Voorspelling grondwaterkwaliteit met behulp van GIS
DeelII: Kwaliteit onttrokken grondwater

1. Inleiding
Vermesting kan leiden tot belangrijke
veranderingen in de kwaliteit van
grondwater dat wordt gewonnen voor de
drinkwatervoorziening. Met name de
uitspoeling van nitraat, en in mindere
mate sulfaat, chloride en bicarbonaat
hebben invloed op de ruwwaterkwaliteit
[Van Bennekom, 1987]. Processen in de
ondergrond kunnen het concentratieverloop van het opgepompte water verder
beïnvloeden. Voor de genoemde stoffen
spelen in dit verband denitrificatie en
kalkoplossing een belangrijke rol.

peerd in zogenaamde homogene deelgebieden, waarna voor ieder homogeen
deelgebied met behulp van aan het GIS
gekoppelde numerieke programma's de
kwaliteit van het ondiepe grondwater
wordt berekend als functie van de tijd.
Voor ieder homogeen deelgebied komt
daarmee de concentratie van de gekozen
parameter (nitraat, kalium, sulfaat of
bestrijdingsmiddelen) als functie van de
tijd beschikbaar.
De aldus berekende kwaliteit van het
ondiepe grondwater vormt een belangrijke
invoer voor het voorspellen van de
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Voor de verdere uitwerking van het
grondwaterbeschermingsbeleid is inzicht
in de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit en het effect van beschermingsmaatregelen daarop van groot belang. In
samenwerking met de provincie Gelderland en KIWA is door IWACO een
methodiek ontwikkeld, waarmee op
relatief eenvoudige wijze voorspellingen
van de kwaliteit van het opgepompte
water gemaakt kunnen worden. Voor de
methodiekontwikkeling is een proefproject uitgevoerd voor het drinkwaterpompstation 't Klooster, in exploitatie bij
de NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland (WOG).
In deel I is het onderdeel van de
methodiek gepresenteerd voor het
berekenen van de kwaliteit van het
'ondiepe' grondwater direct onder de
grondwaterspiegel. Voor de berekeningen
wordt gebruikt gemaakt van een geografisch informatiesysteem (GIS). De ruimtelijke verdeling van verschillende invoergegevens wordt in de vorm van kaarten
en bijbehorende gegevensbestanden opgeslagen in het GIS (PC ARC/INFO' en
de daarmee verbonden databank dBASE2)
en gecombineerd tot een basiskaart met
deelgebieden. De deelgebieden met
gelijke invoerparameters worden gegroe1
PC ARC/INFO is een geregistreerd handelsmerk
van Environmental Systems Research Institute,
Inc., Redlands, CA.
2
dBASE is een geregistreerd handelsmerk van
Ashton-late Corporation.

kwaliteit van het opgepompte water.
Daarnaast moet een koppeling worden
gemaakt met stromingskarakteristieken
van de grondwaterwinning: de verdeling
van voeding en verblijftijd binnen het
intrekgebied.
In deel II wordt het onderdeel van de
methodiek gepresenteerd, waarmee
hydrologische parameters (voeding en
verblijftijd) en kwaliteitsparameters
worden gecombineerd tot een voorspelling van de kwaliteit van het
opgepompte water (par. 2). In par. 3
wordt beschreven hoe kwaliteitsbeïnvloedende processen in de verzadigde
zone kunnen worden verdisconteerd in de
kwaliteitsvoorspelling. De voor de voorbeeldwinning 't Klooster gevonden
berekeningsresultaten worden gepresenteerd in par. 4. Daarbij komen nitraat,
sulfaat en hardheid aan de orde. In par. 5
volgt een evaluatie van de ontwikkelde
methodiek als geheel, zoals gepresenteerd
in de delen I en II. Enige afsluitende
conclusies zijn opgenomen in par. 6.
2. Methodiek: berekening kwaliteit
opgepompte water uit kwaliteit ondiepe
grondwater
In afb. 1is de opzet van de methodiek
voor het voorspellen van de kwaliteit van
het opgepompte water schematisch weergegeven. De hydrologische parameters
(voeding en verblijftijd) en de kwaliteitsparameters (kwaliteit van het ondiepe
grondwater als functie van de tijd) worden

Samenvatting
In samenwerking met de provincie
Gelderland en KIWA heeft IWACO
een methodiek ontwikkeld, waarmee
een kwaliteitsvoorspelling voor het
bij een drinkwaterwinning
onttrokken grondwater kan worden
gemaakt. Voor individuele stroombanen vanuit het intrekgebied naar
de winning wordt berekend wat de
bijdrage aan de ruwwaterkwaliteit is.
Gesommeerd beschrijven de stroombanen het concentratieverloop van
het opgepompte water, mits
rekening wordt gehouden met
kwaliteitsbeïnvloedende processen
in de verzadigde zone. De verschillende berekeningsstappen zijn
vergaand geautomatiseerd, waarbij
een geografisch informatiesysteem
(ARC/INFO) een centrale rol speelt.
Voor de methodiekontwikkeling is
een proefproject uitgevoerd voor het
drinkwaterpompstation 't Klooster
(WOG) in Oost-Gelderland. Uit de
in dit artikel gepresenteerde
berekeningsresultaten blijkt dat met
de ontwikkelde methodiek het
verloop van de concentraties
indicatief kan worden berekend.
Variaties in de ligging van het
intrekgebied en wisselingen in het
bodemgebruik daarbinnen maken
voorspellingen van de kwaliteit van
het onttrokken grondwater minder
betrouwbaar. De methodiek leent
zich echter bij uitstek om op een
snelle manier inzicht te krijgen in de
mate waarin kwaliteitsveranderingen
van het ondiepe grondwater, die
goed kunnen worden berekend met
het in deel I beschreven onderdeel
van de methodiek, doorwerken op
de kwaliteit van het opgepompte
water. Daarmee kan het ontwikkelde
instrument goed worden ingezet in
het grondwaterbeheer.

door een netwerk per individuele stroombaan gedefinieerd. Het computerprogramma WELCON 3 integreert de
bijdragen vanuit de verschillende
stroombanen tot een kwaliteitsvoorspelling van het opgepompte water. Een
en ander wordt in par. 2 en par. 3 verder
toegelicht.
Voor de berekeningen wordt gebruik
gemaakt van verschillende rekenprogramma's. Doordat het berekeningsproces met behulp van het GIS grotendeels is geautomatiseerd, is een bron van
5
WELCON is gebaseerd op het programma
VOORSP van KIWA (TCB, 1991).

H , 0 (26) 1993,nr. 19

547

Afb. 1 - Stroomschema
berekeningsmethodiek.
modellering hydrologisch systeem
ligging intrekgebied

kwaliteit ondiepe
grondwater

netwerk:opdelen intrekgebied in
représentâtievevoedingsgebieden:
tebeschrijvenmetéénstroombaan

hydrologischeparameters:
voeding enverblijftijd
perstroombaan

kwaliteitsparameters:
ondiepegrondwaterkwaliteit
perstroombaan

WELCON
integratiestroombanen

conservatieveberekening
kwaliteit opgepomptewater

kwaliteitsprocessen
verzadigde zone

huidige situatie belangrijk kleiner is dan
de vergunningshoeveelheid zijn in het
proefproject berekeningen uitgevoerd
voor een onttrekking van 3 min mVjr. Het
netwerk, weergegeven in afb. 2, is daarbij
zodanig gekozen, dat de begrenzing bij het
vergunningsdebiet nog ruimschoots om de
100-jaarszone ligt, en daarmee ook
geschikt is voor berekeningen voor deze
hoeveelheid. Het netwerk bevat circa 1000
knopen, met een knooppuntsafstand van
250 m.
Voor ieder knooppunt van het netwerk
wordt met het grondwaterstromingsmodel
een stroombaanberekening uitgevoerd,
waarmee de verblijftijd vanaf de grondwaterspiegel tot aan het bereiken van de
winning wordt bepaald. Daarnaast wordt
voor ieder knooppunt de voeding, dat wil
zeggen het aandeel in de totale onttrekking, uit de modelberekeningen afgeleid.
Hiermee is voor alle stroombanen
(knooppunten) voeding en verblijftijd
bekend. Knopen die buiten het intrekgebied liggen, beïnvloeden de kwaliteitsvoorspelling niet, omdat de voeding,
gedefinieerd als de bijdrage aan de
winning, in dat geval nul is.

voorspellingkwaliteit
opgepomptewater

mogelijke fouten weggenomen en is het
uitvoeren van relatief veel berekeningen en dus het in meer detail berekenen van
de grondwaterkwaliteit - eenvoudiger
gemaakt. Dit is uitvoerig uiteen gezet in
deel I van dit artikel.
De benodigde hydrologische parameters
(voeding en verblijftijd) worden verkregen
met behulp van een grondwaterstromingsmodel. Het model wordt eerst gebruikt
om de ligging van het intrekgebied te
bepalen. In afb. 2 is het intrekgebied
weergegeven, dat voor een gemiddelde
hydrologische situatie is berekend voor de
vergunde winningshoeveelheid van
pompstation 't Klooster (5 min mVjaar).
De gevonden ruimtelijke verdeling van
voeding en verblijftijd binnen het intrekgebied is in de afbeelding vereenvoudigd
weergegeven.
Representatiefvoedingsgebied
De intrekzone wordt vervolgens met een
netwerk opgedeeld in kleine gebiedjes. In
deze zogenaamde representatieve
voedingsgebieden worden voeding,
verblijftijd en kwaliteitsverloop van het
ondiepe grondwater gelijkmatig verondersteld, zodat ieder gebiedje hydrologisch
gekarakteriseerd kan worden met één
stroombaan. Dit netwerk vormt de basis
voor de verdere berekeningen.
Omdat het onttrekkingsdebiet in de

Afb. 2 - Ligging
drinkwaterpompstation 't
Klooster (WOG) met
voorde vergunmngshoeveelheid
(5 minm3/jr) berekend
intrekgebied met
verdeling van voeding en
verblijftijden voor
kwaliteitsvoorspelling
gebruikt netwerk.

Ligging gridpunten in relatie tot intrekgebied

A

548

Aan het netwerk met startpunten van
stroombanen worden de kwaliteitsparameters (kwaliteit ondiepe grondwater
als functie van de tijd) gekoppeld door
voor ieder punt uit het netwerk na te gaan
in welk homogeen deelgebied dit ligt.
Daarmee is, zoals kort toegelicht in par. 1
en uitgebreid beschreven in deel I, ook de
ontwikkeling van de ondiepe
grondwaterkwaliteit in de tijd voor iedere
stroombaan gedefinieerd.
WELCON
Op basis van de per stroombaan gedefinieerde waarden voor voeding, verblijftijd en concentratieverloop in het ondiepe
grondwater, berekent WELCON het
conservatieve verloop van de samenstelling het onttrokken water. Het programma
is gekoppeld aan Arc-Info en ingebracht
in de in deel I beschreven methodiek.
De bijdragen van de verschillende
stroombanen tot de kwaliteit van het
opgepompte water worden geïntegreerd
volgens:

C,

E Aj-Cj,
i=l

Q

(D

C,

= de ruwwaterkwaliteit met betrekking tot de te voorspellen
parameter op tijdstip t [mg/l];
n
= aantal onderscheiden stroombanen [-];
Aj = oppervlakte (representatief)
invloedsgebied stroombaan i [m 2 ];
q,
= voeding in invloedsgebied
stroombaan i [m/dj;
r;
= verblijftijd grondwaterspiegelputiilter stroombaan i[d];
c
i,(t-ri;= ondiepe grondwaterkwaliteit op
tijdstip t-r; stroombaan i [mg/l];
Q
= onttrekkingsdebiet winning
[mVd].
Het berekenen van de kwaliteit van het
opgepompte water volgens deze vergelijking veronderstelt dat er sprake is van
een stationair grondwaterstromingsbeeld,
en dat het concentratieverloop in het
onttrokken grondwater niet of nauwelijks
wordt beïnvloed door dispersie.
Aan de eerste aanname zal in slechts
weinig gevallen volledig worden voldaan,
alleen al omdat in de meeste gevallen het
onttrekkingsdebiet in de loop van de tijd
varieert. Ook zal het na het starten van
een winning enige tijd duren voordat de
ouderdomsverdeling van het opgepompte
water overeenstemt met de verblijftijdsverdeling in de responskarakteristiek van
de winning. Hiermee moet bij het interpreteren van de berekeningsresultaten
rekening worden gehouden.
De tweede aanname is in het geval van

diffuse verontreinigingen gerechtvaardigd.
Dit vanwege het feit dat de spreiding in
de concentratie van de te voorspellen
kwaliteitsparameter door spreiding in de
reistijden veel groter is dan de spreiding
als gevolg van dispersie en diffusie.
3. Kwaliteitsbeïnvloedende processen
in de verzadigde zone
In de voorafgaand beschreven berekeningsmethode is nog geen rekening
gehouden met het effect van processen in
de ondergrond die van invloed zijn op de
kwaliteit van het opgepompte water.
Hiervoor kunnen de berekeningsresultaten achteraf worden gecorrigeerd.
Daarbij wordt verondersteld dat het
geohydrologisch systeem constant is. Elke
verandering in de berekende kwaliteit van
het opgepompte water kan dus worden
teruggevoerd op veranderingen van de
kwaliteit van het ondiepe grondwater.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de in
relatie tot vermesting relevante processen
en de wijze waarop hiermee in voorspellingsberekeningen voor nitraat, sulfaat en
hardheid rekening kan worden gehouden.
Nitraat en sulfaat
Nadat een ruwwaterkwaliteit conservatief
berekend is, kan op basis van de opbouw
van de ondergrond (aanwezigheid van
pyriet en/of organische stof) en de
gemeten ruwwaterkwaliteit worden vastgesteld of en zo ja welke omzetting(en) er
in de ondergrond optreden. De belangrijkste zijn de omzetting van nitraat door
organische stof en de omzetting van
nitraat door pyriet [Van Beek, 1987]. De
omzetting van nitraat door organische stof
kan beschreven worden met de volgende
reactievergelijking:
5C H 2 0 + 4N 0 3 " - 2N 2 + 4 H C 0 3 "
+ C 0 2 + 3H 2 0

(2)

Deze reactievergelijking geeft aan, dat er
evenveel equivalenten bicarbonaat worden
gevormd als er nitraat wordt omgezet.
Afhankelijk van de omstandigheden
(bijvoorbeeld koolzuurspanning en/of
kalkevenwicht) zullen er door de vorming
van bicarbonaat en C 0 2 volgreacties
optreden.
De omzetting van nitraat door pyriet kan
beschreven worden volgens:
2 FeS 2 + 6 N 0 3 " + 4 H , 0 -* 2Fe(OII) 5
+ 3N 2 + 4 S O r + 2 H f

(3)

Uit deze vergelijking blijkt, dat in geval
van denitrificatie onder invloed van pyriet
niet alleen het aantal equivalenten sulfaat
hoger is dan nitraat, maar dat er ook zuur
wordt geproduceerd. In de ondergrond
aanwezige kalk zal hierdoor oplossen

waardoor de hardheid en de bicarbonaatconcentratie toenemen.
Hardheid
Het verloop van de hardheid van het
ondiepe grondwater in de tijd is in het
onderzoek niet berekend, omdat dit niet
op eenvoudige wijze beschreven kan
worden. Ook bestaat er geen directe
relatie tussen vermesting en de hardheid
van het ondiepe grondwater. Een voorspelling van de kwaliteit van het op de
winning onttrokken water op basis van de
kwaliteit van het ondiepe grondwater,
zoals is uitgevoerd voor nitraat en sulfaat,
kan daardoor voor hardheid niet worden
gedaan.
In de verzadigde zone bestaat er een
indirect verband tussen vermesting en
hardheid, onder meer doordat denitrificatieprocessen de hardheid beïnvloeden.
Ook omdat verschillende drinkwaterwinningen in Oost-Gelderland een hardheidsstijging laten zien [Van Bennekom,
1989], is een benadering gezocht om de
hardheidsstijging door vermesting te
kwantificeren.
In deze benadering wordt hardheid uitgedrukt als calcium-hardheid (de bijdrage
van magnesium wordt verwaarloosd).
Onder Nederlandse omstandigheden is
calcium het belangrijkste kation. Dit
betekent dat de ontwikkeling van de
ruwwaterkwaliteit ten aanzien van calcium
- uitgaande van het principe van elektroneutraliteit - beschreven kan worden via
de concentraties van de 'mobiele anionen':
volgens het zogenaamde mobiele-anionenconcept zullen kationen en anionen elkaar
in evenwicht houden [Hendershot, 1990].
Een toename in de som van de concentratie van de negatief geladen ionen
(anionen) moet op equivalentenbasis
gelijk zijn aan een toename in de som in
de concentratie van de kationen. Als
mobiele anionen fungeren sulfaat, nitraat,
chloride en bicarbonaat.
Van de vier genoemde anionen kunnen
nitraat en sulfaat worden gekwantificeerd
zoals eerder toegelicht. Als de chlorideconcentratie nagenoeg constant blijft (dit
bleek in het proefproject het geval te zijn),
speelt deze voor een hardheidstoename
geen rol. Het bicarbonaatgehalte wordt
verdisconteerd voor zover dit samenhangt
met het thema vermesting en kan worden
afgeleid uit de nitraat- en sulfaatbeschrijving, volgens de gegeven vergelijkingen (2) en (3) en volgreacties.
Verzuring, die ook van invloed is op de
bicarbonaat-concentratie, viel buiten het
bestek van dit onderzoek.
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Afb. 3 - Gemeten enberekende nitraatconcentratie ruwioaterpompstation 't Klooster.

o
1967

De conservatief berekende sulfaatconcentratie in het ruwe water varieert van
13 mg/l in 1967 tot 32 mg/l in 1991 (zie
afb. 4). Deze waarden liggen (ruim) onder
de gemeten concentratie zodat er ofwel
een extra input van sulfaat is, ofwel in de
ondergrond sulfaat geproduceerd wordt.
Uit een vergelijking tussen de gemeten en
berekende sulfaatconcentratie volgt, dat
vrijwel alle nitraat door pyriet gedenitrificeerd moet worden om de gemeten
sulfaatconcentratie te verklaren. Wanneer
de berekende ruwwaterkwaliteit voor deze
omzetting gecorrigeerd wordt, blijkt de
gemeten curve redelijk goed beschreven
te worden door de berekende sulfaatcurve (zie afb. 4).

1987

1997

2007

2017

tijd (jaar)

Afb. 4 - Gemeten enberekende sulfaatconcentratie ruimvaterpompstation 't Klooster.

4. Resultaten berekeningen
proefproject
De in het proefproject voor 't Klooster
verkregen berekeningsresultaten van de
kwaliteit van het opgepompte water voor
de parameters nitraat, sulfaat en hardheid
zijn getoetst aan meetwaarden over de
periode 1967-1991 [WOG, 1992].
Voorspellingsberekeningen zijn uitgevoerd over een periode tot 2020.
Nitraat en sulfaat
De conservatief berekende nitraatconcentratie in het ruwe water varieert
van circa 23 mg/l in 1967 tot 35 mg/l in
1991 (zie afb. 3). Uit de afbeelding blijkt
dat de gemeten nitraat-concentratie in het
ruwe water nauwelijks varieert en vrijwel
verwaarloosbaar is. Geconcludeerd kan
worden dat nitraat in de ondergrond
gedenitrificeerd wordt. Denitrificatie
onder invloed van organische stof
betekent een toename van de concentratie
bicarbonaat, terwijl denitrificatie onder
invloed van pyriet leidt tot een stijging van
het sulfaatgehalte.

1977

Prognose ruwwaterkwaliteit
calcium-toename

S04-vorming
HC03-vorming
N-cyclus
totale toename
gemeten toename

Afb. 5 - Gemeten en
berekende toename
ealeiumconeentratie
ruwwaterpompstation
'l Klooster.

1967

1977

Derhalve is denitrificatie onder invloed
van pyriet dominerend beschouwd en is
denitrificatie door organische stof (zeker
kwantitatief) als minder belangrijk verondersteld. Overigens moet opgemerkt
worden dat in aanwezigheid van zowel
pyriet als organische stof, ondanks een
voorkeur voor pyrietoxydatie, beide
processen op kunnen treden. Dit werd
geconstateerd tijdens een onderzoek bij
het pompstation Vierlingsbeek [KIWA,
1989].
Hardheid
Zoals toegelicht in par. 3 is voor een
schatting van de hardheid de ealeiumconeentratie benaderd op basis van het
mobiele-anionenconcept. Uit de analyseresultaten van het ruwe water van pompstation 't Klooster blijkt, dat de calciumtoename tussen 1967 en 1991 circa
26,5 mg Ca2~/1bedraagt. Hiervan wordt
met de gevolgde methode slechts zo'n
50% verklaard op basis van de

1987

1997

2007

2017

tijd (jaar)

beschouwde nitraat- en sulfaatconcentraties in het ondiepe grondwater
en omzettingsreacties in de ondergrond
(zie afb. 5). De overige 50% van de
concentratietoename is afkomstig van
onder meer veranderingen in de ligging
van het intrekgebied en het bodemgebruik
daarbinnen en van de bijdrage van posten
zoals verzuring.
De berekende herkomst van het water
gaat uit van een stationaire grondwaterstromingssituatie - in feite zelfs een
stationair geohydrologisch systeem - bij
een onttrekkingsdebiet van circa 3 min
mVjr. Hiervan uitgaande is circa 84% van
het opgepompte water afkomstig van
grasland. Gezien de ruimtelijke verdeling
van het landgebruik is het waarschijnlijk
dat het aandeel van het opgepompte water
afkomstig van bosgebicd in het verleden
aanzienlijk groter is geweest. Ook andere
invloeden, als een vergroting van het
onttrekkingsdebiet en waterhuishoudkundige ingrepen kunnen de geohydro-
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logische situatie veranderd hebben. Dit
geldt vooral voor het areaal bos, dat
tijdens de jaren dertig voor een groot deel
gekapt is voor de uitbreiding van het
areaal landbouwgrond. Deze maatregelen
grepen niet alleen in in het grondgebruik,
maar ook in de waterhuishouding.
In aanvulling op het al dan niet stationair
zijn van de geohydrologische situatie, is er
een discrepantie tussen de werkelijke
ouderdomsverdeling van het opgepompte
grondwater en de berekende verblijftijdsverdeling. Uitgaande van een voldoende
betrouwbaar grondwaterstromingsmodel,
zal dit fenomeen zich vooral in het begintraject van het berekende concentratieverloop voordoen.
Los van de bovengenoemde factoren zijn
er factoren die moeilijk te kwantificeren
zijn, maar wel van invloed zijn op de
berekende ontwikkeling van de ruwwaterkwaliteit. Dit zijn met name de opbouw en
samenstelling van de ondergrond, met
betrekking tot bijvoorbeeld pyriet,
organische stof en kalk [Broers en
Griffioen, 1992; Gaans etal., 1992; Van
Tiel, 1992].
Uit vergelijking tussen de berekende en
gemeten concentraties moet geconstateerd
worden dat de kwaliteit van het
onttrokken grondwater alleen indicatief
berekend kan worden. Uitgaande van de
aanname van een stationair geohydrologisch systeem kan niettemin de invloed
van een verandering in de kwaliteit van
het ondiepe grondwater op de kwaliteit
van het opgepompte water goed
gekwantificeerd worden.
Kwaliteitsvoorspelling
Uit voorspellingsberekeningen over de
periode tot 2020, aft. 3 tot en met 5, blijkt
dat de nitraatconcentratie nu en in de
nabije toekomst de MTC van 50 mg
N0 3 ~/1 niet zal overschrijden. Ook
wanneer de oxydeerbare hoeveelheid
pyriet en organische stof op korte termijn
uitgeput zouden raken, blijft de nitraatconcentratie tot circa 2020 naar
verwachting onder de MTC. Onder de
geldende omstandigheden zal ook de
richtwaarde niet overschreden worden. In
het onwaarschijnlijke geval van het op
korte termijn uitgeput raken van oxydeerbare organische stof en pyriet zal de
richtwaarde overschreden kunnen
worden.
De sulfaatconcentratie blijft naar
verwachting gedurende de volledige
berekeningsperiode (tol 2020) beneden
de MTC van 150 mg SO,,2 /l. De richtwaarde van 25 mg S 0 4 /l wordt op dit
moment wel al overschreden en dit zal in
de toekomst in sterkere mate het geval
zijn.

De calciumconcentratie kan niet
voldoende nauwkeurig berekend worden
om een betrouwbare voorspelling te
maken. Op basis van de gemeten concentratie kan niettemin opgemerkt worden
dat het richtniveau (100 mg Ca2+/1)
benaderd wordt. Gezien de verwachte
toename (na 1991) van de potentiële
nitraat- en sulfaatconcentraties zal de
calciumconcentratie in de toekomst waarschijnlijk toenemen en de richtwaarde
overschrijden. In hoeverre de norm (150
mg Ca +/1) benaderd of overschreden
wordt kan niet gezegd worden.
5. Evaluatie berekeningsmethodiek
Op basis van de overwegend goede
overeenstemming tussen de gemeten en
berekende waarden van de ondiepe
grondwaterkwaliteit (deel I van dit artikel)
en de indicatieve waarde van de berekeningen van de kwaliteit van het opgepompte grondwater (deel II), is het zinvol
na te gaan op welke wijze de nu beschikbare methodiek kan worden ingezet in het
grondwaterbeheer.
De werking van de methodiek is zodanig,
dat op eenvoudige wijze beschermingsscenario's (iteratief) doorgerekend kunnen
worden. Door het voortdurend terugkoppelen van 'beschermingsmaatregelen'
en 'grondwaterkwaliteit' kan het proces
van het formuleren van het grondwaterbeschermingsbeleid worden versneld. Ook
wordt het inzicht in de kwaliteitsbepalende processen vergroot. Als aangrijpingspunten kunnen worden genoemd:
- begrenzing grondwaterbeschermingsgebied;
- niveau van de totale belasting (dierlijke
mest, kunstmest en depositie);
- uitrijschema dierlijke mest c.q.
toedieningstijdstip kunstmest;
- consequenties (stationair) van het
veranderen van het bodemgebruik;
- de uiteindelijke kwaliteit van het
opgepompte water bij een bepaald
bemestingsniveau.
Door het uitvoeren van een aantal
scenarioberekeningen, waarbij een of
meer parameters gevarieerd worden, is
het mogelijk om verbanden aan te geven
tussen de genoemde aspecten en de
resulterende kwaliteit van het ondiepe
grondwater. Naar aanleiding van de
resultaten van de berekeningen kan voor
elk individueel modelgebied vastgesteld
worden wat de meest optimale combinatie
van maatregelen is om een bepaalde
doelstelling te bereiken. De politieke en
maatschappelijke haalbaarheid kan
worden betrokken in de selectie van
scenario's.
Met het tweede deel van de ontwikkelde
methodiek kan (vooral indicatief) aan-

gegeven worden hoe veranderingen in de
kwaliteit van het ondiepe grondwater
doorwerken in de kwaliteit van het
opgepompte water, zoals het effect van
het eerder of later doorvoeren van
bepaalde maatregelen (bijvoorbeeld de
eindnorm uit het BGDM) op de kwaliteit
van het opgepompte water. Hierbij is
vooral het vergelijken van scenario's van
belang en niet zozeer de absolute
concentraties. Zo kan heel eenvoudig
doorgerekend worden of en zo ja hoe de
kwaliteit van het opgepompte water
verandert naar aanleiding van veranderingen van de kwaliteit van het
ondiepe grondwater. Immers, een belangrijk resultaat van het tweede deel van de
ontwikkelde methodiek vormt de integratie van de responskarakteristiek met de
kwaliteitsontwikkeling van het ondiepe
grondwater.
6. Conclusies
- Doordat geohydrologische systemen
niet-stationair zijn, kan de kwaliteit van
het opgepompte water met een eenvoudige
stationaire methode alleen indicatief
worden berekend via het kwantificeren
van een kwaliteitsverandering door
bijvoorbeeld vermesting.
- De ontwikkelde methodiek leent zich
goed voor het (iteratief) doorrekenen van
beschermingsscenario's om zodoende de
meest optimale combinatie van beschermingsmaatregelen vast te stellen.
- Integratie van hydrologische berekeningen met de kwaliteit van het ondiepe
grondwater geeft een goed inzicht in de
potentiële invloed van de kwaliteit van het
ondiepe grondwater op de kwaliteit van
het opgepompte water en kan daarmee de
effectiviteit van een grondwaterbeschermingsbeleid vergroten.
- Door de vaak lange verblijftijden en
grote verblijftijdsspreiding van het
grondwater dat wordt opgepompt, is het
zinvol de effectiviteit van grondwaterbeschermingsmaatregelen te toetsen op de
kwaliteit van het ondiepe grondwater.
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Rwzi Almelo-Vissedijk
• Vervolgvan pagina 539.
Bij de rwzi Almelo-Vissedijk gelden de
volgende waarden:
Te behandelen
slib
(160-12-16-78)
(kg ds/d)
-* 0,12*1.000
(0,9*0,6)
= 12.000 (kg ds/d)
= 2.000 (m 3 /d) (0,6% ds)
Voor de bijbehorende installatie gelden de
volgende technische karakteristieken:
- Volume fosfaatafgiftetank = 330 nv
= 240 m2
- Oppervlak indikker
- Capaciteit
= 1.200 mVd
fosfaatverwijdering
= 240 kg/d
- Acetaatdosering
5.2. Magnetischedefosfatering
Tijdens het onderzoek naar de fosfaatverwijdering uit het fosfaatrijke
supernatant is een aantal verschillende
behandelingsmethoden bestudeerd. Naast
magnetische defosfatering en magnetietbezinking zijn ook ter referentie enkele
proeven uitgevoerd met magnetietbezinking zonder toepassing van een
magnetisch veld en zonder magnetietdosering. Gebleken is dat met
magnetische defosfatering bij de juiste

doseerverhouding (3 mg/l magnetic!, 2
mg/l polymeer en 300 mg/l kalk) hoge
verwijderingsrendementen kunnen
worden behaald (> 90%).
Magnetietbezinking met magnetisch veld
lijkt alleen een verbetering te geven ten
opzichte van bezinking zonder magnetisch
veld bij hogere hydraulische belastingen.
Hierdoor kan de magnetietdosering in de
praktijk compacter worden uitgevoerd.
Een rendementsverbetering van de
fosfaatverwijdering in het fosfaatrijke
water betekent een besparing op de
hoeveelheid slib die moet worden
behandeld. Hierdoor kunnen de onderdelen van de fosfaatafgifte-installatie
kleiner worden uitgevoerd en is er minder
substraat nodig. Een toename van 50%
naar 60% rendement levert een besparing
op van 17% te behandelen slib. Een
toename van 80% naar 90% rendement
levert een besparing op van 11%. Of deze
besparingen opwegen tegen de
investering voor de magnetische
defosfateringsinstallatie of de magnetietbezinking, zal per situatie moeten worden
uitgezocht. Vooralsnog geven indicatieve
berekeningen [9] aan de hand van onderhavig onderzoek aan dat conventionele
kalkprecipitatie economisch het meest
gunstig is. Magnetietdosering biedt, na
optimalisatie, mogelijk een kansrijk
alternatief.
6. Conclusies
Uit het hiervoor beschreven onderzoek
kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:
- onder praktijkcondities blijkt het
mogelijk om goede fosfaatafgifte
(maximaal 14 mg P/g d.s.) te krijgen met
het retourslib van de rwzi AlmeloVissedijk;
- een variatie in acetaatdosering heeft
meer invloed op de P-afgifte dan een
variatie in de verblijftijd. In de praktijk
kan het defosfateringsproces worden
gestuurd door de acetaatdosering te
variëren;
- voor een optimale fosfaatafgifte moet
een acetaatdosering van 20 à 30 mg Ac/g
d.s. te worden toegepast;
- voor een stabiele procesvoering en een
optimale afgifte is een verblijftijd van circa
4 uur geschikt;
- magnetietbezinking is een veelbelovende techniek waarnaar nader
onderzoek gewenst is.
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Rectificatie
In het artikel 'Effect van bodemwoelende
vis op de waterkwaliteit' van A. W. Breukelaar e.a. ( H 2 0 nr. 18, pagina 502-507) zijn
per abuis 2 afbeeldingen omgewisseld.
Afbeelding 2 moet zijn afbeelding 10 en
afbeelding 10 moei afbeelding 2 zijn.
De bijschriften bij beide afbeeldingen
staan wel correct.
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