De oorsprong van hetbrakke grondwater in het IJsselmeergebied:
diffusie, dispersie of dichtheidsstroming?

Inleiding
In het begin van 1989 waren enige
artikelen in H 2 0 aan zoetzout verschijnselen gewijd. Maas gaf in H 2 0 nr. 7
een overzicht van de mechanismen die
een rol kunnen spelen bij verzilting.
Van der Molen stelt in H 2 0 nr. 11dat het
waarschijnlijk is dat '[..] op plaatsen waar
tijdens de Oud-IIolocene transgressies de
zee het Pleistoceen heeft aangesneden,
verzilting door dichtheidsstromingen is
ontstaan.'

DrsJ.M.]. GIESKE
Dienst Grondwaterverkenning
TNO

Door meerdere auteurs is dichtheidsstroming als verklaring voor de verzilting
van laaggelegen delen van Nederland naar
voren gebracht [onder andere Engelen,
1981, Hoogendoorn, 1985].Opmerkelijk is
dat in de artikelen waarin het IJsselmeergebied ter sprake komt [onder andere
De Vries, 1981] verondersteld wordt dat
dichtheidsstroming daar geen rol speelt.
Dit baseert men gewoonlijk op het werk
van Volker [1961],die zou hebben aangetoond dat zout Zuiderzeewater door
diffusie slechts enkele meters in de ondergrond is doorgedrongen en op de aanwezigheid van slecht doorlatende
holocene kleilagen. Bij de verzilting van
de Pleistocene afzettingen zou dispersie
het belangrijkste mechanisme zijn
[Meinardi, 1973].
In dit artikel wordt een alternatieve
verklaring voorgesteld, waarmee de
huidige waterkwaliteitsverdeling in het
IJsselmeergebied begrepen kan worden
vanuit de paleohydrologische ontwikkeling van het gebied, wanneer wordt
aangenomen dat dichtheidsstroming-het
belangrijkste verziltende mechanisme is
geweest.
Onderzoekskader
Om de omvangrijke hoeveelheid (hydro)geologische informatie binnen de inmiddels tot de Directie Flevoland
samengevoegde - Rijksdienst IJsselmeerpolders en de Dienst Zuiderzeewerken
breder toegankelijk te maken, is besloten
tot het uitbrengen van een atlas van het
IJsselmeergebied. In deze Geohydrologische Atlas IJsselmeergebied zijn
geologische, hydrogeologische en hydrochemische kaarten opgenomen. In het
kader van het onderzoek dat hiertoe door
Rijkswaterstaat DBW/RIZA, de Provincie
Flevoland en de Directie Flevoland aan de

Samenvatting
In het IJsselmeergebied blijkt een verdeling van zout, brak en zoet grondwater
voor te komen die niet uit het huidige stromingspatroon verklaard kan worden.
Op basis van de paleogeografie van het gebied gedurende het Holoceen zijn de
hydrochemische gegevens in relatie tot de hydrogeologische opbouw
geanalyseerd. Het volgende model biedt een goede verklaring van de waargenomen verschijnselen: Bij aanvang van het Holoceen was de aquifer met zoet
grondwater gevuld. Gedurende Vroeg-Holocene transgressies verziltte het zuidwestelijke deel van het gebied. In een hierop volgende 'lagune-periode' verzoetten
delen van de aquifer. Tenslotte verziltte het noordelijk deel en in mindere mate
ook de rest van het gebied gedurende de Zuiderzee-periode. Aangenomen mag
worden dat de verzilting voornamelijk onder invloed van verticale dichtheidsstroming plaatsvond.

Rijksgeologische Dienst en de Dienst
Grondwaterverkenning-TNO is
opgedragen, is ook de hydrochemische
ontwikkeling van het gebied bestudeerd
[RGD/DGV-TNO, 1988, Gieske, 1989].
Hydrogeologische opbouw
De totale dikte van de goed doorlatende
pleistocene pakketten in het IJsselmeergebied is in het oosten 200 m en loopt
naar het noordwesten op tot 450 m.
Kleilagen van de Eemformatie komen
voor in een langgerekte zone van de
Noordoostpolder tot in West-Friesland,
met een c-waarde van 500 tot 2.000 dagen
Afb. 1 -Kleilagen inhetIJsselmeergebied. Voordikten
enweerstandzie tekst.

1* scheidende laag lEem en/of
Drente-klei)
gebied waar holocene deklaag een
weerstand heeft van ca 30.000dgn.
.— - — •— grens onderzoeksgebied
-^- -TT "TT -rr begrenzing glaciale bekkens

en in de glaciale bekkens in het zuidelijke
en westelijke deel van het gebied. In het
gebied ten zuiden van de lijn MedemblikUrk bevindt zich een holocene deklaag
met een weerstand van 20.000 tot
30.000 dagen, die in het gebied van de
Noordoostpolder en de Flevopolders
afneemt tot 1.500 à 500 dagen.
Keileem bevindt zich in het noordelijke
deel van het gebied (de weerstand is daar
minder dan 250 dagen) en ten zuiden van
Hoorn. In de glaciale bekkens komen
dikke pakketten bekkenklei (glaciolacustriene klei) voor; de weerstand
daarvan kan oplopen tot 500.000 dagen.
[RGD/DGV-TNO, 1988], zie afb. 1.
Hydrochemische gegevens
Op circa 500 locaties zijn op minimaal drie
dieptes chemische analyses bekend.
Deze analyses zijn ingevoerd in het
Online Grondwaterarchief (OLGA) van
de Dienst Grondwaterverkenning-TNO
waarna onder andere watertypen [naar
Stuyfzand, 1986] berekend zijn.
Deze watertypen zijn geplot voor enkele
diepte-intervallen, waarvan in afb. 2 het
interval van 25 tot 50 m diepte is weergegeven. Er zijn drie hoofdtypen aangegeven, zoet (tot 300 mg/l Cl), brak
(300 tot 10.000 mg/l Cl) en zout
(> 10.000 mg/l Cl). Verder is op enkele
plaatsen het meest voorkomende watertype gegeven.
Opvallend is het voorkomen van zoetwaterlichamen binnen het overigens
brakke grondwater in de pleistocene
aquifer, zoals de 'zoetwaterbel van Hoorn'
die zich voortzet in het Markermeer, de
zoetwatervoorkomens ten zuiden van
Gaasterland en bij Emmeloord en de
zoete 'tongen' ter weerszijden van het
glaciale bekken in Zuidelijk Flevoland.
Aangezien het voor de meeste zoetwatervoorkomens niet mogelijk is een
verklaring te vinden vanuit het huidige
stromingspatroon is een paleohydrologische analyse noodzakelijk. Deze analyse
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Cl (mg/l)

Hoofdtype

Code

zoei water

Fa
Tb
FC
Fd
3a

< 20
20 40 80 150 -

Bb
Bc
Bd

300 - 1000
1000 - 5000
5000 - 10000

SA
Sb
H

10000 - 15000
15000 - 20000
> 20000

brak water

zout weiter

40
80""
150
300

aquifer aan het begin van het Holoceen
volledig met zoet grondwater gevuld was.
De huidige verdeling van zoet, brak en
zout grondwater lijkt dus ontstaan te zijn
gedurende het Holoceen.
De paleohydrologische analyse spitst zich
daarom toe op het Holoceen. Het werk
van Zagwijn [1986],waarin de paleogeografische ontwikkeling van Nederland
gedurende het Holoceen wordt
beschreven, kan hiervoor als uitgangspunt
dienen.
Aan het begin van het Holoceen,
10.000 jaar geleden, lag de Noordzee nog
grotendeels droog. Vanaf de huidige
Noordoostpolder tot aan Bergen liep een
diep dal, waarin gedurende de voorlaatste
en de laatste ijstijd een deel van het Rijnwater werd afgevoerd.
In de periode tot circa 5.000 jaar geleden
drong de zee steeds verder in het laaggelegen deel van Nederland door.
Gedurende deze Vroeg-Holocene transgressies verziltte een gebied dat overeenkwam met het huidige Markermeer, het
westelijk deel van Zuidelijk Flevoland en
het zuidelijk deel van West-Friesland.

waterkwaliteit w i j s t
op v e r z i l t i n g

watertype representatief
voor omgeving

Aß. 2 - Chemischesamenstellingvan hetgrondwatertussen 25 en50m-mv. Watertypecoderingvolgens Stuyfzand
(1986)metaanvullingvoorhetchloridegehalte (zieinzet).

kan ook meer inzicht geven in de
oorsprong van het brakke grondwater.
Paleohydrologische analyse
Gedurende het Tertiair werden de mariene
kleien afgezet die de huidige slechtdoorlatende basis vormen. Deze afzettingen
bevatten nog steeds zout water. In het
Pleistoceen zijn in hoofdzaak fluviatiele
afzettingen gevormd, waarin aanvankelijk
zoet grondwater aanwezig was. Verzilting
van deze afzettingen vond plaats in het
Eemien toen grote delen van het gebied
door de zee werden overstroomd.

De daarop volgende laatste ijstijd duurde
van circa 75.000 tot circa 10.000 jaar
geleden, een periode die lang genoeg was
om de eerdere verzilting van de aquifer
weer ongedaan te maken. De reliefverschillen in het gebied waren toen
immers veel groter dan nu en verzoeting
onder invloed van potentiaalstroming kan
relatief snel plaatsvinden, hetgeen kan
worden waargenomen in duingebieden.
(Dat verzilting door dispersie gedurende
deze periode in tegenspraak is met aangetroffen chlorideverdelingen zal verderop
blijken). Het lijkt aannemelijk dat de

In afb. 3a is de resulterende verdeling van
zoet en brak grondwater aangegeven.
(Op de diepte van verzilting van de
Pleistocene aquifer wordt in het
navolgende ingegaan.)
Vanaf ongeveer 5.000 jaar geleden vond
achter de strandwallen in het kustgebied
veenvorming plaats. Ongeveer 2.000 voor
Chr. was een groot deel van het huidige
Markermeer, het noordelijke deel van het
huidige IJsselmeer en de huidige polders
door veen bedekt. Aangenomen mag
worden dat de overblijvende lagune door
toestromend zoet oppervlaktewater langzamerhand brak werd. In de veenkussens
was de grondwaterstand minimaal enige
meters boven het niveau van de lagune en
kon zoet grondwater infiltreren en het
brakke grondwater eronder verdringen,
zie afb. 3b.
In de daaropvolgende 2.000 jaar verzoette
de lagune waarschijnlijk grotendeels. In de
Romeinse tijd (Ie eeuw na Chr.) werd de
laatste zeearm die nog in verbinding stond
met de lagune, het Oer-IJ, ook afgesloten.
De lagune werd door de Romeinen het
meer Flevo genoemd. De enige afvoer van
het meer bestond uit enkele veenstromen
in het noorden, zie afb. 3c.
In de Vroege Middeleeuwen (500 tot 700
na Chr.) werd het veen in het noordelijke
deel van het IJsselmeergebied opgeruimd
door een zeearm die zich tussen de
huidige eilanden Vlieland en Terschelling
ontwikkelde, en drong voor het eerst sinds
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2.000 jaar de zee het gebied weer binnen,
zie aft. 3d.
Oorspong van de zoetwatervoorkomens
Wanneer afb. 2 vergeleken wordt met
afb. 3b en 3c valt op dat nog steeds zoet
grondwater voorkomt waar tot in de
Romeinse tijd vanuit (hoog)veen zoet
water kon infiltreren (de zoetwatervoorkomens in zuidelijk Flevoland worden
hier buiten beschouwing gelaten').
' D e zoetwatervoorkomens in Zuidelijk Flevoland
vinden hun oorsprong in de aanvoer van grondwater
vanuit de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en de
configuratie van het glaciale bekken.

De zoetwatervoorkomens hebben een
diepte van 50 tot 70 m.
De 'zoetwaterbel van Hoorn' vertoont
watertypen die op verzoeting van een
zoute aquifer wijzen (NaHC0 3 - en
MgHCOj-typen). De zoetwatervoorkomens ten zuiden van Gaasterland,
bij Emmeloord en de kleine voorkomens
nabij Urk vertonen deze typen niet.
De zoetwaterbel van Hoorn ligt dan ook
in het gebied dat gedurende de VroegHolocene transgressies verzilt is, de
overige zoetwatervoorkomens niet
(afb. 3a). Dit betekent wel dat het zoete

Afb. 5 - holialinen van lietgrondwater tussen 25 en
50 m-nw.
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veenwater door het gedurende de transgressies afgezette dikke zeekleipakket is
gestroomd. Een globale berekening
waarin voor de c-waarde 30.000 dagen en
voor de dikte van het pakket 8 meter is
aangenomen [RGD/DGV-TNO, 1988]
toont aan dat bij een potentiaalverschil
van 2 m dit ongeveer 300 jaar duurt.
De desbetreffende hydrologische
omstandigheden heersten circa 2.000 jaar.
Ook het brakke water vertoont in dit
gebied verzoetingswatertypen. Overigens
is de holocene deklaag in Noord-Holland
door enkele zandige geulen tot aan het
Pleistocene pakket doorsneden.
Oorsprong van het brakke grondwater
Wanneer we er voorlopig vanuit gaan dat
de opmerkelijke overeenkomst tussen de
locaties van de zoetwatervoorkomens en
de (hoog)veengebieden langs de rand van
de vroegere lagune geen toeval is, en het
bovenbeschreven mechanisme daadwerkelijk is opgetreden, resteert de vraag
hoe de verzuring van het IJsselmeergebied
heeft plaatsgevonden. Hiertoe is de
chlorideverdeling in het IJsselmeergebied
onderzocht, zowel lateraal voor vier
diepte-intervallen als in de verticaal in
25 diepe boringen (150 tot 450 m diep) en
in een 40-tal boringen tot 50 m diepte.
Daarnaast is het oorspronkelijk, tot nog
toe ongepubliceerde, materiaal van Volker
dat bij Rijkswaterstaat DBW/RIZA
bewaard is gebleven, verwerkt.
Aß. 6 - hohalinen van het voormalige Zuiderzeewater,
afgeleid uit watermonsters uit 1894, 1927 en 1930
(Cl in g/l). Naar een schetsmatige kaart uit
ongepubliceerd materiaal van Volker.

Aß. 7 - 'C-waarde'profielen in de holocene deklaag uit ongepubliceerd materiaal van Volker. De bepalingen zijn
omstreeks 1950 uitgevoerd. Tevens zijn de locaties van de chloride-profielen uit aß. 4 weergegeven.

Er zijn verschillende theorieën over de
mechanismen van verzilting in het IJsselmeergebied:
- Volker [1961] gaat uit van diffusie, zowel
vanuit de Zuiderzee, als vanuit de
Tertiaire basis,
- Meinardi [1973] toont aan dat niet voldoende tijd beschikbaar was om door
diffusie vanuit de Tertiaire basis het hele
watervoerende pakket te verzilten en
poneert dispersie als oorzaak van de
verzilting, waarbij door de opname van
chloride in de grondwaterstroming langs
de mariene basis dit door het hele watervoerende pakket verspreid zou raken,
- Witt en Wit [1982] veronderstellen een

laterale indringing van een zoutfront
vanuit zee, aangedreven door dichtheidsverschillen, dat zich met enige meters per
jaar zou verplaatsen.
Uit de gegevens met betrekking tot de
verspreiding van chloride komen de
volgende punten naar voren:
- In een aantal boringen komt onder de
kleilagen tussen de Formaties van
Harderwijk en Maassluis een laag
chloridegehalte voor (zie afb. 4a). Dit is in
tegenspraak zowel met de diffusietheorie
als met de hydrodynamische dispersietheorie.
- In het noordelijk deel van het IJssel-
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meergebied neemt het chloridegehalte toe
met de diepte (afb.4b),inhet centrale
deel vanhet gebied vertonen de
chlorideprofielen meestal een 'omgekeerde komma'-vorm, waarbij lagere chloridegehaltes voorkomen onder de Eemklei
(afb. 4c).
- Uitde laterale chlorideverdeling (afb. 5)
blijkt dathet chloridegehahe het hoogst is
in het noordelijk deel vanhet gebied en
afneemt naar het zuiden toe.Opvallend is
dat dit patroon ookvoor de vroegere
Zuiderzee is gemeten (afb.6,uit materiaal
van Volker). Ookhet patroon in afb.5 lijkt
in tegenspraak methetgeen op basisvan
dispersie verwacht mag worden.
- Behalve enkele boringen inhet
noordelijke deel vanhet IJsselmeergebicd
bevatten alleen boringen in NoordHolland zout water, op 150à200m
diepte.
- Volker bepaalde voor een groot aantal
grondmonsters vande holocene deklaag
het geleidingsvermogen vanhet poriënwater, waarbij de door hem bepaalde
'C-waarde' overeen zoukomen methet
Cl-gehalte. Zijn profielen hebben een
'komma'-vorm, waarbij het maximale
'chloride-gehalte' op enige meters diepte
voorkomt en 2.000 tot 5.000mg/l
bedraagt. Onder de holocene deklaag is
dat 1.500tot3.000 mg/l, behalve boven de
zoetwatervoorkomens, waar het chloridegehalte 300tot 500mg/lis (afb. 7).
Vanuit bovenstaande gegevens met
betrekking tot chlorideverdeling en hydrochemie en de paleohydrologische analyse
kan het volgende model geformuleerd
worden:
- Aanhet begin vanhet Holoceen was
het grondwater in de aquifer in het IJsselmeergebied zoet, waarbij alleen aande
basis mogelijk een brakker watertype
voorkwam onder invloed van diffusie en
dispersie.
- Gedurende de Vroeg-Holocene transgressies verziltte het zuidelijke deelvan
het IJsselmeergebied (afb.3a en 3b).
- Na afsluiting vande kust verzoette de
lagune, en kon vanuit omringende veenpakketten onder invloed van potentiaalverschillen zoet grondwater infiltreren in
het brakke grondwater vanhet zuidelijke
deel. Hetvoorkomen van verzoetingswatertypen in dit deel vanhet gebied wijst
hierop.
- Toen vanuit het noorden de latere
Zuiderzee het gebied binnendrong kon
ook de rest van het gebied verzilten.
In het noordelijke gebied komt de slecht
doorlatende holocene zeeklei niet voor, en
de c-waarde vande kleileem is relatief
klein (<250 dagen), duskon de verzihing
hier relatief snel plaatsvinden. Waar de
kleilagen een grotere weerstand hebben

wordt veelal zoeter grondwater aangetroffen onder de klei.
Het mechanisme dat de verzihing binnen
dit model kanverklaren is verticale
dichtheidsstroming.
Bij een globale berekening, gebruik
makend vandevolgende formule
[Verruyt, 1978, Kooper, 1983]:
., .
V2='/2x k2x

Q*-Qf ff 1
x —x —

Of
vs n
waarin:
vz= verticale snelheid onder invloed van
dichtheidsverschillen
k v = verticale doorlatendheid
Q(= dichtheid zoet grondwater
QS= dichtheid zout grondwater
i', = dynamische viscositeit zoet
grondwater
vs = dynamische viscositeit zout
grondwater
n = porositeit
blijkt dat wanneer zeewater zich boven
zoet grondwater bevindt, bijeen kz =
1 m/dag, n = 0,3en

x J_
Of
vs

= 0,1368 (bijCl= 10.000 mg/lenT =
10 °C,[Obdam, 1981]),een verticale snelheid ontstaat van8,3 m/jaar.
Wanneer gecorrigeerd wordt voor de
afgenomen dichtheid door hetin
zuidelijke richting afnemende chloridegehalte (bijCl= 5.000 mg/lis — ' x —
Or

vs

= 0,07)is de verticale snelheid nog altijd
circa 3,8m per jaar. In het noordelijke
deel vanhet IJsselmeergebied ontbreken
slecht doorlatende lagen, zodat een tijdsbestek van circa 60jaar voldoende zou
zijn om de circa 450m dikke aquifer te
verzilten.
In het zuidelijke deel waren de dichtheidsverschillen minder groot. In grote delen
van het gebied bevond zich immers al
brak grondwater. Ter plaatse vande
holocene zeekleilaag in het Markermeer,
met een c-waarde van30.000 dagen, isde
tijd nodig voor hetzoute water om onder
invloed van dichtheidsverschillen de kleilaag te passeren 5.000 à 6.000 jaar, zodat
hier het zoete grondwater vande 'bel van
Hoorn' nogonaangetast is.
Waar de holocene kleilaag een geringere
weerstand heeft isde opeenvolging van
verzihing (Vroeg-Holocene transgressies),
verzoeting (lagune-periode) en verzihing
(Zuiderzee) in de 'omgekeerde kommavormige' chlorideprofielen zichtbaar
(aft. 4c).
Ook uitafb.8 blijkt de invloed van kleilagen.
Uit bovenstaande globale berekeningen
blijkt dat het mogelijk isde verzihingvan
het IJsselmeergebied te verklaren uit
verticale dichtheidsstroming, die zowel
gedurende de Vroeg-Holocene transgressies als gedurende de Zuiderzeeperiode heeft plaatsgevonden. Om lokale
effecten exact te verklaren ishet uiteraard
noodzakelijk omde paleogeografische

Afb. 8 - Chemische samenstelling eau lietgrondwater in eenwest-oost profiel door helcentrale deel van het
IJsselmeergebied.
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gegevens en de hydrogeologische opbouw
ter plekke meer gedetailleerd te
bestuderen.
Overigens zal ook laterale stroming onder
invloed van dichtheidsverschillen hebben
plaatsgevonden. Daar de laterale dichtheidsverschillen binnen het gebied bij
volledige bedekking door de Zuiderzee
niet bijzonder groot zullen zijn, en de
laterale effecten toch al minder in het oog
springend zijn dan de verticale vanwege
de schaalverschillen, wordt hieraan geen
grote invloed toegekend.
Hoe passen de profielen van Volker in dit
beeld? Volkers monsters waren alle
afkomstig van de holocene kleilaag in het
zuidelijke en centrale deel van het IJsselmeergebied. Het is zeker interessant welk
mechanisme binnen een kleilaag werkzaam is, diffusie, dichtheidsstroming of
zelfs osmose. Dat delen van de aquifer
waar kleilagen ontbreken of een relatief
lage weerstand hebben, verzilt zijn vanuit
de Zuiderzee, zoals in dit artikel is
gepostuleerd, is niet in tegenspraak met
Volkers waarnemingen.
Conclusie
Uit hydrochemische gegevens en een
paleohydrologische analyse lijkt het aannemelijk dat de aquifer in het IJsselmeergebied gedurende twee hoofdperioden
onder invloed van dichtheidsstroming is
verzilt. In het zuidelijke deel van het
gebied vond dit plaats gedurende de
Vroeg-Holocene transgressies; en in het
noordelijke deel en, in mindere mate, in
de rest van het gebied gedurende de
Zuiderzeeperiode. Gedurende de tussenliggende 'lagune-periode' trad in het
eerder verzilte zuidelijke deel onder
invloed van potentiaalstroming verzoeting
op. Deze hypothese kan verdere onderbouwing en toetsing zeker gebruiken,
waarbij onder andere gedacht kan worden
aan modelberekeningen en isotopenonderzoek.
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Studiedag en infomarkt
over 'Waterzuivering'
Het Nederlands Studie Centrum
organiseert een studiedag en infomarkt
over het thema 'Waterzuivering'. Het gaat
hierbij om zuiveringstechnieken voor
industrieel en huishoudelijk afvalwater.
De studiedag en infomarkt wordt
gehouden op 1mei 1991in De Doelen in
Rotterdam.
Tijdens de studiedag 'Waterzuivering'
wordt informatie gegeven over de meest
recente ontwikkelingen op het gebied van
afvalwaterzuivering.
De kosten voor de studiedag en infomarkt
bedragen f 7 7 5 , - (exclusief BTW) per
persoon.
Nadere informatie: Nederlands Studie
Centrum, Postbus 330, 3130 AH Vlaardingen, telefoon 010-434 9966.

Cursus 'Beleidsplanning voor
integraal waterbeheer'
GEOPLAN organiseert de cursus
'Beleidsplanning voor integraal waterbeheer' te houden op 28 en 29 mei 1991
in Papendal, Arnhem.
Op 1september 1989 is de Wet op de
Waterhuishouding van kracht geworden.

Met het planningstelsel voor een integraal
waterbeheer is inmiddels ervaring
opgedaan. De cursus geeft inzicht in
beleidsplanning en in uitvoering. Ook de
regelgeving komt aan bod. Dit jaar wordt
extra aandacht besteed aan grondwater en
de ecologische component van integraal
waterbeheer. De theorie wordt steeds
afgestemd op de praktijk. De cursus bevat
naast inleidingen twee workshops waarin
deelnemers werken aan een case.
De cursus is bestemd voor beleidsmedewerkers bij waterschappen, provincies en rijk; medewerkers van waterleidingbedrijven en adviesbureaus; onderzoekers en anderen die direct of indirect
betrokken zijn bij het opstellen en
uitvoeren van integrale waterhuishoudingsplannen.
Nadere informatie: GEOPLAN,
Weteringschans 12, 1017 SG Amsterdam,
telefoon 020-6247599/ 624 1433.

Notitie 'Milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en
water' naar Tweede Kamer
De notitie 'Milieukwaliteitsdoelstellingen
bodem en water' is op 6 februari door de
minister van VROM, mede namens de
ministers van V &W en LNV naar de
Tweede Kamer gestuurd.
In de notitie wordt ingegaan op de
begrippen in de effectgerichte normstelling en de status van milieukwaliteitsdoelstellingen. Er wordt vastgelegd hoe
maximaal toelaatbare risiconiveaus en
verwaarloosbare risiconiveaus voor het
ecosysteem worden afgeleid. Tevens
wrordt de intercompartimentale afstemming van bodem- en oppervlaktewaternormen beschreven.
Voor 45 stoffen heeft een ecotoxicologische risico-evaluatie plaatsgevonden. Op basis hiervan zijn streef- en
grenswaarden voor oppervlaktewater,
grond/sediment en grondwater afgeleid.
Voor een aantal andere stoffen zijn
bestaande milieukwaliteitsdoelstellingen
(onder andere kwaliteitssdoelstelling 2000
en de referentiewaarden bodemkwaliteit)
ondergebracht in het stelsel van streef-en
grenswaarden.
De notitie is aan wetenschappelijke en
maatschappelijke adviesraden voorgelegd.
Na advisering zullen streefwaarden en
grenswaarden worden opgenomen in het
Milieuprogramma 1992-1995.
Exemplaren van de notitie kunnen
worden aangevraagd bij het ministerie van
VROM, Directie Voorlichting en Externe
Betrekkingen, mevr. K. de Coo, tel. 070 3353963/3353962.

