uitgevoerd naar de kwalitatieve en kwantitatieve effecten van Waterproductiebedrijf Heel.Twee belangrijke
modellen die hierbij zijn gebruikt zijn het
Bekken WaterAnalyseModel BEKWAAM')en
het gcohydrologisch modeW.Met het eerste
model wotdt gettacht te voorspellen welke
veranderingen in waterkwaliteit in het bekken
zullen optreden. Het geohydrologisch model
dient als vootspellingsinstrument voor de
waterhuishouding rond het bekken.
Geohvdrologisch model
Voorhet simuleren van de grondwaterstroming iseen model opgezet met het
programma MicroFem2'.Regionaal worden in
het model drie watervoerende lagen onderscheiden.Nabij het bekken isde schematisatie
verfijnd tot in totaal acht lagen, waarbij met
name de situatie langs de oevers in detail in
model isgebracht (zieafb. 2).Deze detaillering
richtte zich op de aanwezige taluds,de filterstelling van de pompputten, de diepte tot waar
ontgtind is,alsmede de invloed van matetiaal
dat na ontgrondingen is teruggestort.

.BekkendelangeVlieter, 1. Boschmolcnplcu, 3.PutrenvelddeReut,4.PuttenvcldHetLangvcn.
Deverkennende (srationaire) berekeningen zijn uitgevoerd met een dnelaags schematisatieü. De haalbaarheidsstudies naar mogelijke locaties van puttenvelden rond het
bekken zijn stationair doorgerekend met het
achtlaags modekl Ter illustratie zijn de berekende stijghoogten in deMaasgrinden weergegeven in afbeelding 3.Daarnaast zijn nietstationaire berekeningen uitgevoerd om de
mogelijke effecten bij het stoppen van de
inname van Maaswater te voorspellen.
Het kalibreren van het model bleek geen
sinecure.Gaande het project zijn meer gedetailleerde gegevens over de bodemopbouw in
dedirecte omgeving van het bekken beschik-
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Bod«nopbouw

Modalictiematiiitia

Op basis van de berekende herkomst en de
reistijd van het opgepompte water van het
puttenveld deReut zijn zones van gelijke
verblijftijd berekend, waarbinnen de kwaliteit
van het water extra beschermd dient te
worden (afbeelding 4).

Freatischgrondwatar inifdakktnd pakkat

Fotmatjsï ntt Vaghal an Kreftannaya
(Maaagrindanj

Verdroging
Om te voorkomen dat Waterproductiebedrijf Heel eventuele verdroging van nabijgelegen natuurgebieden veroorzaakt, terwijl
elders door deoverschakeling op het gebruik
van oppervlaktewaterjuist verdroging wordt
tegengegaan, zijn maatregelen nodig.
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Bodemopbouwenverticale modelschemansarie.

baar gekomen. Zozijn in de toekomstige
puttenvelden sonderingen, proefboringen en
pompproeven uitgevoerd. Dezegegevens zijn
gebruikt om de lokale bodemparameters
nauwkeuriger te bepalen, alsmede de weerstand van de oever van het bekken afte leiden.
Ook het afsluiten van de plassen van de Maas
isaangegrepen om het grondwatermodcl te
kalibreren. Doordat De LangeVlieter werd
afgesloten van de Maas daalde het water in de
plas naar een nieuw peil.Het natuurlijke peil
in de plas was lager dan dat van deMaas.Bij
deze grootschalige ingreep ging de aandacht
met name uit naar de weerstand van de oever
en de bodem van het bekken.

Resultaten
Het grondwatermodel isbehalve voor het
simuleren van degrondwaterstroming ook
gebruikt om het ontwerp van de puttenvelden
van Waterproductiebedrijf Heel te optimaliseren en de beïnvloeding van de grondwater-

.3.

lokaalgrondwater. Uit stroombaanberekeningen kwam naar voren dat het bekken niet
alleen wordt gevoed met Maaswater, maar ook
met water uit een nabijgelegen plas.

SituatieWaterproductiebedrtjJHeel:
isohypsenpatrooninMaaslandenzonder
onttrekking.

stand in de omgeving te minimaliseren.

Verblijftijd
Belangrijk aspect in het ontwerp isde
hygiënische betrouwbaarheid van het opgepompte water.Alscriterium hierbij geldt een
minimale verblijftijd van 30 dagen. Met het
model zijn de locaties van de putten, de onderlinge afstand en de fdterstelling bepaald waarbij aan dit ontwerpcriterium werd voldaan,
ookbij een tijdelijk grotere winning onder
piekbelasting.
Gelijktijdig met deze berekeningen isde
infiltratie langs deoevers berekend om op
voorhand inzicht te krijgen in mogelijke
problemen met verstopping ofeen toename
van de weerstand van de oever.
Grondwaterbeschermingsgebied
Met het model isvervolgens de herkomst
van het opgepompte water bepaald. Het grootste deel van het water isafkomstig uit De
LangeVlieter. Een klein deel isafkomstig uit

Dit kan door het peil van het bekken
kunstmatig hoger te houden dan het evenwichtspeil dat erzou zijn zonder oeverfiltraatwinning. Deverandering van de stijghoogte
ten gevolge van deze peilopzet is weergegeven
in afbeelding 5. Door het opzetten van het peil
wordt meer water uit deMaas ingelaten dan
strikt genomen nodig isvoor de productie van
drinkwater.
Problemen
Problemen doen zich voor alsde waterkwaliteit van de Maas tijdelijk ontoereikend is,
waardoor geen water kan worden ingenomen.
Op dat moment kan het opgezette peil in De
LangeVlieter niet meer in stand worden
gehouden. Zelfs wanneer de winning gelijktijdig met de innamestop wordt gestaakt,
zullen depeilen en grondwaterstanden dalen.
Om te voorspellen hoe het peil in De Lange
Vlieter zal dalen zijn niet-stationaire berekeningen uitgevoerd, waarbij tevens voor een
aantal karakteristieke punten in de omgeving
van waardevolle natuurgebieden het verloop
van degrondwaterstanden tijdens de innamestop is gesimuleerd.

Ajb. 5.
A/b. 4.

Verblijjtijdzones.

Stij^hoo^teverandcniKj met peilopzetvan
éénmeter.
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Hieruit volgdedatna 15dagen hetpeilin
hetbekkencirca0,45merer isgezakr.Naher
herstel vandeinname ishetpeilinhetbekken
weersnelopniveau.Deverlagingtreedt
vertraagd engedempt ookopindenaruurgebieden.Heteffect vandegesimuleerde innamestopblijft binnen defluctuatiesdiereeds
van natureaanwezigzijn alsgevolgvande
seizoensinvloeden. Inditrekenvoorbeeld is
uirgegaanvanheronverminderd voorrzerren
vandewinning rijdens deinnamestop.
Conclusie
Dooreffectief intespelenopdegeohydrologischesiruatiemoethetvoorWaterleiding
Maatschappij Limburgmogelijkzijneen
veiligeenberrouwbare waterwinningte
combineren metbeschermingenhersreivan
naruurgebieden. Daarnaast isbijdeinrichring
vanhergebied rond DeLangeVliereraandacht
besteedaanhetversterkenvandelandschappelijkeeenheid ennatuurovergangen, het
verbinden waarmogelijk(ecologischeverbindingszones)enhetisolerenwaarnodig.De
ontwikkeldemodellenzijn een belangrijk
instrument gebleken,zowelinhet ontwerp
vanhersysteem,alsvoordeberekeningvande
verschillendeeffecten. Uitdeberekeningen
volgrdatbij hetopdezewijze producerenvan
(drink)waterdewarerwinningen naruur
elkaarkunnen ondersteunen enaanvullen.
Doorgebruik temakenvanoppervlaktewater
alsbronkan hetgebruikvangrondwater
worden teruggedrongen endaarmeekande
bescherming vandenaruurdoorWMLoptimaalwordeningevuld, f
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EERSTE AFGERONDE PROEFPROJEC T I N Z U I D - H O L L A N D

Saneringvande
Sassenkeimervaart
W. DE HAAN, G R O N T M I J ADVIES EN T E C H N I E K BV
P. DE Booij, HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND
D. SCHRAM, AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ DE VRIES & VAN DER WIEL BV

Desanering van deSassenheimervaart, deeerste vanvijjproefprojecten binnendeprovincieZuidHolland, isafgerond. Debodem wassterk vervuild niet een cocktail aanverontreinigingen. Vanwege
de complexeverontreiniging enlierpree/karakter isvee! zorg besteedaan de kwaliteit van liet
baggcrwerken de toepassing van de vrijkomende baggerspecie.Na eenvalsestart isdewaterbodem
verdeeld indriepartijen. Deverwerking ervan bestond mrnatuurlijke rijping, natte deeltjcsscheidiugenactieverijping en afbraak opnamevan verontreinigingen m combinatie metdeteelt van
eneiglegewassen.
DesaneringvandeSassenheimervaartis
inhetbeginvandejaren negentigaangewezenalséénvandevijfproefprojecten ophet
gebiedvanwaterbodemsanering binnende
provincieZuid-Holland.Deuitvoerende taak
vanhetvolledigetraject vandeWetbodembescherminglaginhanden vanhetHoogheemraadschap vanRijnland. DeSassenheimervaartistotnu toehetenige proefproject
datvolledigisafgerond.

erenmeteenopenvizierbak.

Uitverschillendebodemonderzoekenwas
geblekendatdeslibbodemvandeSassenheimervaart enaansluitendewaterenmatigtot
sterkverontreinigd wasmeteencocktailaan
zowelorganische microverontreinigingen
(voornamelijkPCBenOCB)alszwaremetalen
(voornamelijk koper,lood,zinkenkwik). De
slibkwaliteit weidingedeeldinklasse3 en4
volgensdenormeringvandeEvaluatienota
Water.Geletopdeaard,omvangenrisico's

