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'Bedreiging van de grondwaterwinning: rekenen aan de kwaliteit'
Prioriteitsstellinginonderzoek naarbodemchemischeprocessen enontwikkelingvanprogrammatuur
Kennis over de toekomstige chemische
samenstelling van de grondstof en over de
beïnvloeding van die samenstelling door
maatregelen is voor de waterleidingbedrijven van groot belang. De chemische
samenstelling van het onttrokken grondwater wordt door vele verontreinigingen
nadelig beïnvloed. Voor de voorspelling
van het verloop van de concentratie van
verontreinigingen in het onttrokken
grondwater ontbreekt veelal kwantitatieve
informatie over de grootte van de bron en
de processen waarin deze parameters zijn
betrokken. Bovendien is niet altijd
programmatuur beschikbaar waarin deze
processen zijn beschreven.
Om te zien aan welke parameters de
grootste behoefte bestaat, dat wil zeggen
te komen tot een afstemming en
prioriteitsstelling op het gebied van voorspellingsmethoden van de ruwwaterkwaliteit is op 2 juni 1992 in de Jaarbeurs
in Utrecht een workshop gehouden.
Chemische processen
Welke stoffen en welke (chemische)
processen zijn van belang? Wat betreft
stoffen kan hierbij, volgens ir. C. G. E. M.
van Beek (KIWA), het gemakkelijkst
worden aangesloten bij de onderscheiden
milieuthema's met een daarbij overheersend landgebruik:
1. vermesting (landbouw) met N, P, K en
sporenelementen;
2. atmosferische depositie (bos) met NO x ,
SO x , NH 3 , sporenelementen en organische
stoffen; en
3. verspreiding (landbouw, industrie, vuilstort, bewoning) met pesticiden, vluchtige
halogeenkoolwaterstoffen en minerale
aardolieprodukten.
In de bodem kunnen allerlei chemische en
microbiologische processen optreden.
Hierbij worden stoffen afgebroken of
vastgelegd, of komen andere stoffen vrij.
Enkele voorbeelden zijn:
1. denitrificatie onder invloed van
organisch materiaal en onder invloed van
ijzersulfiden. Hierbij verdwijnt nitraat en
komen in het laatste geval sulfaat en
sporenelementen vrij;
2. neutralisatie van zuur door, in volgorde
van afnemende pH, oplossen van kalk,
verwering van veldspaten, kationenomwisseling en oplossen van aluminiumhydroxyden. Hierbij neemt in het eerste
geval de concentratie van de hardheid toe;
en
3. vastlegging en omzetting van
organische stoffen. Hierbij verdwijnen
bestrijdingsmiddelen uit het grondwater.
Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat
deze processen alleen onder daartoe
geschikte omstandigheden optreden. Voor

het optreden van denitrificatie moeten
bijvoorbeeld organisch materiaal of
ijzersulfiden aanwezig zijn.
De consequenties van een en ander zijn
dat:
1. er grote verschillen in verontreiniging
van het grondwater bestaan als functie van
het landgebruik;
2. interactie met bodemmateriaal een
belangrijke rol speelt;
3. eenzelfde verontreinigingsbron,
afhankelijk van de specifieke bodemsituatie, kan resulteren in de aanwezigheid
van verschillende verontreinigende
stoffen;
4. dezelfde verontreinigende stoffen van
verschillende herkomst kunnen zijn;
5. voor de voorspelling van concentraties
van stoffen die in de bodem vrijkomen
informatie over specifieke bodemomstandigheden noodzakelijk is;
6. de aard van de processen meestal wel
bekend is, maar waarden om deze
processen kwantitatief te beschrijven
nauwelijks.
Door het gecompliceerde en tijdrovende
karakter van veldonderzoek, bijvoorbeeld
door het opsporen van karakteristieke
situaties, moet de keuze voor verder
onderzoek zeer zorgvuldig geschieden.
Geohydrologische aspecten
De geohydrologische modellen die voor
beschermingsdoeleinden ingezet worden,
verschillen in wezen niet van de gangbare
modellen, die de afgelopen decennia
ontwikkeld zijn voor het berekenen van
de gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding voor het grondwaterregime.
Met het oog op beschermingskwesties zijn
veel op de markt beschikbare modellen
uitgebreid met opties voor het berekenen
van grondwaterstroombanen. Deze
modellen voldoen doorgaans goed. Op
onderdelen vindt nog wel onderzoek
plaats. Ir. C. Maas (KIWA) lichtte hier
twee aspecten uit.
1. In een recente studie heeft Kinzelbach
een eenvoudig criterium opgesteld om te
besluiten wanneer voor de berekening van
intrekgebieden volstaan kan worden met
tweedimensionale ('Dupuit-Eorcheimer')
modellen en wanneer overgegaan moet
worden op volledig driedimensionale
modellen. Zijn criterium is afgeleid voor
de gangbare Duitse situatie, waarin een
aquifer doodloopt tegen een rotswand.
KIWA bestudeert hoe het criterium
aangepast kan worden aan Nederlandse
omstandigheden. Daarvoor wordt gebruik
gemaakt van het RIVM-programma
FLOP3N.
2. Erg veel onderzoek is de laatste tien
jaar besteed aan dispersie; zoveel dat bijna

gesproken kan worden van een geheel
nieuw vakgebied. Wetenschap bloeit waar
meetgegevens schaars zijn; dit geldt zeker
voor dispersief transport van grondwater,
dat moeilijk op praktijkschaal te onderzoeken is. Gelukkig beginnen er de laatste
tijd toch wel duidelijke meetresultaten
boven tafel te komen, die ook voor de
praktische modelgebruiker houvast
bieden. Een belangrijke uitkomst is dat
dispersie in verticale zin op praktijkschaal
verwaarloosbaar is. In wezen is de
verstrooiing van deeltjes in deze richting
niet groter dan wat aan moleculaire
diffusie toegeschreven kan worden.
Transportmodellen die gemakshalve een
verontreiniging uitsmeren over de hoogte
van een watervoerende laag moeten zeer
kritisch worden bezien. Over horizontale
dispersie dwars op de stroming
verschillen de geleerden nog van mening.
Zeker is dat ook deze component klein is
ten opzichte van longitudinale dispersie.
Voor de praktijk lijkt het daarom aan te
bevelen om alleen met dispersie in de
richting van de stroming rekening te
houden. Deze constatering biedt goede
perspectieven voor de koppeling van
grondwaterstromingsmodellen aan
kwaliteitsmodellen.
De praktijk: kwaliteitsontwikkelingen
en bedreigingen op de winningen en
toegepaste voorspellingsmethoden en
-modellen
Volgens ing. G. D.J. Doedens (WMN) is
niet zozeer de hoogte van de concentratie
van een bepaalde parameter van belang,
maar veel meer wat de consequenties
daarvan zijn voor de dimensionering van
de zuivering, en de daarbij behorende
investeringen.
Dit werd toegelicht aan de hand van een
concreet probleem: de toename van de
concentraties van ijzer en mangaan in het
onttrokken grondwater op de winning
Laren. Door stroombanen te combineren
met gemeten ijzerconcentraties kon een
voorspelling worden gemaakt. De
processen zelf zijn over het algemeen wel
bekend, maar de integratie van chemische
processen in een hydrologisch model
wordt als een gemis ervaren. Eenzelfde
koppeling ontbreekt voor de voorspelling
van hardheid en (zware) metalen, bijvoorbeeld cadmium (pH afhankelijk).
In Zuid-Limburg zijn de reistijden in de
onverzadigde zone over het algemeen
langer dan de reistijd in de verzadigde
zone: 8 à 40 jaar in de onverzadigde zone
tegenover 0 à 20 jaar in de verzadigde
zone. Ing. M. H. A.Juhâsz-Holterman
(WML) benadrukte het belang van
onderzoek naar transport en processen in
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de (dikke) onverzadigde zone: door de
verticale stroming ontstaan hier grotere
variaties in chemische samenstelling door
variaties in bodemeigenschappen, maar
ook door variaties in klimaat.
Door deze lange verblijftijden wordt na
het jaar 2000 à 2015 grootschalige
verwijdering van nitraat en mogelijk van
sulfaat en bestrijdingsmiddelen en een
hardheidscorrectie noodzakelijk.
Ir. R. A. Kloosterman (WMO) lichtte
enkele problemen toe aan de hand van de
situatie op de winning Holten:
1. sterke stijging van de concentraties van
sulfaat, bicarbonaat en hardheid;
2. toename nikkelconcentratie;
3. putverstopping, door menging van
aëroob en anaëroob grondwater;
4. verontreiniging door bestrijdingsmiddelen: bromacil en BAM (dichlobenil).
Voorspellingen worden uitgevoerd door
een inventarisatie van de hydrologie
(modellen als MODFLOW, MODPATH
en FLOP worden gebruikt) en de chemie
(o.a. de verontreinigingsomvang), waarna
een synthese wordt uitgevoerd. Deze
synthese kan plaatsvinden vanuit het
hydrologisch inzicht, met spreadsheetmodellen of met het 2-D KonikowBredehoeft model.
Hierbij worden de volgende problemen
ervaren:
1. gedrag van verontreinigingen, bijvoorbeeld welke vergelijkingen beschrijven de
afbraak en adsorptie het beste, en wat zijn
de getalswaarden van de parameters?;
2. wat zijn representatieve waarden voor
parameters zoals bijvoorbeeld voor
diffusie en dispersie;
3. hoe te modelleren, er is geen goed
3-D stoftransportmodel beschikbaar.
Wat is de invloed van een verlaten vuilstort op de chemische samenstelling van
het onttrokken grondwater? Ir. M. R.
Dijkema (WNWB) toonde dit aan de
hand van de winning Gilze. De chemische
samenstelling van het grondwater wordt
beïnvloed door chroom, aromaten,
chloride en sulfaat. De reistijd van de stort
tot de winning bedraagt 40-50 jaar
(afstand: 300 meter); de bijdrage van de
stort op de voeding bedraagt 5%o. De
mobiliteit van Cr neemt af (wordt vastgelegd) met de diepte onder invloed van
hogere concentraties van ijzer en een
afname van de redoxpotentiaal. Het resultaat van het uitgevoerde onderzoek was
dat de eerste invloeden van de stort na
100 jaar op de winning merkbaar zullen
worden en dat de bijdrage vanuit de stort
200x zal worden verdund. De stort vormt
daarom geen directe bedreiging voor de

winning; wel blijft monitoring noodzakelijk.
Ir. R. H. C. M. Awater (WOG) signaleerde de grote bedreiging door overmatige mestgiften. Niet het nitraat is het
grootste probleem (alleen Montferland en
in mindere mate Lochern), maar de hoge
concentraties van de hardheid en sulfaat.
Deze laatste is gemiddeld over 20 jaar met
circa 40 mg/l toegenomen.
Er bestaat behoefte aan een methode voor
de voorspelling van de hardheid en in
mindere mate voor sulfaat.
Ir. M. W. Kortleve (WZHO) noemde de
volgende problemen:
1. de aanwezigheid van 10 à 20 mg/l NHJ
in sommige ruwwaters;
2. het optreden van verzilting;
3. de introductie van aëroob water in een
anaëroob pakket bij diepinfiltratie;
4. het effect van bodempassage op de
chemische samenstelling van oevergrondwater.
Modellen voor voorspellingen op
een rijtje
Drs. M. P. Laeven (KIWA) zette
vervolgens modellen voor voorspellingen
op een rijtje. Hij pleitte voor het geven
van evenveel aandacht aan de verschillende onderdelen waaruit een voorspelling is opgebouwd: bron(nen),
transport en processen. De nauwkeurigheid van de voorspelling wordt bepaald
door de nauwkeurigheid van de afzonderlijke onderdelen. In eerste instantie kan
het onderdeel 'processen' overgeslagen
worden, waarbij een zogenaamde 'worstcase' situatie wordt doorgerekend.
De informatie verkregen uit een meetsysteem is onontbeerlijk bij het maken
van voorspellingen. Het geeft informatie
voor de invoer (de uitspoeling), het
kwantificeren van processen en de ijking.
Tot nu toe is voornamelijk gewerkt met de
modellen MOC of Konikow-Bredehoeft,
Boukwal en VOORSP voor het voorspellen van nitraat (en sulfaat als
denitrificatie optreedt onder invloed van
ijzersulfiden). Dezelfde modellen zijn
echter ook te gebruiken voor alle
conservatieve parameters of parameters
die afbreken volgens een eerste orde
vergelijking. Het MOC-model is speciaal
geschikt voor het voorspellen van de
gevolgen van puntverontreinigingen,
omdat in dit model dispersie kan worden
meegenomen. In het geval van diffuse
verontreinigingen is dispersie van weinig
invloed, omdat de spreiding door
verschillen in reistijden veel groter is dan
de spreiding door dispersie.
Met een uitbreiding van VOORSP kan

ook denitrificatie onder invloed van
organisch materiaal meegenomen worden.
De nauwkeurigheid wordt beperkt door
het ontbreken van ruimtelijke informatie
over organisch materiaal en procesparameters.
Met de huidige modellen schieten we
tekort waar het gaat om parameters die in
meerdere processen zijn betrokken of bij
processen waarbij meerdere parameters
een rol spelen; voorbeelden zijn de hardheid en sporenelementen. Een meer
chemisch model als PHREEQM kan dan
mogelijk uitkomst bieden.
Daarnaast is onderzoek naar de
nauwkeurigheid/betrouwbaarheid van
voorspellingen van belang.
Wat willen we kunnen en wat weten
we nog niet?
Tenslotte werden onder leiding van de
dagvoorzitter, ir. D. van Rijsbergen
(WOB), gezamenlijk conclusies
geformuleerd op de gebieden chemie/
processen, geohydrologie en modellen.
Chemische Aspecten
Alle aspecten die aan de orde zijn
geweest, zijn op een rijtje gezet. Niet alles
kan de hoogste prioriteit hebben;
processen waarin nitraat is betrokken
lijken voorlopig voldoende bekend!
Aandacht wordt gevraagd voor sporenelementen (probleem van de toekomst!?)
en hardheid. Chemische processen,
waarin Fe, Mn, hardheid en S 0 4 zijn
betrokken, zijn kwalitatief bekend, maar
de vertaalslag naar een kwantitatieve
procesmatige systeembeschrijving moet
nog worden gemaakt. AP+-concentraties
zijn wel hoog, maar worden tot nu toe bij
de gebruikelijke eenvoudige zuivering
afgevangen. Afgezien van enkele
winningen zonder deze zuivering vormt
aluminium in het onttrokken grondwater
daarom geen waterleidingprobleem, het
vormt wel een milieuprobleem.
Geohydrologische Aspecten
Op het gebied van de geohydrologie
voldoen de gangbare modellen momenteel voor de praktijk. Het is wel wenselijk
om nog eens goed te kijken naar de
betrouwbaarheid van de berekening van
beschermings- en intrekgebieden, waarbij
een koppeling gelegd zou kunnen worden
met stochastische technieken.
Van veel belang is het op dit moment om
de koppeling van geohydrologische
modellen met kwaliteitsmodellen te
onderzoeken. Gelet op de geringe
betekenis van transversale dispersie moet
in eerste instantie aandacht besteed
worden aan kwaliteitsveranderingen langs
stroomlijnen. Omdat er verschillende
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waterbodems'
goede stroomlijnmodellen beschikbaar
zijn, biedt deze invalshoek goede
perspectieven.
Modellen
Chemische modellen moeten worden
gekoppeld aan bestaande hydrologische
modellen. Bijvoorbeeld 3D stroomlijnen
uit MODFLOW/MODPATH halen
(x,y,z,t) en vervolgens met PHREEQM
doorrekenen.
Er bestaat een voorkeur voor modulair
opgebouwde modellen: simpel beginnen,
daarna telkens modules erbij aanzetten.
Er moet evenwicht bestaan tussen de
mate van detail van een (chemisch) model
en de beschikbare informatie over
bodemeigenschappen. Dit heeft ook
consequenties voor de betrouwbaarheid
van het resultaat van de voorspellingsberekeningen.
drs. M. P. Laeven
ir. C. G. E. M. van Beek
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Gemeente Amsterdam wil
geen provinciaal
waterleidingbedrijf
De gemeente Amsterdam ziet niets in de
plannen van de provincie Noord-Holland
een waterleidingbedrijf voor de hele
provincie te stichten. De reorganisatieplannen zijn wel in het belang van de
burgers in Noord-Holland, maar niet in
dat van de Amsterdammers.
Volgens directeur ir. M. Gast van
Gemeentewaterleidingen hebben de
inwoners van de hoofdstad op het gebied
van prijs, kwaliteit, leveringszekerheid van
het drinkwater en de democratische
controle daarop, geen heil te verwachten
van een provinciaal bedrijf, (jast schrijft
dit in zijn jaaroverzicht over 1992. Een
integratie van de bedrijven is pas
bespreekbaar, aldus (jast, als wordt
aangetoond dat het voordelig is voor de
Amsterdammers.
Volgens directeur Gast in de kwaliteit van
het Amsterdamse water goed en de prijs
relatief laag. Voor een fles mineraalwater
betaalt de consument in de supermarkt
vijfhonderd keer zoveel. Ilet water bevat
geen chloor, wordt sinds 1987 onthard en
is afkomstig uit verschillende bronnen,
zoals de duinen en de Loenderveense
Plassen. Het leidingnet bevat vrijwel geen
buizen van asbest-cement.
In 1992 is in totaal 92,2 miljoen kubieke
meter water geleverd. De warme zomer
blijkt niet te hebben geleid tot een
toename van het waterverbruik. (ANP)

Het Koninklijk Ingenieurs- en
Architectenbureau HASKONING bestond
in 1991 110 jaar. Dit was de aanleiding
om op 3 december 1991 aan waterbeherend Nederland een symposium aan
te bieden. Het symposium koppelde het
integraal waterbeheer aan de problemen
van de verontreinigde waterbodems.
De keuze voor de onderwerpen lag voor
de hand. In het waterbeheer moet steeds
integraler worden gedacht.
Samenvoeging van kwaliteits- en
kwantiteitsbeheerders lijkt nog een
kwestie van tijd. Samenwerking is op dit
moment al aan de orde. Kwaliteits- en
kwantiteitsbeheer kunnen tegengestelde
belangen hebben. Hieruit kunnen
conflicterende situaties voorkomen.
Voorbeelden zijn het inlaten van gebiedsvreemd water, het vaststellen van functies
en het omgaan met verontreinigde waterbodems. Vanuit diverse kanten is tijdens
dit symposium op deze problemen
ingegaan.
Bij de problemen rond de waterbodems
is het rijksbeleid van doorslaggevende
betekenis. De heer A. H. G. C. van der
Beesen (hoofddirectie Rijkswaterstaat) gaf
aan wat op dit terrein de komende jaren is
te verwachten. De afgelopen periode is
veel onderzoek gedaan naar de omvang
van de waterbodemvervuiling. Bij een
CUWVO-rapportage is komen vast te
staan dat zeker 50% van alle waterbodems
in Nederland er slechter aan toe was dan
de toetsingswaarde. Het beleid is niet
alleen gericht op sanering maar vooral op
preventie. Dit betekent dat emissie en
verspreiding zoveel mogelijk moet worden
voorkomen. Vastgesteld is dat verontreinigingen worden aangevoerd door
de lucht (droge en natte depositie), door
diffuse bronnen (scheepvaart, af- en
uitspoeling van gronden, oeverbeschermingsmaterialen) en door
lozingen. Het beleid is erop gericht om op
alle terreinen tot terugdringing te komen.
Rijkswaterstaat gaat er van uit dat het
probleem een gezamenlijke aanpak
verdient. Het belangrijkste instrument
voor de waterkwaliteitsbeheerder is de
WVO. Daarnaast zou meer sturing nodig
zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de
materialen die voor oeverschoeiingen
worden gebruikt. Wellicht zijn er
mogelijkheden om in kwetsbare gebieden
gemotoriseerd scheepverkeer te verbieden
of te beperken. Veel maatregelen zullen
echter pas het maximale effect sorteren als
een gecoördineerde actie met andere
wetten zoals Hinderwet, Wet Bodembescherming, Wet Luchtverontreiniging of
Bestrijdingsmiddelenwet wordt uitgevoerd.

Een belangrijk punt bij de waterbodemproblematiek is het financiële aspect.
De regering heeft zich op het standpunt
gesteld, dat betaling moet plaatsvinden in
de volgorde vervuiler-gebruiker-regering.
De rijksoverheid zal pas in laatste
instantie voor financiële steun kunnen
worden aangesproken.
Bij de aanpak van de problemen moeten
de bronnen van vervuiling als eerste
worden opgelost. Volgens de systematiek
van oriënterend onderzoek, nader onderzoek en saneringsonderzoek, moet het
probleem worden ingekaderd. Voor de
oplossing van het probleem gaan de
gedachten naar scheiden/reinigen en
storten. De stortcapaciteit zal mogelijk
gevonden worden in het Ketelmeer en het
Hollands Diep. Er wordt bij de saneringsperiode uitgegaan van 20 jaar. Na afronding van het MER zal, zonder
tegenslag, het storten in 1993 starten.
De waterbodem heeft decennia lang
verontreinigingen verzameld. Als we de
bodem laten liggen, treedt een negatieve
beïnvloeding van het bovenstaande water
en grondwater op. Ir. P. B.M. Stortelder
(RIZA) vroeg zich in dit verband af of er
gesproken kan worden van een chemische
tijdbom. Op basis van de definitie van een
chemische tijdbom ('een na verloop van
een vastgestelde tijd ontploffende bom')
zijn twee argumenten aan te voeren die
pleiten tegen zo'n kwalificatie.
Ten eerste zouden de belangrijkste
effecten op het ecosysteem zich in Nederland al gemanifesteerd moeten hebben en
is er geen sprake van een uitgesteld effect.
Immers de top van de vervuiling ligt
grotendeels achter ons en de voor het
ecosysteem relevante toplaag van de
waterbodem is al duidelijk in kwaliteit
verbeterd. Dit is op verschillende plaatsen
aangetoond, onder meer in de 'bezinkput'
Ketelmeer. Uit de resultaten is op te
maken dat we voor verschillende stoffen
terug zijn op het niveau van vlak voor de
oorlog. Dit kon alleen maar gebeuren door
het succesvol terugdringen van emissies in
de Rijn. Voor de Maas en Schelde is een
vermindering van de emissies minder ver
voortgeschreden.
Ten tweede zijn de geaccumuleerde
verontreinigingen relatief immobiel en is
de kans op een explosief effect gering.
Na afdekking van de waterbodem met
schoner sediment resteert vooral de
verontreiniging van het grondwater.
Gebleken is dat onder de meeste
omstandigheden de uitloging zeer traag is.
Alleen bij grote inzijging is voor bepaalde
verbindingen, bijv. dichloorbenzeen, kans
op overschrijding van drinkwaternormen

