Hardheid van onttrokken grondwater:processen, prognoses en preventie

1. Inleiding
Aanleiding
De totale hardheid, dat wil zeggen de som
van de concentraties van calcium en
magnesium, van het onttrokken grondwater werd door waterleidingbedrijven tot
voor kort als een min of meer onveranderlijk gegeven beschouwd. Zo werden
winningen met hard en winningen met
zacht water onderscheiden. Echter van
Bennekom [1989] heeft er op gewezen dat
op vele winningen in oost Nederland de
hardheid in het onttrokken grondwater
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toeneemt. Op de 22 beschouwde freatische
puttenvelden nam de hardheid gedurende
de periode 1971-1987 gemiddeld met
0,38 mmol/1 toe, dat wil zeggen met
0,024 mmol/1 jaar.
Deze stijging van de hardheid werd
bevestigd in een landelijk onderzoek
naar trendmatige veranderingen in de
chemische samenstelling in het onttrokken
grondwater [Van Beek etai, 1990].
Een hoge hardheid leidt onder andere tot
kalkafzetting en tot een hoog wasmiddelenverbruik en is daarom hinderlijk voor de
consument. Een hoge hardheid gaat vaak
samen met een groot koperoplossend
vermogen, en levert daarmee een bijdrage
aan de belasting van het milieu met koper.
Conditionering van het afgeleverde drinkwater, onder andere door de inzet van
ontharding, lost deze problemen grotendeels op. Bovendien wordt een wijziging
van het Waterleidingbesluit overwogen,
waarbij aan de hardheid van het afgeleverde
drinkwater een maximum van 2,5 mmol/1
wordt gesteld.
Met het oog op de planning van het tijdstip van de inzet en de dimensionering van
onthardingsinstallaties is zicht op het
verloop van dehardheid van het onttrokken
grondwater noodzakelijk. Om dit mogelijk
te maken werkt Kiwa in het kader van het
VEWIN-onderzoeksprogramma 1993-1997
binnen het aandachtsveld kwaliteit grondwater aan de ontwikkeling van voorspellingsmodellen. In deze publicatie wordt de stand
van zaken gerapporteerd over de prognose
voor de hardheid van het onttrokken
grondwater.
Prognoses voor de korte termijn zijn
mogelijk door extrapolatie van een bestaande
trend. Deze aanpak werkt echter in een
aantal gevallen niet: 1.voor prognoses voor
de middellange en lange termijn, 2. bij

Samenvatting
Een hoge hardheid van het drinkwater is voor de consument hinderlijk. Bovendien
gaat een hoge hardheid veelal samen met een hoog koperoplossend vermogen, wat
schadelijk is voor het milieu. Waterleidingbedrijven zetten conditionering, in dit
geval ontharding, in om aan deze bezwaren tegemoet te komen. Op vele winningen
stijgt de hardheid van het onttrokken grondwater, waardoor de inzet van ontharding
zal toenemen. Inzicht in de toename van de hardheid is van belang voor de planning van de inzet en voor de dimensionering van onthardingsinstallaties. Prognoses
zijn hierbij een onontbeerlijk hulpmiddel.
In deze publicatie worden de reeds bereikte resultaten van lopend onderzoek
gepresenteerd. Veel bronnen (toevoer aan maaiveld) en processen (interactie met de
bodemmatrix) dragen bij aan de hardheid van grondwater. Voor prognoses blijkt
het noodzakelijk de winningen onder te verdelen op basis van aanwezigheid van
kalk in de bodem. Als de bodem geen kalk bevat, wordt de hardheid bepaald door
de hardheidbalans: het verschil tussen aan- en afvoer van hardheid spoelt uit naar
het grondwater. Als de bodem wel kalk bevat, wordt de hardheid bepaald door de
zuurbalans: het uitspoelende zuur wordt geneutraliseerd door het in oplossing gaan
van kalk. De belangrijkste termen van de hardheid- en van de zuurbalans zijn
bekend. Globale prognoses voor de hardheid van het onttrokken grondwater zijn
daarom nu al mogelijk. Doordat de belangrijkste bronnen en processen bekend zijn,
kan ook de inzet van preventieve maatregelen ter vermindering van de hardheid
worden overwogen.

trendbreuken, en 3.voor het onderling
vergelijken van de effecten van preventieve
maatregelen. Om ook voor dergelijke
situaties prognoses te kunnen maken,
moeten de achtergronden van een stijgende
hardheid bekend zijn. Met andere woorden
welke bronnen en processen leveren een
bijdrage aan de hardheid.
Als we dit weten is een prognose mogelijk.
Het kan zelfs mogelijk zijn maatregelen
voor te stellen om de toename van de
hardheid te stoppen, of te doen afnemen.
In deze publicatie zullen we eerst bronnen
en processen bespreken die aan de hardheid kunnen bijdragen, vervolgens mogelijkheden voor prognoses aangeven, en
tenslotte mogelijkheden voor preventie
noemen.
2. Bronnen en processen
Toenemende hardheid in het onttrokken
grondwater kan afkomstig zijn van buitenaf,
namelijk de toevoer aan de bodem (bronnen), en van binnenuit, namelijk door vrijmaking uit de vaste fase van de bodem
(processen).
We zullen eerst een overzicht geven van
bronnen en vervolgens van processen.
2.1 Bronnen
Bij de aanvoer van buitenaf, de toevoer aan
de bodem, kunnen verschillende bronnen
worden onderscheiden. De toevoer via
atmosferische depositie heeft zowel betrekking op landbouwgronden als op natuurgebieden. We onderscheiden:
1. natte depositie. Dit levert een geringe
bijdrage aan de hardheid;
2. droge depositie van verstoven zeezout,
dat naast keukenzout ook enige hardheid

bevat, en van kalkstof, in het bijzonder in
de omgeving van kalksteengroeven
(Winterswijk en Zuid-Limburg).
Voorts zijn er bronnen die uitsluitend
betrekking hebben op landbouwgronden:
3. kunstmest. De meest toegepaste
kunstmest in Nederland is momenteel
kalkammonsalpeter. Toediening van
ammonsalpeter (NH 4 N0 3 ) heeft een
verzurende werking op de bodem. Om
deze verzurende werking te neutraliseren
wordt ammonsalpeter met kalk (CaC0 3 )
of dolomiet ( C a C 0 3 M g C 0 3 ) gemengd.
Ook andere meststoffen dragen bij aan de
hardheid, bijvoorbeeld tripelsuperfosfaat
(Ca(H 2 P0 4 ) 2 ) of kieseriet (MgS0 4 -H 2 0);
4. drijfmest. Zowel runder- als varkensdrijfmest bevat hardheid; en
5. kalk. De hoeveelheid kalk die met
ammonsalpeter wordt gemengd betreft
gemiddelde omstandigheden. Om onder
niet gemiddelde omstandigheden de zuurgraad van de bewortelde zone van de
bodem op peil te houden, wordt op landbouwgronden periodiek een grote hoeveelheid hardheid in de vorm van schuimaarde
(CaC0 3 met organisch materiaal) of van
koolzure magnesiakalk (CaC0 3•MgC0 3 )
toegediend, de zogenaamde onderhoudsbekalking.
Geoogste producten, zoals granen, aardappelen en bieten in de akkerbouw, melk
en vlees in de melkveehouderij en hout in
de bosbouw, bevatten calcium en magnesium. Met de afvoer van deze producten,
wordt dus ook hardheid afgevoerd.
2.2Processen
Hardheid kan ook van binnenuit aan het
grondwater worden toegevoerd. Onder
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invloed van allerlei bodemchemische
processen kan hardheid uit bodemmineralen worden vrijgemaakt, en onder
invloed van biochemische processen uit
organisch materiaal. Tabel I geeft hiervan
een overzicht.
De processen in tabel I kunnen zowel van
links naar rechts, als van rechts naar links
verlopen, dat wil zeggen er wordt zuur of
hardheid geproduceerd, dan wel verbruikt.
De processen zijn hier weergegeven met
zuur (protonen) als tegenion. Welke
processen werkelijk zullen optreden wordt
bepaald door de geochemische opbouw
van de bodem en door het landgebruik.
Als de bodem van nature geen kalk bevat
dan kan de hardheid van het grondwater
niet toenemen door de toevoer van zuur.
In een dergelijke situatie wordt de hardheid bepaald door externe bronnen en niet
door het optreden van bodemchemische
processen.
Als de bodem van nature wel kalk bevat,
zal het zuur door de aanwezige kalk
worden geneutraliseerd. De hardheid van
het grondwater wordt in een dergelijke
situatie bepaald door het optreden van
bodemprocessen door de aanvoer van zuur.
In de praktijk wordt zuur aan de bodem
toegevoerd door atmosferisch koolzuur,
door zure atmosferische depositie en door
de verzurende werking door de toediening
van meststoffen en van de afvoer van
oogstproducten. Als geen oogst wordt
afgevoerd, is sprake van een gesloten
kringloop, en zal van verzuring geen
sprake zijn.
Bij het ontstaan van hardheid door de
toevoer van het zwakke zuur C 0 2 (of
H 2 C0 3 ) kunnen twee situaties worden
onderscheiden. In de wateronverzadigde
zone, dat wil zeggen het gedeelte van de
bodem tussen maaiveld en grondwaterspiegel, bestaat een direct evenwicht tussen
de C 0 2 aanwezig in de bodemlucht en
die in de atmosfeer. Als de bodem in dit
gedeelte kalk bevat, zal de door het oplossen van kalk verbruikte C 0 2 weer worden
aangevuld. Er zal net zolang kalk oplossen
tot het grondwater verzadigd isten opzichte
van kalk. Deze situatie betreft een ten
opzichte van C 0 2 open systeem.
In de waterverzadigde zone, dat wil zeggen

het gedeelte van de bodem onder de
grondwaterspiegel, bestaat geen evenwicht
tussen de C 0 2 opgelost in het grondwater
en die aanwezig in de bodemlucht of de
atmosfeer. Als de bodem in dit gedeelte
kalk bevat, zal de door het oplossen van
kalk verbruikte C 0 2 niet worden aangevuld. Deze situatie betreft een ten
opzichte van C 0 2 gesloten systeem. In vergelijking met het open systeem zal onder
invloed van vrij koolzuur in het gesloten
systeem dus veel minder kalk oplossen.
3. Prognose
Op basis van het voorgaande worden voor
de hardheid van het grondwater drie
hoofdtypen onderscheiden:
1. volledig kalkloze winning. De bodem

Geochemische
karakterisering

tussen maaiveld en winput bevat geen
kalk. De hardheid van het onttrokken
grondwater wordt bepaald door de hardheidbalans;
2. ondiep kalkrijke winning. Kalk is
aanwezig tussen maaiveld en grondwaterspiegel; het grondwater is verzadigd ten
opzichte van kalk. De hardheid van het
grondwater wordt bepaald door de mate
van verzuring;
3. diep kalkrijke winning. De bodem bevat
tussen maaiveld en grondwaterspiegel geen
kalk, maar wel tussen grondwaterspiegel en
winput. De hardheid van het ondiepe
grondwater wordt bepaald door de hardheidbalans. Tijdens de stroming van het
grondwater van de grondwaterspiegel naar
de put zal de hardheid door het oplossen

Voorbeelden hardheid
onttrokkenwater

Prognose hardheid
onttrokken grondwater

Vierlingsbeek
4 3 2

volledig
kalkloos

Afb. 1 - Prognoses voor
dehardheid van het
onttrokken grondwater.
A: Geochemische indeling
op basisvan respectievelijk
af- en aanwezigheid van
kalk in de bodem; bij
aanwezigheid ook de
diepte van voorkomen.
B: Prognose van de hardheid alsfunctie van de
som van de concentraties
van (salpeter- en
zwavel)zuur in het
onttrokken grondwater.
C: Voorbeelden van
winningen behorende tot
de onderscheiden hoofdtypen. De hardheid van
het onttrokken grondwater
ishier uitgezet tegende
som van de concentraties
van nitraat en sulfaat. De
punten hebben betrekking
op de afzonderlijke
productieputten in 1994,
de lijngeeft de berekende
relatie weer.
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TABEL I - Overzicht van bodemprocessenwaarin hardheid isbetrokken (naar [De Vries, 1994, en Van Breemen et ai, 1983]).
Proces van links naar rechts
(vrijmaken van hardheid of verbruik van zuur)

Proces van rechts naar links (vastlegging
van hardheid of productie van zuur)

Reactievergelijking

oplossen van kalk
oplossen van kalk
verwering van calcium-veldspaat
H + / C a 2 + omwisseling (neutralisatie van grondwater)

CaC0 3 (s) + H+
CaC0 3 (s) + C 0 2 + H 2 0
Ca(AlSi 3 0 8 ) 2 (s)+ 2 H + + 1 4 H 2 0
Ca(exch) 2+ 2 H +

<->Ca 2 ++ H C 0 3 ^ C a 2 + +2HC03^ Ca 2 + +2Al(OH) 3 (s)+ 6H 4 S i 0 4
^ C a 2 + + 2H(exch)

mineralisatie van organisch materiaal
Na + /Ca 2 + omwisseling (bij verzilting)

(RCOO) 2 Ca+ 2H+
Ca(exch) 2+ 2Na+

^ C a 2 + + 2RCOOH
^ C a 2 + + 2Na(exch)

neerslaan van kalk
neerslaan van kalk
C a 2 + / H + omwisseling (verzuring van
grondwater)
opname van calcium door vegetatie
Ca 2 + /Na + omwisseling (bij verzoeting)
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van kalk ten gevolge van het aanwezige vrij
koolzuur nog iets toenemen.
Voorgaande indeling in hoofdtypen is van
belang voor de aanpak van een hardheidvoorspelling. Bijvoorbeeld de winning
Vierlingsbeek (WOB) behoort tot het
hoofdtype van de volledig kalkloze winningen. Een prognose dient hier met
behulp van een hardheidbalans te worden
uitgevoerd. Recent is door Boukes etal.
[1996] voor deze winning een prognose
voor de hardheid van het onttrokken
grondwater gemaakt.
Afbeelding IA toont de drie hoofdtypen.
Met behulp van het chemisch simulatieprogramma PHREEQM [Appelo en
Postma, 1993] is het voor ieder hoofdtype
mogelijk de bijbehorende hardheid te
berekenen. De hardheid is in afbeelding IB
weergegeven als functie van (N0 3 _ + S0 4 2- )*,
dat is dat gedeelte van de som van de
concentraties van nitraat en sulfaat dat aan
verzuring heeft bijgedragen, in mili-equivalenten per liter (zie kader 1).
Uit de verschillen in intercept en in helling
blijkt dat de drie onderscheiden hoofdtypen gepaard gaan met zeer verschillende
relaties tussen hardheid en verzuring.
Afbeelding IC toont voor het jaar 1994
voor enkele winningen de relatie tussen de
som van de concentraties van nitraat en
sulfaat en de hardheid. Zoals al vermeld
zou de horizontale as eigenlijk het
verzurende gedeelte van deze som in plaats
van de totale som moeten weergeven.
De waarden van het intercept worden niet
door het verschil in de x-as beïnvloed, en
hier is de overeenstemming tussen de
gesimuleerde en de waargenomen waarden
goed. Door het verschil in x-as kunnen de
waarden voor de hellingen vanzelfsprekend
niet kloppen, doch de trend in steilheid
van de helling is vergelijkbaar.
De overeenkomst tussen afbeelding IB en
IC geeft aan dat de hardheid van grondwater inderdaad wordt bepaald door
respectievelijk de hardheid- en zuurbalans.
Prognoses van de hardheid van het
onttrokken grondwater zijn mogelijk door
hardheid- of zuurbalansen van het desbetreffende intrekgebied voor een reeks
van jaren in te voeren.
Omdat niet alle processen zijn beschouwd,
kan deze prognose niet meer dan globaal
zijn. Afbeelding 2 geeft de verschuiving
van de relatie tussen hardheid en zuur
weer als gevolg van de volgende processen:
adsorptie en desorptie, denitrificatie onder
invloed van organisch materiaal en van
ijzersulfiden, en toevoer van gips.
Ook de volgorde van optreden van de
bodemchemische processen beïnvloedt de
hardheid van het onttrokken grondwater.
Het mede beschouwen van deze processen
zal tot een nauwkeuriger prognose leiden.

Aß. 2 - Verschuiving van
de hardheid van het
onttrokken grondwater als
functie van deaangegeven
processen,voor respectievelijk eenkalkloze en een
kalkrijke bodem.
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4. Preventie
Een goed inzicht in de oorzaken van een
toenemende hardheid leidt ook tot aanknopingspunten om deze trend te keren.
Tabel II geeft een overzicht van mogelijke
preventieve maatregelen.
Nitraat en sulfaat in hetonttrokken grondwater zijn onder andere afkomstig van
natte en droge atmosferische depositie en
onder landbouwgronden ook van nitraaten sulfaatbevattende meststoffen.
Inal deze bronnen zijn nitraat en sulfaat
voor een gedeelte als zuur (HN03 en
H2S04) envoor een gedeelte als zout
(bijvoorbeeld KN03 en CaS04) aanwezig.
Correctie van de concentratie van nitraat
envan sulfaat in het (onttrokken) grondwater voor de bijdrage van neutralezouten,
zoals zeezout en meststoffen, resulteert in
eenschatting van deverzuring door stikstof- en zwaveloxiden (onder andere
[Stuyfzand, 1993]):
(NO3- + S 0 4 2 i * = f (NO3-+ S042~)
Indeze vergelijking geeft (N03_ + S042~)"
defractie weer van nitraat en sulfaat
(N0 3 " + S042~) afkomstig van zuur
(zie ook [Van Bennekomen Kruithof,
1988]).
Als ook de invloed van ammoniak op de
zuurhuishouding wordt beschouwd, dan
wordt de matevan verzuring gelijk aan
[Van Breemen etal.,1983]:
NH/f
Onder zandgronden is de concentratie van
ammonium gewoonlijk verwaarloosbaar,
zodat met de eenvoudige relatie kan
wordenvolstaan.

0
1 2
3
4
(N03"+ SO4O* (me/l)

5. Conclusies
De resultaten van het tot nu toe uitgevoerde
onderzoek geven aanleiding tot de volgende
conclusies:
1. een veelheid van bronnen (toevoer van
buitenaf) en processen (toevoer van
binnenuit) draagt bij aan de hardheid van
grondwater;
2. voor prognoses van de hardheid van
grondwater is een indeling in 3 hoofdtypen
op basis van aan/afwezigheid van kalk
noodzakelijk, namelijk de bodem a) bevat
in het geheel geen kalk, b) bevat kalk
tussen maaiveld en grondwaterspiegel en
c) bevat kalk onder de grondwaterspiegel.
De onderscheiden bronnen en processen
hebben bij de 3 onderscheiden hoofdtypen
een verschillende uitwerking;
3. als de bodem in het geheel geen kalk
bevat kan een prognose van de hardheid
van het (onttrokken) grondwater worden
opgesteld met behulp van een hardheidbalans, en op kalkbevattende gronden met
behulp van een zuurbalans;
4. de hoogste hardheden komen voor bij
ondiep kalkrijke gronden, waar zowel de
antropogene verzuring als de verzuring ten
gevolge van koolzuur door kalk wordt
geneutraliseerd. Bij diep kalkrijke gronden
is de bijdrage van de verzuring ten gevolge
van koolzuur gering;
5. nog niet alle processen die de hardheid
beïnvloeden zijn gemodelleerd. Daarom
zijn alleen globale prognoses mogelijk.
Zodra de ontbrekende processen zijn
gemodelleerd en de noodzakelijke invoergegevens zijn verzameld, zijn nauwkeuriger

TABEL II - Mogelijke preventieve maatregelen terverlaging van dehardheid van het onttrokken grondwater.

Situatie
kalkloos
ondiep kalkrijk
diep kalkrijk

Mogelijke maatregelen ter verlaging van de hardheid
verminderde aanvoer van kalk
opzetten van het grondwaterpeil tot boven de kalkbevattende zone
verminderde aanvoer van zuur door gebruik te maken van basisch
werkende meststoffen
tegengaan van verlaging van de grondwaterspiegel tot onder de kalk-rijke zone
(de hardheid blijft dan gelijk)
verminderde aanvoer van zuur door gebruik te maken van basischwerkende
meststoffen
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prognoses van de hardheid van het
onttrokken grondwater mogelijk;
6. preventieve maatregelen ter verlaging
van de hardheid van het onttrokken
grondwater zijn mogelijk. Toepassing
van deze maatregelen vraagt maatwerk,
afgestemd op de al of niet aanwezigheid
van kalk en het landgebruik.
Verantwoording
Voorliggende publicatie vormt een onderdeel van het door VEWIN aan Kiwa
opgedragen onderzoeksprogramma 19931997. De voor de uitvoering van het onderzoek benodigde gegevens zijn beschikbaar
gesteld door de waterleidingbedrijven
WML, WMO, WOB en WOG.
De heer B.van der Grift, student Geochemie aan de Rijksuniversiteit Utrecht,
heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan
dit onderzoek.
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Vuiluitworpreductie Leeuwarden
• Slot vanpagina 227.
wordt gestreefd naar een kostendekkend
rioolrecht.
Vervanging van het bestaande stelsel vormt
de grootste post die uit het rioolrecht
bekostigd moet worden. Investeringen in
het stelsel voor vuiluitworpreductie
vormen ondanks de forse investeringsbedragen niet de overheersende factor in
de hoogte van het rioolrecht. Mede door
dit inzicht in de opbouw van het rioolrecht
is draagvlak ontstaan om de verbeteringsmaatregelen uit te voeren. Doordat al voor-

afgaand aan de afronding van het technische
deel de bestuurlijke besluitvorming heeft
plaatsgevonden kan direct met de voorbereiding van werken worden gestart. Het
rioolrecht zal in de gemeente Leeuwarden
in enkele jaren tijd stijgen tot circa f275,voor een gemiddeld huishouden. Een zeer
acceptabel bedrag voor een goed functionerend rioolstelsel!

phreatic ground water level inthedune wetlandand
the surface water level inthesurrounding polders,a
downward seepage from thedune tothepoldershas
caused aserious drought damage intheeastern
valleys of'Zwanenwater'. Witteveen+Bos hasstudied
several possible measures todecrease thedownward
seepage. Aground water computer modelis
developed tocompare theeffectivity ofthe
measures. Special attention took the water supply
for thebulb-growing inthesurrounding polders.
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R. S.VAN DER VELDE, S. GEENEN, W. BOSCH
and K. LAMSMA:
New policy for reducing the pollutant load
caused bysewer overflow in Leeuwarden
The municipality ofLeeuwarden, amedium sized
town inthenorthern part ofthe Netherlands,has
recently formulated anew policy towards reducing
of the pollutant load caused by(combined) sewer
overflow. The developed measures come upto the
requirements assetbythe local water board.
The proposed measures areproblem oriented.
This implies extensive measures incanals wherethe
water quality highly depends onsewer overflow.
On other locations,itisdecided noalterationsare
necessary inthenear future. The main items that
are dealt with are(combined) sewer overflow and
measures toreduce this, development ofnew sewer
catchments, and thecreation ofretention basins.
Attention ispaid tothefinancialconsequencesand
the planning ofactivities intime.

• • •
Summaries
• End ofpage 199.
concentrations ofmethane inthe groundwater,the
biological removal ofammonia, normally taking
place inthesand filters, isless effective. Experience
has shown that atlow methane concentrationsin
the water feed, the ammonia removal improves.
Furthermore high methane concentrations have
shown anincreased level ofAeromonas bacteria.
In order toimprove the efficiency ofthe purification
in thesand filters andtoprevent growthof
Aeromonas bacteria, itisbetter toremovethe
methane, before thebiological purification step.
Removal ofmethane from raw water can be
accomplished byintensive aeration/degassing
techniques. Cascades, tower- andplate aeration,
vacuum degassing and high pressure spraying
nozzles are possibilities toachieve this goal.
On anexperimental scale NV WZHO hasresearched
the possibilities ofhigh pressure spraying nozzles.
Results ofthese experiments have shown that high
pressure spraying nozzles remove, under optimum
conditions,uptoamaximum of95%ofthe
methane, present intheraw water feed. When
applied under continuous operation anaverageof
90% removal isexpected tobeachieved.
An additional positive effect ofhigh-pressure
spraying nozzles (compared the presently used
lowpressure spraying nozzles) istheimprovement
of water distribution over the filterbed area.
The investment andoperation costs ofapplying
high-pressure spraying nozzles arecomparableto
other intensive degassing techniques likefor
instance vacuum degassin
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TH. G.J.WITJES,A.G. POSTHUMUS,
P. HOLTES and A.MAK:
Possible measure todecrease drought damage
in 'Zwanenwater'
'Zwanenwater' isaninternational acknowledged
dune wetland inthenorth-west part ofthe
Netherlands. Through thedifference betweenthe
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C.G.E.M. VAN BEEK:
Hardness ofgroundwater: prognoses and
preventive actions
Ahigh hardness ofdrinking water isannoyingfor
the consumer. Moreover ahigh hardness often
coincides with ahigh copper solubility, whichis
detrimental fortheenvironment. Inorder tomeet
these complaints, water works putinto service water
conditioning, inthis case softening. Onmany
well-fields the hardness ofthe abstracted water
increases. Information about this increase is of
importance forthe installation and the
dimensioning ofsoftening-plants. Prognosesare
here anessential help.
In this paper the results ofongoing researchare
presented. Many sources (input from thesurface)
and processes (interaction with the solid soil matrix)
contribute tothehardness ofgroundwater. Forthe
purpose ofprognoses itappears necessary to classify
well-fields onthebase ofthe presence oflimestone
in thesoil.Ifthe soil does notcontain limestone,
the hardness will bedetermined byahardnessbalance:thedifference between in-and outputof
hardness leaches tothe groundwater. Incase thesoil
contains limestone, thehardness will bedetermined
byanacid-balance: leached acid willbeneutralized
by thedissolution oflimestone, originally present
in thesoil.The most important contributionsof
the hardness- andtheacid-balance are known.
Therefore rough prognoses forthehardnessof
the abstracted groundwater are already possible.
Moreover preventive actions todecrease the
hardness canbeconsidered as well.

