Voorspelling grondwaterkwaliteit met behulp van GIS
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DeelI: Kwaliteitondiepegrondwater

1. Inleiding
In het Grondwaterbeschermingsplan
van de provincie Gelderland (1987) zijn
54 grondwaterbeschermingsgebieden
aangewezen, waarbinnen regels gelden ter
bescherming van de grondwaterkwaliteit,
op grond van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland (VgG).
Deze gebieden liggen alle rond waterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening en beslaan circa 3% van de
oppervlakte van Gelderland. Hiermee
wordt op lange termijn gemiddeld circa
25% van het te onttrekken grondwater
beschermd.

uit van dat onderzoek. Deze benadering
sluit aan bij het advies van de Technische
Commissie Bodembescherming [1991],
waarin wordt gesteld dat de kwaliteit
van het opgepompte water als uitgangspunt moet worden gehanteerd bij het
vaststellen van de tweede generatie
beschermingsgebieden en te nemen
beschermingsmaatregelen voor diffuse
verontreiniging.
Om noodzaak en effectiviteit van maatregelen te kunnen bepalen, is het project
'Modellering grondwaterstroming en kwaliteit intrekgebieden waterwinningen'
opgezet met als hoofddoelstellingen:
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In het onlangs verschenen Gelders
Milieuplan 1992-1996 [1992] is aangekondigd dat het provinciale beleid in
grondwaterbeschermingsgebieden in de
komende jaren wordt voortgezet en waar
nodig uitgebouwd. Dit laatste onder meer,
omdat verontreiniging van het grondwater
nog onvoldoende wordt tegengegaan.
Besluitvorming over de uitbreiding van
grondwaterbescherming is aangekondigd
voor nä 1992 in het kader van een tweede
grondwaterbeschermingsplan of een
volgend milieuplan.
Voor de nieuwe generatie beschermingsgebieden wordt gekeken of de beschermingsgebieden kunnen aansluiten bij de
intrekzones van de winningen. Door
KTWA N.V. is in opdracht van de
provincie Gelderland van 30 als zeer
kwetsbaar beoordeelde winplaatsen de
ligging van het intrekgebied globaal
berekend, met daarbinnen een verdeling
naar gelang de bijdrage aan de hoeveelheid onttrokken water en de responskarakteristiek [KIWA, 1991].
De volgende stap in het door de provincie
geschetste traject is het uitvoeren
van onderzoek naar de noodzaak en
effectiviteit van maatregelen binnen
beschermingsgebieden. De effectiviteit
wordt in belangrijke mate beoordeeld op
de kwaliteit van het grondwater, vooral in
relatie tot de vermestingsproblematiek
(diffuse belasting). Gebruik van grondwaterkwaliteitsprogramma's maakt deel

1. het ontwikkelen van een binnen de
provincie Gelderland toepasbare methodiek, voor het berekenen van de kwaliteitsontwikkeling van het grondwater met betrekking tot de vermestingsproblematiek;
2. het toepassen van de methodiek in een
proefproject, om de toepasbaarheid van
het ontwikkelde instrument te kunnen
toetsen.
Het project is uitgevoerd door IWACO in
opdracht van de provincie Gelderland. Als
proefproject is gekozen voor het pompstation 't Klooster van de NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland.
De rapportage is neergelegd in twee
basisrapporten en een hoofdrapport
[IWACO, 1992-c,d,e].
Het onderzoek is uitgevoerd in 3 fasen, te
weten:
1. Berekening van het intrekgebied en de
verdeling van voeding en verblijftijd, en
de responskarakteristiek.
Op deze fase wordt in dit artikel niet
verder ingegaan. De gehanteerde
methode is beschreven door Van Ommen
etal.[1991]. Deze berekening was nodig
voor de volgende fasen.
2. Voorspelling van de kwaliteit van het
ondiepe grondwater.
Deze fase wordt in deel I beschreven. Het
kernwoord van deze fase is: homogeen
deelgebied.
3. Voorspelling van de kwaliteit van het
opgepompte water.
Deze fase wordt beschreven in deel II.

Samenvatting
Voor de verdere uitwerking van het
grondwaterbeschermingsbeleid is
inzicht in het effect van beschermingsmaatregelen op de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit van
groot belang. In samenwerking met
de provincie Gelderland is door
IWACO een methodiek ontwikkeld
om op een relatief eenvoudige wijze
gedetailleerde grondwaterkwaliteitvoorspellingsberekeningen uit te
kunnen voeren. De methodiek is
gebaseerd op een koppeling tussen
een Geografisch Informatie Systeem
en numerieke modellen.
Voor de methodiekontwikkeling is
een proefproject uitgevoerd in de
omgeving van het drinkwaterpompstation 't Klooster (WOG) in OostGelderland. Daarbij is de nadruk
gelegd op de grondwaterkwaliteit in
relatie tot het thema vermesting. Uit
de berekeningsresultaten blijkt, dat
de ontwikkeling van de kwaliteit van
het ondiepe grondwater voldoende
nauwkeurig kan worden berekend.
In deel I is dit onderdeel van de
methodiek toegelicht en zijn de
resultaten van het proefproject
beschreven voor nitraat.
In deel II zal worden ingegaan op de
ontwikkeling van de kwaliteit van
het onttrokken grondwater. Daarin
wordt ook beschreven op welke
wijze de methodiek kan worden
ingezet in het grondwaterbeheer.

Het kernwoord van deze fase is: representatief voedingsgebied.
De beide kernwoorden worden in de
artikelen nader verklaard.
Deel I beschrijft eerst de opzet van de
methodiek van fase 2 (par. 2). Daarna
volgen het proefproject (par. 3), de
toetsing aan meetwaarden (par. 4) en de
voorspellingsberekeningen (par. 5).
Afgerond wordt met een aantal conclusies
(par. 6). Deel II gaat in op fase 3 en zal
ook conclusies en aanbevelingen bevatten
over de ontwikkelde methodiek als geheel.
2. Methodiek kwaliteitsberekening
ondiepe grondwater
De methodiek voor het berekenen van de
kwaliteit van het 'ondiepe' grondwater,
direct onder de grondwaterspiegel, is
ontwikkeld vanuit het computerprogramma
NITRON, dat de uitspoeling berekent van
onder meer nitraat, kalium, sulfaat en
bestrijdingsmiddelen naar het ondiepe
grondwater. NITRON (/»miatuitspoeling
uit de onverzadigde zone) is ontwikkeld
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door de provincie Gelderland [Broers,
1988, 1990], en door IWACO in het kader
van een aantal praktijktoepassingen
verder ontwikkeld en uitgebreid. Daarbij
is NITRON gekoppeld aan het programma
FLUZO (/Zow in the unsaturated sone),
dat het vochttransport door de onverzadigde zone berekent [IWACO, 1992-a].
Afb. 1geeft een overzicht van de gehele
methodiek-programmatuur. NITRON en
FLUZO vormen het rekenhart van de
methodiek. Het geografische informatiesysteem (GIS), gevormd door PC ARC/
INFO 1 en de daarmee verbonden databank dBASE 2 , ligt als een schil om de
rekenprogramma's heen. De koppeling
tussen de programma's is zodanig, dat de
gebruiker alleen met het GIS werkt voor
het verzorgen van invoer en het verkrijgen
van uitvoer. De berekeningen worden
automatisch uitgevoerd binnen het GIS, of
vanuit het GIS met de aan het systeem
gekoppelde numerieke programma's.
Hiermee is een bron van mogelijke fouten
weggenomen en is het uitvoeren van
relatief veel berekeningen - en dus hei in
grote mate van detail berekenen van de
grondwaterkwaliteit - eenvoudig gemaakt.
Het geïntegreerde geheel heeft de naam
FLUNIT gekregen [IWACO, 1992-1].
De benodigde invoer bestaat onder
andere uit 11 basiskaarten en bijbehorende basistabellen, die in het GIS
ingevoerd worden. Tabel I geeft een
overzicht van de voor ieder project aan te
maken basiskaarten (en -tabellen) en de
(in de het proefproject hiervoor gebruikte)
bronnen.

met deelgebieden. Fik deelgebied heeft
z'n eigen combinatie van de 11 invoergegevens. De berekening van de waterkwaliteit is afhankelijk van de combinatie
van invoergegevens, waarbij een identieke
combinatie voor eenzelfde tijdstip een
identiek berekeningsresultaat zal geven en
een andere combinatie een ander berekeningsresultaat. Door nu de gebieden met
een identieke combinatie te groeperen in
zogenaamde homogene deelgebieden kan
het aantal berekeningen worden gereduceerd. In het proefproject 't Klooster
werden 1.117 deelgebieden teruggebracht
tot 269 homogene deelgebieden.
De afb. 2a t/m 2d tonen enkele voorbeelden van basiskaarten voor het proefproject. De kaart met uil de invoer
verkregen deelgebieden is in afb. 2e
gepresenteerd.

Homogeen Deelgebied
Om het aantal berekeningen te reduceren
worden homogene deelgebieden onderscheiden. Hieronder wordt het volgende
verstaan.
De 11 hierboven genoemde basiskaarten
(tabel I) worden met het GIS 'over elkaar
heengelegd', waardoor een kaart ontstaat
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Berekeningen en uitvoer
Het GIS maakt met behulp van de
ingevoerde basiskaarten en -tabellen
invoerbestanden voor FLUZO aan.
Vervolgens wordt FLUZO geactiveerd en
het vochttransport door de onverzadigde
zone berekend. De resultaten worden
samen met andere in het GIS opgeslagen
gegevens doorgesluisd naar NITRON,
waarmee voor ieder homogeen deelgebied
de uitspoeling naar de verzadigde zone
voor de gekozen parameter wordt

PC]ARC/INFO is een geregistreerd handelsmerk
van Environmental Systems Research Institute,
Inc., Redlands,C'A.
2
dBASE is een geregistreerd handelsmerk van
Ashton-Tate Corporation.

3. Proefproject
De hiervoor beschreven methodiek is
toegepast in een proefproject in de omgeving van de winplaats 't Klooster, in beheer
bij de NV Waterleidingmaatschappij
Oostelijk Gelderland (WOG). Voor deze
winplaats is onder meer gekozen door de
beschikbaarheid van grondwaterkwaliteitsgegevens om de berekeningsresultaten te toetsen [KIWA, 1990, 1992;
WOG, 1992].
De winning is gelegen in de gemeente
Hengelo, provincie Gelderland. De
vergunde winningshoeveelheid bedraagt
5 min mVjr; in 1991 is ruim 3 min m 3
onttrokken. Op afb. 3 is de lokatie van het
puttenveld weergegeven. De ligging van
het grondwaterbeschermingsgebied kan
worden afgeleid uit afb. 2c.
De methodiek is ontwikkeld en toegepast
met het oog op de relatie tussen grondwaterkwaliteit en het thema vermesting,
uitgaande van diffuse belasting.
Berekeningen van de ondiepe grondwaterkwaliteit zijn uitgevoerd voor nitraat,
sulfaat en kalium, en worden in dit artikel
toegelicht aan de hand van de parameter
nitraat. Voor de kwaliteit van het
opgepompte water (deel II) zijn be-

TABEL I— Overzicht benodigde basiskaarten enbelangrijkste bron voorinvoergegevens in proefproject.
Nr
1
2

1

berekend als functie van de tijd.
De berekeningsresultaten worden in het
GIS teruggelezen en toegekend aan alle
deelgebieden. Daarmee is voor ieder
opgegeven tijdstip een regionaal beeld van
de ondiepe grondwaterkwaliteit beschikbaar. Het verwerken van de resultaten is
eenvoudig, omdat alle mogelijkheden van
ARC/INFO beschikbaar zijn, en het
dBASE-formaat door de meeste spreadsheets en statistische pakketten herkend
wordt. De afb. 5 en 6 laten twee voorbeelden van uitvoerkaarten zien: het in
het proefproject berekende nitraatgehalte
in het ondiepe grondwater in 1989 en
2000.

Basiskaart
Bodemgebruik

Bron
LANDSAT-opnamen provincie Gelderland ,1987;

Dikte onverzadigde zone

Yerdrogingsonderzoek provincie Gelderland ( 1992)

Bodemtype hoven- en ondergrond

Bodemkaart, STIBOKA 1:50.000 1979/1983'

5

Dierlijke-mestgift

CBS .1950, 1960, 1965, 1970, 1980, 1982, 1984,
1986, 1988, 1990"

6

Uitrijschema dierlijke mest

LNV (1991)

7

Kunstmestgift

IWACO 1990'

8

Toedieningstijdstip kunstmest

IWACO 1990

9

Depositie

KNMI/RIVM (1989)
Ammoniak-emissieonderzoek provincie Gelderland 1990:

10

Depositieverloop

11

.Meteostations

KNMI/RIVM il989
KNMI
Meerjarig gemiddelde regio Oost-Gelderland:
cultuurtechnisch vademecum (1988)
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rekeningen uitgevoerd voor nitraat, sulfaat
en hardheid.
Het voor de berekening van de ondiepe
grondwaterkwaliteit gedefinieerde modelgebied 't Klooster beslaat onder meer
delen van de gemeenten Ruurlo, Zelhem
en Hengelo (zie afb. 2c). De begrenzing
TABEL II — Overzichtrelevantegegevensgrondwaterbeschermingsgebied 'tKlooster en gehele modelgebied.
Grondwaterbeschermingsgebied
't Klooster

Model-

7,2 km 2

233 km 2

45%
13%
3%
39%

-

28 %

I > 100 Jr.

7X

J

is mede gebaseerd op het voor de
vergunningshoeveclheid berekende
intrekgebied voor een gemiddelde
hydrologische situatie, dat is weergegeven
in afb. 3 [IWACO, 1992-c]. Een aantal
relevante gegevens van het modelgebied
en het grondwaterbeschermingsgebied is
opgenomen in tabel II.
Zoals blijkt uit tabel II is het voorbeeldgebied overwegend in gebruik als gras-

land. De mineralenproduktie in het
modelgebied, gebaseerd op landbouwstatistieken van het CBS [1950-1990], is
weergegeven in afb. 4. De afbeelding laat
een geleidelijke stijging van de
geproduceerde rundveemest (RVM) zien
tot circa 400 kg N/ha grasland per jaar. De
produktie van varkensdrijfmest (VDM)
vertoont tussen 1965 en 1980 een zeer
sterke stijging tot 500 of meer kg N/ha

gebied

mestproduktie modelgebied
kgN/ha.jaar

76%
9%
4%
7%
3%

Ruurlo, RVM
Ruurlo,VDM
Zelhem, RVM

Bodemtype
Sterk lemig zand
Zwak lemig zand

100%

Grondwaterspiegel
< 0,75 m - m v
0,75-1,25 m - m v
1,25-1,75 m - m v
1,75-2,50 m - m v

-

Gemeente
Hengelo
Zelhem
Ruurlo

36 %

I 50 - 100 Jr

Afb. 3 - Ligging drinkwaterpompstation 'tKlooster (WOG) enhetvoorde
vergunningshoeveelheid (5 minrn-Vjr) berekende intrekgebied metverdelingvan
voeding en verblijftijden (gemiddelde hydrologische situatie).

Aß. 2 - (vervolg).

Bodemgebruik
(iras
Maïs
Gemengd bos
Naaldbos
Stedelijk gebied

UX

25 - 50 Jr.

I

Oppervlakte

û - 10 Jr

-

1%
99%
77%
23%

-

42%
58%
17%
40%
25%
18%
19%
27%
27%

Zelhem, VDM
Hengelo, RVM
Hengelo,VDM

Afb. 4 - Produktie van
rundveemest (RVM) en
varkensdrijfmest (VDM)
inde gemeenten Ruurlo,
Zelhem en Hengelo
1950-1990 (bronCBS).

1950

1960

1970
tijd (jaar)

1980

1990
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bouwland per jaar. Na 1980 neemt de
VDM-produktie weer af tot circa 350 kg
N/ha bouwland per jaar. Deze afname is
deels het gevolg van een lagere mestproduktie, maar wordt vooral veroorzaakt
door een toename van het areaal akkerbouw.
Voor de ondiepe grondwaterkwaliteit is
uiteraard niet de mineralenproduktie maar
de bemesting bepalend. De vertaling van
mineralenproduktie in bemesting is
gemaakt op basis van landbouwkundige
[Biermans etal, 1988; IWACO, 1990,
1992-b,d; WML, 1986] en wettelijke randvoorwaarden (normering zoals vastgelegd
in het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen).
4. Toetsing berekeningsresultaten
aan meetgegevens 1989
Het berekende regionale beeld van de
nitraatconcentratie in het ondiepe grondwater in 1989 is weergegeven in afb. 5.
Hieruit blijkt dat in het gehele modelgebied sprake is van een overschrijding
van de norm van 50 mg N0 3 ~/1 [Waterleidingbesluit, 1984].
Voor het toetsen van de methodiek zijn de
berekeningsresultaten voor 1989 vergeleken met van dat jaar beschikbare
kwaliteitsgegevens van het ondiepe
grondwater [KIWA, 1990]. Hen overzicht
van de gemeten en berekende waarden is
weergegeven in tabel III. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het modelgebied
binnen en het modelgebied buiten het
grondwaterbeschermingsgebied.

Afb. 5 - Berekende
nitraatgehalte in het
ondiepe grondwater 1989
(mg NOj /!). 'lérens is
rond het pompstation 't
Klooster degrens run het
intrekgebied bij de
huidige onttrekkingshoeveellieid ran 3 miljoen
tn3 perjaar aangegeven.
Hel ondiepe grondwater
binnen dit gebied zal (bij
ongewijzigde omstandigheden) naar de winning
stromen.

verschillen in belasting (zowel tussen
percelen als binnen één perceel) bij de
berekening niet worden meegenomen.
Het verschil tussen de berekende en
gemeten nitraatgehalten onder bouwland
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat
de meeste bouwlandpercelen in het
studiegebied zo nu en dan maïsperceel
zijn. Hiermee wordt bij de berekeningen
geen rekening gehouden, omdat het
bodemgebruik met één vaste basiskaart
wordt vastgelegd.
Het hoge nitraatgehalte onder bospercelen

Hen vergelijking tussen de berekende en
gemeten waarden geeft aan dat er een
goede overeenkomst is voor met name
maïsland en grasland. De verschillen
tussen de minimale en maximale waarden
zijn bij de berekende waarden kleiner dan
bij de gemeten waarden, omdat lokale
TABEL III - Bere kende en gemeten t
beseliermiugsg bieJ 't Klooster in 1989

itraatgehalten ondiep grondt jater binnen en buiten
concentrait ' NOf in mg/l.

Berekeningsresu taten

Buitengebied
grasland*
maïsland
bouwland
bos
Binnengebied
grasland*
maïsland
bouwland
bos

1150-2110 mg NCT/I

grandu aler-

Analyseresultaten [KIV

1990]

gemiddeld

minimum

maximum

gemiddeld

minimum

m tximum

130
222
74
101

123
187
78
55

143
246
76
165

128
230
188

9
80
150

270
500
240

-

-

-

125
215

121
199

125
246

118
239
124

42
64
100

240
360
167

-

-

-

.•

116

-

55

-

165

niet bekend/niet berekend
Bij de berekeningen is geen onderscheid gemaakt tussen grasland en weiland (wel of niet beweid
grasland).
De analyseresultaten zijn omgerekend tot een gemiddelde.
Volgens de satellietkaart is er in het grondwaterbeschermingsgebied geen bouwland aanwezig.
Omdat er voor bouwland geen verschil is tussen de belasting binnen en buiten het beschermingsgebied, levert deze berekening dezelfde concentratie op als in het buitengebied.

is het gevolg van de geringe grondwateraanvulling onder naaldbos van slechts
circa 20 mm/jaar [IWACO, 1992-c].
Omdat de concentratie berekend wordt
door de stikstofflux te delen door de
grondwateraanvulling, leidt de relatief
geringe stikstofflux uit atmosferische
depositie (circa 7 kg N-ha~' -jr~) bij een
dergelijke aanvulling tot deze concentraties. Met de berekende concentraties
wordt onder bosland de nitraatnorm van
50 mg/l ruimschoots overschreden. Door
de geringe grondwateraanvulling zijn deze
concentraties overigens van geringe
betekenis voor de kwaliteit van het op te
pompen grondwater (zie deel II).
Binnen het modelgebied zijn geen meetgegevens onder bospercelen bekend. In
Limburg zijn onder naaldbos concentraties
van 21 mg N0 3 ~/1 bekend [Van Duyvenbooden etal, 1989]. Van Grinsven en Van
Breemen [1987] geven een marge van
50-200 mg N0 3 ~/1 en stellen dat hoge
concentraties ondanks een geringere
belasting (in vergelijking met landbouwgrond) kunnen voorkomen, omdat in
mindere mate denitrificatie optreedt en
sprake is van een klein neerslagoverschot.
De berekeningsresultaten voor 't Klooster
sluiten hier bij aan.
Uit tabel III blijkt, dat de concentraties
binnen en buiten het grondwaterbescher-
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TABEL IV - Berekende nitraatgehalten ondiep
grondwater binnen en buiten grondwaterbeschermingsgebied 'tKlooster in 21)00: concentratie NOf in mg/l.

gemiddeld

minimum

maximum

')ï
157
72
62

90
151
70
10

105
226
76
90

95
94

9Ï
90

95
99

-

-

Buitengebied

grasland
maïsland
bouwland
bos
B/ii/iengebied

grasland
maïsland
bouwland
bos

_*
70

40

90

niet berekend.
Volgens de satellietkaart is er in het grondwaterbeschermingsgebied geen bouwland
aanwezig. Omdat er geen verschil is tussen de
belasting binnen en buiten het beschermingsgebied, levert deze berekening dezelfde
concentratie op als in het buitengebied.
Afb. 6 - Berekende
nitraatgehalte in het
ondiepe grondwater 2000
(mg NOf/1). Tevens is
rond lietpompstation 't
Klooster degrens van het
intrekgebied bij de
huidige onttrekkingslioeveellwid van 3 miljoen
m3 perjaar aangegeven.
Het ondiepe grondwater
binnen dit gebied zal (bij
ongewijzigde omstandigheden) naar de winning
stromen.

mingsgebied niet veel verschillen. Dit is
overeenkomstig de verwachting, omdat de
bijzondere regelgeving in grondwaterbeschermingsgebieden medio 1988 is
geëffectueerd, en de gevolgen daarvan pas
later zichtbaar worden. Bovendien omvat
het beschermingsgebied veel bosgebieden,
waarvoor geen belastingsverschil bestaat
tussen het binnen- en buitengebied.
In zijn algemeenheid tonen de berekeningsresultaten aan, dat de nitraatconcentratie in het ondiepe grondwater
sterk afhankelijk is van lokale factoren (zie
tabel III en de afb. 2a-2d versus afb. 5).
Bij de binnen het gekozen studiegebied
voorkomende bodemtypen en dikten van
de onverzadigde zone, hebben lokale
factoren als bodemgebruik (bijvoorbeeld
maïspercelen) een sterke invloed op de
nitraatconcentratie van het ondiepe
grondwater. Uit ander onderzoek blijkt dat
lokale factoren ook nivellerend kunnen
werken. Zo werd geconstateerd dat bij een
dunne onverzadigde zone (Gt III en/of
klei- en veengronden) de nitraatconcentratie vrijwel onafhankelijk is van mestgift
of bodemgebruik [IWACO, 1992-b], Eén
en ander geeft nog eens aan, dat de
bescherming van grondwater nauwkeurig
moet worden afgestemd op de situatie ter
plaatse [Hey, 1988; Van Ommen etal.,
1992].

5. Voorspelling grondwaterkwaliteit
in 2000
Gelet op de overeenstemming tussen
de gemeten en berekende concentraties
over 1989, is het verantwoord geacht om
de berekeningsduur te verlengen en voorspellingsberekeningen te maken.
Het - uitgaande van het vigerende grondwaterbeschermingsbeleid - voor 2000
berekende regionale beeld van de nitraatconcentratie is weergegeven in aft. 6. In
tabel IV zijn de berekeningsresultaten
uitgesplitst voor het modelgebied binnen
en het modelgebied buiten het grondwaterbeschermingsgebied.
In 2000 treedt een aanzienlijke verbetering op van de grondwaterkwaliteit in
vergelijking met 1989, het ijkjaar. De
verbetering van de grondwaterkwaliteit is
voor een deel toe te schrijven aan de
veronderstelde afname van de atmosferische depositie met circa 60% en is
bijvoorbeeld onder bosgebied duidelijk
zichtbaar. De afname van de nitraatgehalten in het ondiepe grondwater onder
maïs- en bouwland is daarnaast het resultaat van een verminderde dierlijke mestgift. Onder bouwland is de afname ten
opzichte van 1989 overigens minder
geprononceerd, omdat het mestoverschot
in 1989 relatief gering was. De kwaliteitsverbetering van het grondwater onder
grasland wordt, behalve door een afge-

nomen atmosferische depositie veroorzaakt door een veronderstelde afgenomen
kunstmestgift.
Ondanks de kwaliteitsverbetering van het
ondiepe grondwater, voldoet de grondwaterkwaliteit in 2000 over het algemeen
niet aan de norm van 50 mg N0 3 ~/1.
Doordat de kwaliteit van het ondiepe
grondwater niet onmiddellijk verandert
(verbetert) als de totale belasting
verandert (vermindert) zal ook na 2000
nog een zekere kwaliteitsverbetering
optreden. Deze naijling wordt geïllustreerd
in afb. 7, waarin het verband is weergegeven tussen de belasting en de
berekende uitspoeling voor grasland en
naaldbos. Echter, ook na 2000 zal bij
ongewijzigd beleid de totale belasting
(dierlijke mest, kunstmest en depositie) de
gewasonttrekking overtreffen. Bovendien
zal de hoeveelheid stikstof die niet door
planten opgenomen wordt bij lage totale
giften groter zijn dan het rekenkundige
balansoverschot. Dit is het gevolg van het
feit dat de dierlijke en kunstmest in de
regel aan het begin van het groeiseizoen
worden gegeven, waardoor een deel al uit
de wortelzone gespoeld is voordat de
planten het hebben kunnen opnemen
[Van Ommen etai, 1992].
Tabel IV laat zien dat het kwaliteitsverschil tussen het binnen- en buitengebied betrekkelijk klein is. Dit komt,
doordat in 2000 het algemene beschermingsbeleid hel bijzondere beschermingsbeleid benadert, zodat de belasting vergelijkbaar wordt. Uit de berekeningen is
gebleken dat rond 1995 het kwaliteitsverschil het grootst is.
In algemene zin kan uit de resultaten
worden geconcludeerd, dat in het studiegebied voor het bereiken van de drinkwaternorm aanvullende maatregelen
nodig zijn. Het beschreven instrumentarium vormt een geschikt middel om
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Aft>.7 - Relatie tussen de
stikstqfbelasting en
berekende nitraatuitspoeling voor grasland
en naaldbos.

hiervoor beschikbare beleidsalternatieven
op hun effectiviteit te onderzoeken. De
beschikbaarheid van een ondiep
monitoringsysteem is daarbij van grote
waarde. Voor de inrichting en
optimalisatie daarvan biedt de geschetste
methodiek eveneens uitstekende
mogelijkheden.

Verantwoording
Met dank aan de heer ir. R. II. C. M. Awater
(NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland) voor het beschikbaar stellen
van analyseresultaten en het kritisch
volgen van het proefproject.

6. Conclusies
Uit de toepassingen van de geschetste
methodiek kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:

Literatuur
Biermans, A. R„ Bosman, S.J. M., Diks, E.J.,
Konings, 1'. H., M u s , D.J., Noordtzij, H. en
Walthaus, II. H.J. (1988). Meststoffenbelcd en
grondwaterkwaliteit: een onderzoek naar de invloed
vati het beleid inzake de meststoffeuproblematiek op de
kwaliteitvan het grondwater. Studierapport UBM no.
1988/4.
Broers, II. M.J. 1988). Modellering van grondwaterstroming en -kwaliteit. Deelrapport B: nitraat in de
onverzadigde zone.
Broers, II. M.J. (1990). Modellering van grondwaterstroming en -kwaliteit. Deelrapport I: nitraat in de
onverzadigde zone: testberekeningen NITRON.
CBS (1950, 1965, 1970, 1980, 1982, 1984, 1986,
1988, 1990). Laudbouwstatislieken.
Cultuurtechnische vereniging (1988). Cultuurtechnisch vademecum.
Duyvenboodcn, \X'. van et. al i1989:. De kwaliteit
van hel grondwater in Nederland. RIVM rapport
728820001.
Grinsven, J. J. M. van en Breemen, N. van (1987).
Effecten van zure depositie op bodem en grondwater.
Handboek voor milieubeheer, deel IV bodembescherming.
Hey, G. J. 1988). Onderzoek ten behoeve van
bescherming van waterwiugebiedeu; hoever zijn we
eigenlijk?H20 (21) 1988, nr. 23.
IW'ACO 1990'. Ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit in het landelijke gebied in Limburg. Rapport
3313790.
IWACO (1992-a). Gebruikershandleiding FLUZO.
IW'ACO (1992-b). Gevoeligheidsanalyse intrckgebieden en kwaliteitsprognose grondwaterkwaliteit
Groninger drinkwaterwinningen. Rapport 2208710.
IWACO ;1992-c). Methodiekontwikkeling modellering
grondwaterkwaliteit.. Basisrappon I: modellering
grondwatersysteem 't Klooster. Rapport 3321110.
IWACO (1992-d). Methodiekontwikkeling modellering
grondwaterkwaliteit. Basisrappon II: modellering
grondwaterkwaliteit 't Klooster. Rappori 3323190.
IW'ACO I1992-e). Methodiekontwikkeling modellering
grondwaterkwaliteit. Hoofdrapport. Rapport
3319590.
IW'ACO ( 1 9 9 2 - 0 . FLUNLT: a methodology to forecast

- De koppeling van een GIS aan rekenprogramma's (NITRON en FLUZO)
maakt het mogelijk om op betrekkelijk
eenvoudige wijze op regionale schaal een
gedetailleerd beeld van de kwaliteit en
kwaliteitsontwikkeling van het ondiepe
grondwater te geven.
- De resultaten van de ontwikkelde
methodiek geven, in combinatie met
inzicht in de verdeling van voeding en
verblijftijden, een goede basis voor een
adequaat grondwaterbeschermingsbeleid.
- Het agrarisch bodemgebruik heeft een
grote invloed op de grondwaterkwaliteit.
Deze invloed is als gevolg van naijleffecten ook na langere tijd nog zichtbaar.
- Optimalisatie van de begrenzing van
beschermingsgebieden en te nemen maatregelen op grond van voorspellingsberekeningen kunnen met behulp van de
geschetste methodiek betrekkelijk
eenvoudig onderzocht worden.
- De beschreven methodiek vormt een
uitstekend uitgangspunt voor een
integratie tussen meetnetsystemen en
kwaliteitsmodellering.
- Bescherming van grondwater is maatwerk, toegesneden op de specifieke
situatie per winplaats, zowel voor de
geohydrologische situatie als de milieuhygiënische belasting.

the groundwater quality with GIS. Manual. Rapport
9272000.
K N M I / R I V M (1989). Landelijke meetnet regenwatersamenstelling; meetresultaten 1988.
KIWA (1990). Het effect van mestbeperkende maatregelen in grondwaterbeschermingsgebied het Klooster
(vaststelling van de uitgangssituatie). SWK 90.245.
KIWA (1991). Globale berekening intrekgebicden in de
provincie Gelderland. SW O 91.231.
KIWA (1992). Het effect van mestbeperkende maatregelen in grondwaterbeschermingsgebied het Klooster
(verslag van benioiisteriugsroiidc 1991 en vergelijking
met de uitgangssituatie). SWK 92.274.
LNV (1991). Voorschriften uitrijden dierlijke mest
1991-1995.
O m m e n , J. H. G. van, Bergen, P. M. A. van,
Vergroesen, A.J.J. en Dijckmeester, P. N. M.
0 9 9 1 ). Lntrekgebicden en Je verdeling van voeding en
verblijftijden bijgrondwaterwinningen. 1 I 2 0 (24)
1991, nr. 15.
Ommen, J. H. G van, Iluijsmans, Th. M. F., Brink,
C. van den en Chardon, O. H. (1992). Ontwikkeling
ondiepe grondwaterkwaliteit landelijk gebied Limburg.
H 2 0 (25) 1992, nr. 25.
Provincie Gelderland (1987). Grondwaterbescliermingsplaii (in: milieuhygiënisch beleidsplan
1987-1990).
Provincie Gelderland ;1990). Ammoniakcmissie en
-depositie in Gelderland.
Provincie Gelderland (1992). Gelders Milieuplan
1992-1996 GMP.
Stiboka (1979). Bodcmkaart van Nederland. Blad34.
Stiboka 0 9 8 3 ) . Bodcmkaart van Nederland. Blad 4L
Technische Commissie Bodembescherming
! 1991). Advies aanvullende grondwaterbescherming
tegen diffuse bronnen van bodemverontreiniging. T C B
A91/06.
Waterleiding Maatschappij Limburg 0 9 8 6 ) .
Bemesting waterwingebied Reuver. Evaluatie
enquêtegegevens.
Waterleidingbesluil 1984). Staatsblad 1984-220.
Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland
1992;. Pompstation Hengelo- 'tKlooster. Kwaliteit
ruwwatcr overzicht 1967-1991.

Bodemwoelende vis
• Vervolg van pagina 507
.Meijer, M-L., De Haan, M. W., Breukelaar, A. W.
and Buitenveld, H. 11990b'). Is reduction of the benthivorous fish au important cause of high transparency
loll,nemg biomanipulation m shallow lakes?
Ilydrobiologia 200/201: 303-315.
Tâtrai, I., Lammens, E. II .R R, Breukelaar, A. W.
and Klein Brcteler, J. G. P. The impact of bcnlhivorous bream and carp on composition and biomass of
benthie fauna. In press, L'reshw. Biol.

•

•

•

