Elfverschillende bronnen van verziltingvan grondwater in Nederland

1. Inleiding
Peters &Meijer [1993] tonen aan dat 17
van de circa 250 grondwaterwinningen in
Nederland kandidaat zijn voor sluiting op
korte termijn, louter door verzilting. Uit de
gegevens in Van Beek etal. [1990] valt op
te maken dat er in 32 van de onderzochte
158 grondwaterwinningen sprake is van
een significante stijging van de chlorideconcentraties in de periode 1970-1986
(tegenover een significante daling in
slechts 4 winningen). Betrekken we dit
aantal op de circa 250 grondwaterwinningen die Nederland telt, dan komen
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we op zo'n 50 winningen met een
stijgende chlorideconcentratie. Al leidt
zo'n toename zeker niet in alle gevallen tot
overschrijding van de drinkwaternorm
(< 150 mg C1V1) en niet tot sluiting, zij
maakt het water wel een stuk corrosiever
voor het waterleidingnet, verhoogt het
wasmiddelengebruik (via een meestal
parallelle hardheidstoename) en verlaagt
de diuretische werking voor de consument
bij wie ook de bloeddruk iets oploopt.
Kennis van de herkomst, ruimtelijke
verspreiding en chemische samenstelling
van de verschillende watersoorten is
nodig om twee vragen te kunnen beantwoorden:
(1) als de chlorideconcentratie van het
opgepompte grondwater of oppervlaktewater stijgt, wat is daarvan dan de hoofdoorzaak en welke tegenmaatregelen zijn
adequaat? Stedelijk afvalwater, Rijnoeverfiltraat, opkegeling van diep zout water of
laterale toestroming van Noordzeewater
vereisen immers totaal verschillende
maatregelen; en
(2) tot welk niveau kan het grond- of
oppervlaktewater eigenlijk verzilten? Of
met andere woorden, kunnen we realistische maximum waarden toekennen aan
de parameters in de volgende eenvoudige
formule voor twee mengende watersoorten, een zoete en zoutere:

crMIX = a-s) cr F + s cr s

(i)

waarin: Cr M I X = chlorideconcentratie in
mengsel [mg/l]; C r F = dito in zoete

Samenvatting
Verzilting is nog immer een gevreesde vijand van grondwaterwinningen voor de
drinkwatervoorziening, ook al is de meeste aandacht tegenwoordig verschoven
naar andere bedreigingen als bestrijdingsmiddelen, nitraat en de verzuring. Dat
een verdroogd en bemalen Nederland wel moet verzilten is niet nieuw, maar wel
dat er zo vele bronnen van verzilting mogelijk zijn. Het gevaar komt niet alleen
van beneden, waar droogmakerijen, afwateringssystemen en grondwaterpompstations de stroming geactiveerd of versterkt hebben van (semi)stagnante, brakke
tot zoute grondwatervoorkomens. Het komt in toenemende mate ook van boven,
waar onplezierige veranderingen in het landgebruik en in de oppervlaktewaterkwaliteit zijn opgetreden. Die verzilting is weliswaar veel milder van aard (het
water wordt hoogstens zoet-brak, d.w.z. 150-300 mg ClVI), maar doorgaans van
grotere omvang binnen het intrekgebied van een puttenveld.
Waar het ruwe water nu een stijgende chlorideconcentratie vertoont (in Nederland geschat op 20% van alle grondwaterwinplaatsen), dient de juiste bron van
verzilting opgespoord te worden om het uiteindelijke verziltingsniveau te kunnen
voorspellen en vervolgens de ernst en de te nemen maatregelen vast te stellen.
Er zijn in Nederland maar liefst 11 verschillende bronnen van verzilting, in alfabetische volgorde: hyperfiltratie (het residu daarvan), indringing van Noordzeewater langs de kust, infiltratie van oppervlaktewater via waterlopen, landbouwkundige activiteiten, lokale bodemverontreiniging, menging (diffusie en dispersie),
sedimentatie (opsluiting samen met sediment tijdens afzetting), transgressies van
de zee, uitloging van steenzout, verdamping en verstuiving van zeezout. Voor de
drinkwatervoorziening zijn al deze bronnen van belang, waarschijnlijk met uitzondering van hyperfiltratie en de uitloging van steenzout.
Hoe deze bronnen zich chemisch onderscheiden en aan de hand van enkele
tracers te herkennen zijn, komt in deel 2 aan de orde.

watersoort [mg/l]; Cf s = dito in zoutere
watersoort [mg/l]; S= fractie van zoute
watercomponent [-].
In deze bijdrage bespreken we alle 11
verziltingsbronnen in Nederland met
indicatie van hun voorkomen en relatieve
omvang. In deel 2 dat in een volgend
nummer in dit blad verschijnt, besteden
we aandacht aan de chemische samenstelling en herkenning van de verschillende verziltingsbronnen.

2. Elf verziltingsbronnen in Nederland
De volgende 11 bronnen van verzilting
worden relevant geacht voor het grondwater in Nederland (afb. 1), in alfabetische volgorde: hyperfiltratie, indringing van Noordzeewater langs de
kust, infiltratie van oppervlaktewater via
waterlopen, landbouwkundige activiteiten,
lokale bodemverontreiniging, menging,
sedimentatie (opsluiting samen met sediment tijdens afzetting), transgressies van
de zee, uitloging van steenzout, vera spray

Afi. 1-Een fictief
schema van deNederlandse ondergrond, met
de11 belangrijkste
bedreigingen vande
grondwaterkwaliteitmet
zout, ingevalvan
winningvoordedrinkwatervoorziening.
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Afb. 2- Depositie vanverschillendezoete, brakkeenzoutegrondwaterlichamcii in de
bovenste 240mlangs eendwarsdoorsnede over dekustduinenbijZandvoort (zie
afb. 5).Hetovergebleven, Holocene transgressiewater (L) is onderverdeeld in3 typen:
hetkust-type(LC),oude moerastype (L'"') enjongemoerastype (Lm2). Hetvoedingsgebied isvoordeze 3 typen aangegeven. D= zoetduinwater(bevatookgeneste waterlichamen bestaande uitpolderwater en kunstmatiggeïnfiltreerdRijnwater; niet
afgebeeld);M= connaatMaassluis-water;P=Polderwater; S= (actueel) Noordzeewater; D/L— mengselvanDenL.Naar Stuyfzand[1993].

damping en verstuiving van zeezout.
De positie van de diverse relatief zoute
grondwateren is geschematiseerd in
afbeelding 1en weergegeven voor twee
werkelijke dwarsdoorsneden: sectie I over
west-Nederland (afb. 2),en sectie II over
zuid-Nederland (afb.3).
Hyperfiltratie
Gecompacteerde kleilagen en schalies
kunnen zich gedragen als selectieve, semipermeabele, geologische membranen, die
water en ongeladen deeltjes in oplossing
doorlaten, maar geladen ionen in verschillende mate tegenhouden. Aan de
stroomopwaartse zijde van het membraan
blijft daarbij een geconcentreerde oplossing achter [De Sitter, 1947;White,
1965; Kharaka &Berry, 1974;Graf, 1982].
Deze hyperfiltratie of omgekeerde osmose
wordt door genoemde auteurs verantwoordelijk gesteld voor afwijkende zoutconcentraties en merkwaardige ionverhoudingen in diepe brijnen (watervoorkomens met extreem zoutgehalte,
totaal opgeloste stoffen > 100.000 mg/l).
Volgens Cherry [1979] speelt hyperfiltratie
in sedimentatiebekkens pas bij diepten
groter dan 500-1.000 m. Hyperfiltratie kan
derhalve ook in Nederland bijdragen aan
de chemische samenstelling van diepe
brijnen. Maar, ondubbelzinnig bewijs
ontbreekt tot op heden.
Het is opmerkelijk dat een aanverwant
proces met tegengestelde effecten kan
optreden waar water uit compacterende
sedimenten wordt geperst: de uitgeperste
vloeistof kan hogere ionconcentraties
ontwikkelen dan het oorspronkelijke
poriewater, waarbij de achterblijvende
vloeistof natuurlijk zoutdepletie vertoont
[Appelo &Postma, 1993]. Om het geheel

Afb. 3-Ruimtelijkeverbreidingvanenkele zoete, brakke,zouteen hypersaliene
watersoorten m debovenste 2000 mvandeondergrondlangs dwarsdoorsnedeIIover
Zuid-Nederland(zieafb. 5),met depositie vanvierisohalienen (inmgCt /l). Naar
Stuurman (invoorbereiding). B=zoetwatervanBrabantsdekzandlandsehap; H
= hypersalien waterdooroplossingvansteenzout;M= mengingvanB metT;
T= connaat(ingesloten) zout wateruitTertiaire afzettingen.

nog moeilijker te maken, kleimineralen
kunnen tijdens diepe begraving onder
hoge temperatuur en druk een deel van
hun structureel gebonden water verliezen,
waardoor de ontvangende vloeistof
verdund wordt en gaat lijken op een
hyperfiltraat [Land &Macpherson, 1992].
Het is dus geen eenvoudige opgave om
genoemde processen afzonderlijk aan te
tonen, voor Nederland moet een en ander
nog bewezen worden.
Indringing van Noordzeewater langsdekust
Droogmakerijen, zetting, verbeterde afwatering, grondwaterwinning en laterale
dichtheidsgradiënten dragen bij aan de
laterale, directe intrusie van Noordzeewater langs de kust. Het Noordzee
stromingsstelsel reikt maximaal 30 km
landinwaarts. Dit systeem vervoert nog
steeds overgebleven Holocene transgressiewateren naar hun exfiltratie in de
diepe polders. De huidige positie van het
intrusiefront langs de westkust bevindt
zich op 1,5-6 km landinwaarts (afb.2).Dit
front vertegenwoordigt circa 1000 jaar oud
Noordzeewater en rukt op met een snelheid van 5-30 m/j [Stuyfzand, 1993].
Infiltratie van oppervlaktewater via
waterlopen
Vrijwel al het oppervlaktewater in Nederland is deze eeuw of eerder verontreinigd
geraakt met zout door rioolzuiveringseffluent en industriële lozingen, de afvoer
van brak tot zout kwelwater uit de droogmakerijen en polders, en,in geval van de
Rijn die zowat half Nederland doorspoelt,
onder andere de lozing van zoutafval van
de kalimijnen in NO-Frankrijk. Aldus
verzilt oppervlaktewater voedt in toenemende mate [Stuyfzand, 1989, 1994]

onze Pleistocene en Holocene watervoerende pakketten, via hetzij oeverfiltratie hetzij kunstmatige infiltratie.
Landbouw
Landbouwkundige activiteiten met een
zout-verhogend effect zijn vooral: beregening en irrigatie (de zogenaamde
'irrigation-return-flow'), de toediening van
drijf- en kunstmest, en bij gelegenheid
zoutadditie aan grasland voor vee.De
algemene volgorde van toenemende
chlorideconcentraties door deze
activiteiten is op basis van gegevens in
Van Beek [1987] en Stuurman (in voorbereiding), voor Zuid-Nederland, met
tussen haakjes het gemiddelde chlorideniveau in mg/l:geen landbouw (heide (7),
bos (16)) < grasland voor veemet weinig
tot matige drijfmestgiften (25) < graan,
suikerbieten en groenten (35) < maïs (51).
Lokale bodemverontreiniging
Lokale bronnen van bodemverontreiniging waar zout bij betrokken is,
bestaan uit vuilstorten, pekel voor gladheidsbestrijding van wegen en paden,
lekkende rioleringen, huistuinen, industriële storthopen en morsingen, etc.
Stedelijke gebieden herbergen meestal zo
veel zoutbronnen, dat de grondwatervoeding ter plaatse verhoogde concentraties van onder andere Na + enCl"
vertoont. Hettinga &Stuyfzand [1989]
namen in de stad Ede (provincie Gelderland) gemiddelde chlorideconcentraties
waar van 60 mg/l,wat ongeveer 50mg/l
boven de regionale achtergrond ligt.
Wegenzout voor gladheidspreventie
bestaat normaliter uit een mengsel van
NaCl met zand, met verwaarloosbare
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bijmenging van andere elementen
[Howard & Beck, 1993].
Menging
Waar zoet en zout water mengen, wordt
het volume aan brak of desondanks nog
steeds zout water vergroot. Dat kan via
diffusie (vooral in stagnante zones) en/of
dispersie (in niet-stagnante zones).
Menging door diffusie is niet alleen van
belang op grote diepte [Ranganathan &
Hanor, 1987], maar ook in en in de omgeving van ondiepe kleilagen zoals in het
IJsselmeergebied [Volker, 1961].Met een
diffusiecoëfficiënt van 4 1CT5m 2 /d voor
chloride bij 10°C in een poreus medium,
wordt 50% menging tussen twee aangrenzende watertypen op 10 en 20 m
afstand van hun oorspronkelijke grensvlak
bereikt na resp. 7.500 en 30.000 j [Stuyfzand, 1993].
Menging door dispersie is effectiever
tijdens verdringing van een zoet of zout
waterlichaam, dan tijdens stationaire
parallelle stroming van zoet en zout water.
Dat is te wijten aan een 10-1000 maal
hogere longitudinale dispersiviteit (in
zand 0,1-1 m) in vergelijking met de
transversale dispersiviteit (in zand 0,0010,01 m). Niettemin kan parallelle stroming
toch nog een significante mengzone
opleveren, die in kustduinen een dikte
bereikt van 30 m na 2 km stroming [Stuyfzand & Bruggeman, 1994], Deze transversale dispersie kan echter de effecten in
zich dragen van longitudinale dispersie
door afwisselende episodes van expansie
en inkrimping van de zoetwaterlens.
Afb. 4 -Ruimtelijkeverbreidingvan evaporieten (voornamelijkhauet, gips, anhydnetendolomiet) in de
Zeehstem Formatie (Perm)inNederlanden omgeving
[naarAdrichem Boogaert & Burgers, 1983],metde
verbreidingvan evaporieten uithetCarboon voor
Brabant volgens Bouekaert[1982],
y ] Halite distribution
'-—j Zechstein absent by

Aß. 5- Links:Ruimtelijkeverbreidingvan dié mariene transgressies tijdens hetKwartair en Tertiair, dieook tot
afzettingvan nogaanwezige (peri)marienesedimenten hebbengeleid. Rechts:positie van hethuidigezoet-brakwater
grensvlak(300 mgCh/l) in Nederland.

Sedimentatie (syngenese met sediment)
De afzetting van fijnkorrelige mariene en
perimariene sedimenten in een sedimentatiebekken kan leiden tot (tijdelijke)
conservering van het oorspronkelijke
poriewater en aldus connaat (letterlijk
'tezamen ontstaan') zout grondwater
voortbrengen. Compactie, diffusie en
diagenese (vroege stadium van metamorfose) zullen ongetwijfeld wel leiden tot
enige waterverplaatsing en significante
kwaliteitsveranderingen. Diepe begraving
leidt tot lange reactietijden, hoge temperaturen en hoge druk. Die omstandigheden leiden in het algemeen tot verlaging
van de magnesiumconcentraties in de
bovenste zone (<500 m, waarschijnlijk
door de vorming van dolomiet en
chloriet), en Ca-verrijking in de diepere
zones, volgens Land & Macpherson
[1992] door albitisatie van plagioklaas
= proces waarbij een calcium-aluminiumsilicaat wordt omgezet in een natriumaluminiumsilicaat).
In de zone van actieve grondwatercirculatie (de bovenste 1000 m) komt
connaat zout water uitsluitend in zeer
ondoorlatende dikke kleilagen voor, zoals
de Holocene Bergen klei (bij Alkmaar), en
kleilagen in afzettingen uit het Tertiair en
Beneden-Pleistoceen. Connaat Maassluiswater in afbeelding 2, is een voorbeeld.
Transgressies van de zee
De Noordzee heeft Nederland frequent
overstroomd gedurende de hele geologische wordingsgeschiedenis. Tijdens
deze transgressieperioden werden ( p e r i mariene sedimenten afgezet, wat leidde tot
de insluiting (synsedimentatie) van
zeewater (zie ad 'Sedimentatie'), terwijl

(verdund) zeewater de oudere sedimenten
invadeerde vooral door dichtheidsstroming. Van der Molen [1989] en
Gieske [1991] berekenden dat deze dichtheidsstroming tijdens het Holoceen een
diepte van 200-450 m bereikte binnen
40-400 jaar, althans in gebieden zonder
slecht-doorlatende lagen met hoge weerstand!
In afbeelding 5 zijn dié mariene transgressies tijdens het Tertiair en Kwartair in
kaart gebracht, die ook tot afzetting van
nog aanwezige (peri)mariene sedimenten
hebben geleid. Uit de bijna landsdekkende verbreiding met grote nadruk
op west- en noord-Nederland, kan
worden geconcludeerd dat deze transgressies naar alle waarschijnlijkheid het
allergrootste aandeel moeten hebben in de
aanwezigheid van brak en zout water in de
bovenste km van actief circulerend grondwater.
In west-Nederland kunnen verschillende
soorten Holoceen transgressiewater in
kaart worden gebracht (afb. 2), voornamelijk op basis van hun chloriniteit
(lager waar dicht bij riviermondingen en
waar goed beschermd tegen de open zee
door een gesloten strandwal met duinen)
en alkaliteit (hoger waar infiltrerend
(verdund) zeewater diep anoxische wadafzettingen achter de strandwallen moest
passeren).
Uitlogingvan steenzout
Steenzout bestaat voornamelijk uit haliet
(NaCl) en in zeldzamere gevallen uit
sylviet (KCl), carnalliet (KMgCl 3 -6H 2 0)
en verschillende sporemineralen [Stewart,
1963]. Het makkelijk oplosbare gips
(CaSOy2H 2 0) en anhydriet (CaS0 4 ) en
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Afb. 6- Gemiddelde chlondeconcentratie in 'bulk'regenwaterinhetopen veld(A) eninhetbovenste (0,3-3 m)
grondwater inkustduinen(B), beide alsfunctie van deafstandtotdegemiddelde HoogWaterLijn (HWL) vande
\Noordzee. In hetgrondwaterzienweookeen sterke invloedvan debegroeiing, doorverschillen indroge depositie
(invangvan zout) enevapotranspiratie. Naar Stuyfzand[1993].

het moeilijker oplosbare dolomiet
(CaMg(C0 3 ) 2 ) worden in het algemeen
als eerste gevormd tijdens een indampingscyclus. De ruimtelijke verbreiding van steenzout is voor Nederland
weergegeven in afbeelding 4.
Steenzourvoorkomens zijn hoofdzakelijk
beperkt tot de Zechstein Formatie uit het
Perm op 2-3 km diepte. Alleen waar zoutdiapieren voorkomen, ligt de top op
slechts 150-400 m beneden maaiveld. Het
is verder van belang dat er ook evaporieten uit het Carboon voorkomen op het
zogenaamde 'Brabants Massief (ten
zuiden van de Maas).
Menging door dichtheidsstroming,
dispersie en diffusie worden gerekend tot
de belangrijkste brijnvormende processen
in sedimentatiebekkens met halietlagen
[Ranganathan & Hanor, 1987]. De uitgestrekte verbreiding van Perm steenzout,
de hoge ouderdom ervan (250 Mj) en de
relatief langzame bodemdaling (ca.
0,1-0,001 cm/j) maken het zeer waarschijnlijk dat oplossing van haliet uit het
Perm de belangrijkste bron is van zout
grondwater op grote diepte (> lkm). De
afwezigheid van haliet in centraal en
noordwest-Nederland zou zelfs veroorzaakt kunnen zijn door oplossing na
afzetting.

opgaande grassen en kruiden (2,5)
< loofbos (2,7) < dennen (5,8).
In (bijna) afgesloten sedimentatiebekkens
met een hoge open-water-verdamping in
verhouding tot de watertoevoer, zal
verdamping de concentratie van het
tijdens sedimentatie ingesloten grondwater des te meer verhogen naarmate de
watertoevoer en sedimentatiesnelheid
lager zijn. Dergelijke omstandigheden
heersten in Nederland vooral tijdens het
Perm (afb. 4).

Verdamping
Waterverlies door directe verdamping en
transpiratie leidt tot verhoging van zoutconcentraties in de achterblijvende oplossing. In infiltratiegebieden leidt dit tot
een concentratiefactor gelijk aan de bruto
neerslag (gemiddeld 0,8 m/j in Nederland) gedeeld door de natuurlijke grondwateraanvulling (gemiddeld ca. 0,07 tot
0,62 m/j voor zandgebieden, afhankelijk
van vooral de begroeiing en grondwaterstand als oppervlakkige afvoer kan
worden uitgesloten). De concentratiefactor
stijgt in Nederlandse zandgebieden
globaal volgens de volgende reeks [Stuyfzand, 1993]:onbegroeid terrein (1,3)
< mostapijt (1,7) < heide (2,2) < hoog

3. Het relatieve belang van de
verziltingsbronnen
In deondiepeondergond (tot 500 m-MV)
In de bovenste 500 m van de Nederlandse
ondergrond, met actieve grondwatercirculatie en grondwaterwinning voor de
drinkwatervoorziening, zijn in principe
alle 11 verziltingsbronnen mogelijk.
Menging is hier voornamelijk langs de
grensvlakken van watersoorten van
verschillende herkomst van belang. In
Holoceen west- en noord-Nederland waar
de Noordzee tijdens het Holoceen transgredeerde (het land overspoelde) en zoet
grondwater schaars is, zien we een sterk
verhoogde incidentie van de indringing
van Noordzeewater, transgressies, ver-

Verstuivingvan zeezout
Op zee en langs de Noordzeekust verstuift
zeezout dat vervolgens met de overheersende windrichtingen landinwaarts
geblazen wordt. De geleidelijke afzetting
en uitwassing van deze zeezout-aërosolen
richting binnenland leiden tot een
aanzienlijke exponentiële afname van
vooral de Na + - en Cl-concentraties in
'bulk' neerslag (afb. 6A; opgevangen met
altijd open regencollectoren) en het
bovenste grondwater (afb. 6B). Een dichte
en hoge begroeiing kan voor grote afwijkingen zorgen (te midden van
schralere vegetatietypen) of de exponentiële afname juist versterken (wanneer
gelijksoortige begroeiingstypen vergeleken
worden).

stuiving van zeezout, en infiltratie van
oppervlaktewater via waterlopen (kunstmatige infiltratie en oeverfiltratie). In
Pleistoceen zuid- en oost-Nederland
domineren in het zoete grondwater in de
zandige infiltratiegebieden vooral landbouwkundige activiteiten, lokale bodemverontreiniging en verdamping. Het
brakke tot zoute grondwater stamt daar
voor het grootste deel van zeewater dat
tijdens het vroeg-Pleistoceen en vooral
Tertiair werd ingesloten in kleirijke
formaties.
Brijnen ontstaan door hyperfiltratie,
waarvan het voorkomen in de Nederlandse ondergrond nog niet op overtuigende wijze is aangetoond, komen op
deze diepte hoogst waarschijnlijk niet of
nauwelijks voor. Steenzoutuitloogsel wordt
hoofdzakelijk aangetroffen in gebieden
van beperkte omvang rond zoutdiapieren
in het noordoosten.
In dediepere ondergrond
De belangrijkste verziltingsbronnen in de
ondergrond tussen 500 en 1000 m diepte
bestaan uit menging, mariene transgressies, sedimentatie en in mindere mate
de uitloging van steenzout. Op grotere
diepte neemt het aandeel van steenzoutuitloogsel wellicht fors toe.
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Waterleidingbedrijf sluit
waterinlaat na zinken
bietenschip
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (PWN) heeft begin
november uit voorzorg het inlaatgemaal
bij Andijk gesloten. Het PWN wil daarmee
voorkomen dat olie uit het bietenschip
Ortiga in het Noordhollandse drinkwater
terechtkomt. De Ortiga zonk op enkele
honderden meters uit de IJsselmeerkust
van het Noordhollandse Andijk.
Door het inlaatpunt af te sluiten, kan het
IJsselmeerwater niet meer naar het spaarbekken achter het gemaal van de PWN
stromen, een groot deel van de provincie
Noord-Holland betrekt drinkwater uit dit
bekken. De drinkwatervoorziening heeft
een buffervoorraad van drie weken.
Als de gezonken Ortiga een grote en langdurige olievervuiling bij Andijk veroorzaakt, kan het PWN echter onbeperkt
water uit een inlaatpunt langs het
Lekkanaal bij Nieuwegein betrekken.
'Wat er ook met het schip gebeurt, er zal
via omleidingen altijd volop drinkwater
beschikbaar blijven', garandeert de woordvoerster van de PWN. (ANP)

