Duurzaam grondwater rond de diepe grondwaterwinning van Lexmond

Inleiding
Voor de drinkwatervoorziening wordt door
de N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) in de provincie ZuidHolland zowel oevergrondwater als diep
grondwater onttrokken. Daarnaast wordt
door WZHO onderzoek verricht naar de
mogelijkheden van diepinfiltratie. Een
aspect dat bij de keuze van de winningstechniek in de loop der tijd steeds belangrijker is geworden, zijn de effecten van een
onttrekking op het milieu. Een punt van
discussie binnen dit kader is het effect dat

DRS. R. G. DE BOER

Samenvatting
Door de N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO) wordt voor de
drinkwatervoorziening onder meer diep grondwater onttrokken in Lexmond.
Over het algemeen wordt verondersteld dat door deze onttrekking, duurzaam
grondwater wordt verbruikt en voor een deel wordt vervangen door verontreinigd
rivierwater. Daarbij wordt verwacht dat door toepassing van diepinfiltratie als
compensatie van de diepe grondwateronttrekking het nadelige effect op duurzaam
grondwater wordt opgeheven. Dit onderzoek maakt inzichtelijk of toepassing van
diepinfiltratie ter compensatie van de diepe grondwateronttrekking bij Lexmond,
voordelen biedt voor het aspect duurzaam grondwater.
In dit artikel wordt op de eerste plaats het begrip 'duurzaam grondwater'
beschreven. Vervolgens zijn de effecten van de diepe grondwateronttrekking op
het duurzame grondwater bepaald met behulp van een grondwaterstromingsmodel.
Modelberekeningen laten zien dat door een diepe onttrekking van 12 mil m 3 /j de
afname van de volumestroom van duurzaam grondwater slechts 0,67 mil m 3 /j
bedraagt, terwijl het totale volume van de duurzame grondwatervoorraad toeneemt.
Daarbij is aangetoond dat door de winning, de verspreiding van verontreinigd
geïnfiltreerd rivierwater wordt begrensd.
Geconcludeerd kan worden dat de toepassing van diepinfiltratie als compensatie van
de diepe grondwateronttrekking in Lexmond voor duurzaam grondwater geen voordelen oplevert.
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een diepe grondwaterwinning heeft op het
zgn. 'duurzaam grondwater'. Een algemene
veronderstelling is dat door het onttrekken
van diep grondwater, de aanwezige hoeveelheid duurzaam grondwater wordt
verbruikt. Het duurzame grondwater dat
wordt onttrokken aan de bodem zal hierbij
voor een deel worden vervangen door
verontreinigd rivierwater. Ook zal de
toestroming van geïnfiltreerd verontreinigd
rivierwater in de diepere lagen in de richting van de polders worden vergroot. Door
toepassing van diepinfiltratie, ter compensatie van de diepe winning, zullen bovengenoemde effecten niet optreden, aldus de
veronderstelling.
In dit onderzoek worden de effecten van de
diepe grondwaterwinning op het duurzame
grondwater in beeld gebracht met behulp
van een numeriek grondwaterstromingsmodel. Er is een beschouwing gehouden
bij een onttrekking van 12 mil m 3 /j van
diep grondwater in Lexmond in vergelijking
met een situatie zonder onttrekking.

De grondwaterhoeveelheid die niet wordt
benut, wordt in het algemeen beschouwd
als duurzaam grondwater. Ook wordt veelal
verondersteld dat deze voorraad beschikbaar blijft voor volgende generaties zolang
hieraan geen water wordt onttrokken.
Echter, door het dynamische karakter van
grondwater kan een grondwatervoorraad
niet worden gezien als een afgesloten
hoeveelheid water. Het is een onderdeel
van een grondwaterstromingssysteem.
Aan de hand van de systeembenadering
kan duidelijk worden gemaakt in welke
gevallen een watervoorraad als duurzaam
kan worden gekenmerkt.
Een grondwaterstromingssysteem kan
worden beschreven als een watervoorraad
met een variërende toename (input) en
afname (output) van de voorraad. Een
grondwaterstromingssysteem wordt ook
wel gedefinieerd als een voedingsgebied
dat door stroombanen is verbonden met
één of meerdere kwelgebieden.
De input van het systeem is gelijk aan de
grondwateraanvulling in het infiltratiegebied. De output van het systeem is gelijk
aan de afvoer van het grondwater naar het

oppervlaktewater of maaiveld in het kwelgebied. Als een systeem van blijvende aard
is, spreekt men van een duurzaam systeem.
Duurzaam grondwater is gedefinieerd als
grondwater dat deel uitmaakt van een
duurzaam systeem en ook van goede
kwaliteit is. Het kwaliteitsaspect is van
belang als het als reserve wordt
beschouwd, wat inhoudt dat volgende
generaties hiervan gebruik kunnen maken.
Een en ander is verduidelijkt met een
schematisch overzicht (afb. 1).
Door aanpassing van een grondwaterstromingssysteem aan de voortdurend
veranderende hydrologische omstandigheden, zowel kwantitatief als kwalitatief,
is de omvang van de voorraad duurzaam
grondwater variabel in de tijd.
Kwantitatieve veranderingen zijn de
afgelopen perioden voornamelijk het
gevolg geweest van het veranderende peil
van het oppervlaktewater en de toenemende
grondwateronttrekking. In het algemeen is
de kwaliteit van de grondwateraanvulling
de laatste jaren verslechterd door vermesting, verzuring en andere verontreinigingen
van het oppervlaktewater. Hierdoor kan
infiltratiegebied

kwelgebied

Het begrip 'duurzaam grondwater'
Als we de totale hoeveelheid grondwater
beschrijven in termen van watervoorraden,
kan dit naar het gebruik hiervan als volgt
worden onderverdeeld [IWACO, 1994]:
- een hoeveelheid die wordt gebruikt voor
antropogene doeleinden zoals drinkwaterwinning, industriewaterwinning en landbouwvoorziening;
- een hoeveelheid die wordt gebruikt voor
biodiversiteit;
- een hoeveelheid die niet wordt benut.

gj

1
5'

Afb. 1-Schematisatievan
een duurzaamgrondwaterstromingssysteem.
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onttrekking

infiltratiegebied

(een deel van) de grondwateraanvulling
niet meer als input van een duurzaam
grondwatersysteem worden gerekend. In
het algemeen kan een aantal opmerkingen
worden gemaakt over de invloed van een
grondwaterwinning op duurzaam grondwater. Een grondwaterwinning, gelegen in
een infiltratiegebied (afb. 2), heeft een
maximale afname van de hoeveelheid
duurzaam grondwater tot gevolg als 100%
van de input van het systeem wordt
afgevangen door de onttrekking.
Het systeem heeft nu geen input meer en
is dan niet langer duurzaam. De grondwaterstroming zal ter plaatse veranderen
en een nieuw systeem wordt gecreëerd, al
dan niet duurzaam. Als een grondwaterwinning is gelegen in een kwelgebied, heeft
deze winning geen effect op de hoeveelheid
duurzaam grondwater, mits de hoeveelheid
onttrokken grondwater niet groter is dan
de output van het systeem. In dit geval zal
een afname van de stroming naar het
oppervlaktewater een gevolg zijn.
Als de grondwaterwinning niet in het
infiltratie- of kwelgebied ligt kunnen de
effecten op het duurzame grondwater
worden bepaald door de afname te
berekenen van de hoeveelheid stroming
van het infiltratiegebied naar het kwelgebied.

Afb. 2 - Verandering van
het duurzaam grondwaterstromingssysteem
tg.v. eenonttrekking in
het infiltratiegebied (r) en
in het kwelgebied (l).

onttrekking

Afb. 3 - Locatie van het onderzoeksgebied.

Ajb. 4 - Geohydrologischeprofiel van het onderzoeksLsk

WestlandFormatieJ

basis. De slechtdoorlatende deklaag wordt
gevormd door de holocene afzettingen van
de Westland Formatie.
Hydrologie
De omgeving van Lexmond is onderdeel
van een naar het westen gericht regionaal
grondwaterstromingssysteem wat zich
voornamelijk kenmerkt in de dieper
liggende watervoerende pakketten.
Tot circa 1100 jaar na Chr. heeft in het
rivierengebied echter een natuurlijke,
drainerende situatie geheerst. Door de
continu stijgende zeespiegel en de samenhangende stijging van de grondwaterstand
is hier een groot veengebied ontstaan. Na
de ontginning verandert deze hydrologische
situatie. De oorspronkelijk drainerende
rivier gaat door het toenemende peilverschil tussen rivier en poldergebied
steeds meer infiltreren.
Door de infiltratie vanuit de Lek wordt in
de bovenste watervoerende pakketten een
naar het noorden en zuiden gerichte
stromingscomponent gesuperponeerd op
de regionale grondwaterstroming.
In afbeelding 5 is hiervan een schematische
afbeelding gegeven.
Voorgaand hydrologisch onderzoek
[Hemker, 1979; De Ruiter, 1988] laat zien
dat het geïnfiltreerde rivierwater tot in het
vierde watervoerende pakket is doorgedrongen. Het diepe grondwater van het
poldergebied tussen de grote rivieren is
voornamelijk afkomstig van de neerslag.
Dit grondwater, waarvan de infiltratiegebieden op een afstand liggen van 20 km
tot 50 km, stroomt via de oostrand van de
Vijfheerenlanden het onderzoeksgebied
binnen.

Formaties van Kreftenhey«, Urk en Sterksel
TXäSätfe vaaKëcBcaêm";
Format» van Kedicbem / Formatie van Harderwijk
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Formatie van Tegelen
Formatie van Maassluis

Geohydrologie van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied, zoals aangegeven in
afbeelding 3, ligt in het Middennederlands
rivierengebied. Het heeft een globale
afmeting van 25 km * 25 km.
Geohydrologische schematisatie
Tijdens het Kwartair zijn in het onderzoeksgebied en aantal dikke zandpakketten
en dunnere kleilagen afgezet. Bij een
geohydrologische schematisering van dit
gebied kunnen vier watervoerende pakketten worden onderscheiden, elk aan de
bovenkant begrensd door een slechtdoorlatende klei- of veenlaag (afb. 4).
De top van de Formatie van Oosterhout
wordt beschouwd als de ondoorlatende

Formatie van Maassluis
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Berekening van de grondwaterstroming
De effecten van de winning zijn bepaald
door stijghoogten, volumestromen en
stroomlijnen, berekend met het stromingsmodel, voor twee verschillende situaties
met elkaar te vergelijken.
De eerste situatie is de huidige situatie
waarbij 12 mil m 3 /j grondwater wordt
Veluwe

laaggelegenpolder
output

Afb. 5 - Schematisatie van
de mogelijke grondwaterstromingssystemen in het
onderzoeksgebied.

modelgebied
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onttrokken door dewinning Lexmond.
Hiervan wordt 90% aan hettweede watervoerende pakket en 10%aan hetbovenste
deel van hetderde watervoerende pakket
onttrokken. Detweede situatie isgelijkaan
de eerste situatie met deuitzonderingdat
er geen grondwater wordt onttrokken door
de winning Lexmond.

rand infiltreert enhetmodel instroomt.
Het grondwater datover de modelrand
door dediepere watervoerende pakketten
het model instroomt kan afkomstig zijn
van verder gelegen gebieden zoalsde
Veluwe ofde Utrechtse heuvelrug.

Grondwaterstromingsmodel
Het voor ditonderzoek toegepaste
numerieke model iseenbestaand grondwaterstromingsmodel datoorspronkelijk is
opgesteld omdehydrologische effecten
van een onttrekking van 12 mil m 3 /j bij
Lexmond temodelleren. De modelschematisatie van deondergrond isgebaseerd op
de geohydrologische schematisatie (afb.4).
Waterbalans
Een kwantitatieve verandering vande
grondwaterstroming bijeen toegevoegde
onttrekking isverkregen door dewaterbalansen van detwee verschillende
situaties inbeschouwing tenemen. Voor
iedere laag iseen waterbalans opgesteld,
bestaande uitdevolgende termen:
- stroming naar/vanuit bovenliggende
laag;
- stroming naar/vanuit onderliggende laag;
- onttrekking per watervoerende laag;
- stroming door rand van hetmodel.
In afbeelding 6zijn dewaterbalansenvan
de beide situaties schematisch weergegeven
en deverschillen tussen beide situaties.
De pijlen geven deresulterende volumestroom aan van ofnaar het desbetreffende
watervoerende pakket.
De grootste volumestromen die plaatsvinden indebovenste twee watervoerende
pakketten zijn hetgevolg van hetgrote
peilverschil tussen derivier endeomliggende polders waardoor ereen sterke
infiltratie plaatsvindt.
De grote volumestroom over derandvan
het model door heteerste watervoerende
pakket ishetgevolg van degrote hoeveelheid rivierwater dat vlak buiten de model-
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Afb. 7- Respons karakteristiek.

Door deberekening van een groot aantal
stroombanen iseen responskarakteristiek
verkregen waarbij hetherkomstgebied als
volgt is onderverdeeld:
1. rivier en uiterwaarden;
2. polder;
3. modelrand, die isonderverdeeld voorde
vier watervoerende pakketten.
De karakteristiek geeft dete verwachten
voedingsaandelen weer als de stromingssituatie niet verandert gedurendede
bijbehorende verblijftijd. Als menhet
voedingsaandeel van water met een
bepaalde ouderdom afleest van dekarakte-
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Responskarakteristiek
Door stroomlijnberekeningen kan de
herkomst van hetonttrokken water
worden getraceerd. Eenmanier om de
herkomst van hetonttrokken water weer
te geven, iseen responskarakteristiek.
Deze karakteristiek geeft voor verschillende
herkomstgebieden decumulatieve hoeveelheid onttrokken grondwater weer, in relatie
met demaximale verblijftijd (afb.7).
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Afi. 6 - Schematisch
overzicht van de waterbalans voor twee situaties.
De pijlen geven de
stromingsrichting aan met
de bijbehorende volumestrootn(verandering) in
mil m3/j.

ristiek, isditalleen correct wanneerde
hydrologische situatie onveranderd is
geweest gedurende deperiode gelijk aande
ouderdom van hetdesbetreffende water.
De responskarakteristiek laat zien dat het
grootste deel van hetonttrokken water
afkomstig isvan derivier ende polder.
Er blijkt uiteindelijk 0,52 milmVj water
via derand van hetmodel naar dewinputten toete stromen.
Ruimtelijke verspreiding vande
grondwatersystemen
De grondwaterstroming inhetgebied is
onderverdeeld in drie grondwatersystemen,
in ditonderzoek genoemd: hetDiepe
Systeem, hetRijn-Systeem enhet PolderSysteem.
Het voedingsgebied van hetDiepe Systeem
ligt buiten degrenzen, tenoosten vanhet
modelgebied. Het water stroomt viade
randen van hettweede, derde envierde
watervoerende pakket hetmodelgebied in
westelijke richting binnen enverlaathet
gebied viadenoordelijke en westelijke
rand ofkwelt opbinnen hetgebied.
Het Rijn-Systeem bestaat uit geïnfiltreerd
rivierwater datkwelt indepolders.
Het Polder-Systeem bestaat uit meerdere
lokale infiltratiegebieden inde polder.
Dit geïnfiltreerde water kwelt na relatief
korte verblijftijden opin nabijgelegen
gebieden. Deruimtelijke verspreiding van '
de systemen zijn inafbeelding 8en9weergegeven voor desituaties met en zonder
onttrekking.
Het blokdiagram geeft eendriedimensionaal beeld van eendeel van hetmodelgebied (afb. 3)weer, gezien vanuit oostelijke richting. Alle veranderingen vande
systemen vinden plaats binnen ditgebied.
Het grootste verschil door de onttrekking
is hetbegrenzen van hetRijn-Systeem ter
plaatse van dewinlocatie. Ten zuidenvan
de winlocatie wordt het Rijn-Systeem
vervangen door hetPolder-Systeem in het
bovenste pakket enhetDiepe Systeem in
de diepere pakketten.
Kwaliteitsveranderingbinnen desystemen
Uit hetblokdiagram iseendoorsnede
gelicht waarin deverspreiding van verontreinigd water van hetRijn-Systeem en
Polder-Systeem indetijd wordt weergegeven. Delaatste decennia isde kwaliteit
van hetinfiltrerende rivierwater verslechterd. Vanaf 1950 ishetchloridegehalte van
het Rijnwater gestegen van 100 mg/ltot
220 mg/l in 1975. De verspreiding vanhet
verontreinigde rivierwater isaangeduidmet
het 100 mg/l front. Deligging vanhet
huidige front, aangegeven met de 0-jaar
isochroon, isberekend met hetstromingsmodel enkomt overeen met hetfrontdat
is bepaald aan dehand van chemische
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4/&. S - Ruimtelijke verspreiding van de systemen voor de eindsituatie zonder onttrekking.

Aß. 9 - Ruimtelijke verspreiding van de systemen voor de eindsituatie met onttrekking.

analyses [Timmer, 1991]. De huidige
ligging van het front van verontreinigd
polderwater is aan het maaiveld verondersteld. De verplaatsing van verontreinigd
polderwater zal in werkelijkheid minder
snel optreden omdat geen rekening is
gehouden met retardatie tijdens stoftransport. De verplaatsing van het chloride-ion
ondervindt daartegen geen retardatie.
In zuidelijke richting verplaatst het front
zich sneller in de richting van de onttrekkingsputten, doch niet verder dan de

winlocatie. Het bovenaanzicht van de
verspreiding is weergegeven in afbeelding
10 en 11.
Ook op grotere afstand van het puttenveld
wordt de verspreiding van het Rijn
Systeem begrensd. Ten oosten van het
puttenveld is dit echter minder uitgesproken omdat er rivierwater vanuit de Lek ten
zuidoosten van Vianen in de richting van
de onttrekkingsputten stroomt.
De toename van de toestroming door de
winning is hier echter laag.

Afi. 10 - Bovenaanzicht blokdiagram van ajbeelding 8.

Afi. 11 - Bovenaanzicht blokdiagram van afieelding 9.
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Door de verschillen in verplaatsing van de
verontreinigingsfronten is de verandering
het volume verontreinigd water binnen het
gebied verschillend voor beide situaties.
In afbeelding 12 is het verloop van de hoeveelheid verontreinigd volume voor de
situaties in de tijd weergegeven.
Kwantitatieve veranderingin de grondwaterstroming
Door de resultaten verkregen met de
waterbalansen en stroomlijnberekeningen
te combineren, zijn de kwantitatieve
veranderingen van de grondwaterstroming
van verschillende systemen bepaald.
In afbeelding 13 zijn de volumestromen
van de verschillende systemen naar de
winning schematisch weergegeven.
Deze volumestromen zijn voor een deel
het gevolg van de toename van infiltratie
en instroming (weergegeven door donker
gearceerde pijlen en vet gedrukt).
Het andere deel is een bestaande volumestroom (in de situatie zonder winning), en
wordt onttrokken ten koste van kwel of
uitstroming (licht gearceerd).
De pijlen stellen de volgende stromingen
voor:
1. De volumestroom vanuit de rivier naar
de winputten (7,98 mil m 3 /j) is voor een
deel toegenomen rivierinfiltratie door de
winning. Het overige deel wordt onttrokken ten koste van een kwelstroom en
uitstroming via de rand het model.
2. De volumestroom vanuit de polder naar
de winputten (3,50 mil m 3 /j) bestaat voor
een deel uit toegenomen polderinfiltratie
door de winning. Het overige deel wordt
ten koste van kwel onttrokken.
3. Het derde voedingsgebied ligt buiten de
grenzen van het model. De toename van
instroming over de rand van laag 2, 3 en 4
is 0,64 mil m 3 /j waarvan 0,17 mil m 3 /j
binnen het modelgebied opkwelt.
De onttrekking van 0,50 m 3 /j en de kwel
van 0,17 m 3 /j van het Diepe Systeem kan
gerekend worden tot de afname van de
hoeveelheid duurzaam grondwater.

kwel

onttrekking

rivierinfiltratie

Het volume dat de systemen innemen
binnen het gebied laat echter een andere
verandering zien. In afbeelding 8 en 9 is
duidelijk dat de hoeveelheid grondwater
van het Polder-Systeem en het Diepe
Systeem toenemen ten koste van het RijnSysteem. In tabel I zijn de volumes die de
systemen innemen weergegeven.
TABEL I - Volumes vande systemen inmiljoen m3
grondwater.
Systeem
Rijn-Systeem
Polder-Systeem
Diepe Systeem

OmVj

12 mVj

7421
1189
2409

6133
1699
3181

Conclusies
Duurzaam grondwater kan niet worden
gezien als een afgesloten hoeveelheid water
die beschikbaar blijft voor volgende
generaties zolang hieraan geen water wordt
onttrokken. Duurzaam grondwater kan
goed worden beschreven aan de hand van
de grondwatersysteembenadering.
De belangrijkste systemen die in het
gebied zijn te onderscheiden zijn het Diepe
Systeem, het Rijn-Systeem en het PolderSysteem. Het Diepe Systeem kan hierbij
gekenmerkt worden als duurzaam grondwater.
Door infiltratie binnen het Rijn-Systeem
vindt er een verspreiding plaats van
verontreinigd rivierwater in de watervoerende pakketten, dat echter begrensd
wordt door een diepe winning van 12 mil
m 3 /j. Buiten de begrenzing wordt het RijnSysteem vervangen door het PolderSysteem in het bovenste pakket en het
Diepe Systeem in de diepere pakketten.
Een diepe winning van 12 mil m 3 /j in
Lexmond veroorzaakt een afname van de
volumestroom van duurzaam grondwater
van slechts 0,67 mil m 3 /j, terwijl het totale
volume duurzaam grondwater toeneemt.
De gedachte dat het aanwezige duurzame
grondwater wordt onttrokken en vervangen
door verontreinigd rivierwater, is onjuist.
De toepassing van diepinfiltratie, ter

potóerinfiltratie
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Afb. 13- Schematisch
overzicht van de
stromingsveranderingen in
milm3/j t.g.v. de winning.

compensatie van de diepe winning van
Lexmond biedt geen voordelen voor
duurzaam grondwater.
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by the formation of soluble complexes with
sulphates. The mobilization of arsenic depends on
the presence of iron in the soil and the oxic or
reducing conditions in the soil.
Under oxic soil conditions arsenic is adsorbed on
and co-precipitated with iron. Under reducing
conditions iron dissolves. The co-precipitated and
adsorbed arsenic dissolves too.

Israël en Oman ondertekenen
akkoord voor waterontzilting
Vertegenwoordigers van Israël en Oman
hebben eind december 1996 in de Omaanse
hoofdstad Muscat, samen met de overige
initiatiefnemers Japan, Zuid-Korea en de
VS, een akkoord ondertekend voor samenwerking op het gebied van waterontzilting.
Het regionale onderzoekscentrum in
Oman beschikt het eerste jaar over een
bedrag van zeven miljoen dollar. De onderhandelingen met de Europese Unie die
zich bij het initiatief wil voegen, zijn bijna
afgerond.
Het centrum zal proefinstallaties bouwen
op verschillende locaties in het MiddenOosten. Een deel van de activiteiten spitst
zich toe op ontzilting met behulp van
zonne-energie, een techniek die in Israël
wordt toegepast.
De helft van de totale hoeveelheid water
die van zout wordt ontdaan is afkomstig
uit de Golfregio waaronder Oman valt.
Het onderzoekscentrum is voortgekomen
uit een overleg over waterverdeling in het
Midden-Oosten, in 1994 in Oman. (ANP)

