Relatie tussen de nitraatconcentratie in het gewonnen grondwater
en het neerslagoverschot

Inleiding
In Zuid-Limburg wordt ten behoeve van
de drinkwatervoorziening 20 miljoen m 3
water uit het freatische kalksteenpakket
gewonnen. In het opgepompte water stijgt
de nitraatconcentratie. Deze nitraatstijging
verloopt echter zeer grillig. Het is daarom
moeilijk om het jaar aan te geven, waarin
de maximaal toegestane hoeveelheid van
50 mg/l zal worden overschreden.

M. H. A. JUHÂSZHOLTERMAN
Geohydroloog
NV Waterleiding Maatschappij
Limburg

In het onderstaande artikel wordt het
grillige verloop verklaard, zodat een
betere voorspelling van de te verwachten
nitraatconcentratie kan worden gemaakt.
Na een snelle stijging van de nitraatconcentratie in het begin van de jaren
tachtig, is er momenteel van een stabilisering sprake en neemt de concentratie
zelfs iets af.
Helaas worden uit deze constatering nogal
snel verkeerde conclusies getrokken.
Zo wordt onder andere beweerd, dat dit
het gevolg is van mestbeperkende
maatregelen of dat een deel van het uitgespoelde nitraat wordt afgebroken.
In gebieden met een diepe grondwaterstand is dit echter niet zo. Na een reeks
natte jaren zal de nitraatconcentratie in het
gewonnen water namelijk weer met
ongekende snelheid stijgen. Deze stijging
is vooral in gebieden met diepe grondwaterstanden onafhankelijk van de
verblijftijd van het nitraatrijke water.
In vele gevallen is het nitraat in het
opgepompte water zelfs al tientallen jaren
onderweg.
In het onderstaande zal worden aangetoond, dat zowel de periode van
hernieuwde stijging van de nitraatconcentratie als de toenamesnelheid
redelijk nauwkeurig te voorspellen zijn.
Beschouwde gegevens
De relatie tussen grondwaterstand en
nitraatconcentratie is het duidelijkst waarneembaar in putten, die aan de volgende
eisen voldoen:
a. de fluctuaties in de putten moeten
hoofdzakelijk worden veroorzaakt door de
grondwateraanvulling;
b. de bergingscoëfficiënt in de onverzadigde zone moet klein zijn, zodat de
relatie duidelijk aantoonbaar is.

Samenvatting
De nitraatconcentratie van het opgepompte water in Zuid-Limburg blijkt door de
toegenomen uitspoeling niet gelijkmatig toe te nemen, maar een golfbeweging te
vertonen. Deze golfbeweging komt vrij goed met de fluctuatie in de grondwaterstand overeen. De fluctuatie in de grondwaterstand hangt onder andere samen
met de veranderingen in het neerslagoverschot.
De relatie tussen de nitraatconcentratie in het opgepompte water en de fluctuatie
van de grondwaterstand, kan uit de veranderingen in de grootte van de grondwateraanvulling en van de grondwaterberging worden verklaard.
Immers als de grondwateraanvulling na een periode met een laag neerslagoverschot afneemt, zal minder nitraatrijk jong water aan de verzadigde zone
worden toegevoegd. Ook zal de grondwaterstand gaan dalen, waardoor de
bovenste meest nitraatrijke laag van het grondwater grotendeels in de
onverzadigde zone wordt geborgen en dus niet meer aan de grondwaterstroming
deelneemt. De gemiddelde nitraatconcentratie in de verzadigde zone zal hierdoor
afnemen of minder stijgen dan verwacht.
Ten tijde van een periode met een grote grondwateraanvuüing gebeurt het
omgekeerde.
Omdat de verandering in grondwateraanvulling met enige jaren vertraging de
verandering in het neerslagoverschot volgt, kan de nitraatconcentratie in het
opgepompte water al enige jaren van tevoren worden voorspeld.

Putten in de omgeving van een grondwaterwinning of putten, die sterk worden
beïnvloed door het oppervlaktewaterpeil
voldoen dus niet aan de genoemde eisen
om de bedoelde relatie aanschouwelijk te
maken.

gegeven. De relatie tussen de stijghoogte
en het neerslagoverschot wordt aanschouwelijk gemaakt door de stijghoogte
van put 62A-W133 (aft. 2) en het voortschrijdend gemiddeld neerslagoverschot
van het KNMI-station Zuid-Limburg
(aft. 3) met elkaar te vergelijken.

Voor de ondersteuning van het betoog is
gebruik gemaakt van de nitraatconcentratie van het opgepompte grondwater op de winplaats IJzeren Kuilen
(afb. 1) en van de stijghoogten in een put
buiten het intrekgebied van deze
winplaats (afb. 2), maar behorend tot
hetzelfde hydrologische systeem, namelijk
het Plateau van Margraten.

In aft. 1 is naast de gemeten concentratie
met een getrokken lijn de berekende
concentratie aangegeven [1].Deze nitraatconcentratie is berekend uit de nitraatconcentratie van het bodemvocht onder
de wortelzone, zoals deze in afb. 4 voor
twee berekeningsvarianten is aangegeven.
Uit aft. 4 blijkt dat de nitraatconcentratie
van het bodemvocht in Zuid-Limburg al
vanaf 1970 meer dan 100 mg/l bedraagt.
Door de lange verblijftijden in de
onverzadigde en de verzadigde zone

In afb. 3 wordt het voortschrijdend gemiddeld neerslagoverschot per dag van
het KNMI-station Zuid-Limburg weerAfb. 1 - Gemeten (O) enberekende (—
Kuilen.
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wordt de nitraatstijging in het opgepompte
water sterk vertraagd.
Relatie
Uit de afbeeldingen blijkt dat na een
periode met een hoog neerslagoverschot
de grondwaterstand stijgt en vervolgens
met enige vertraging de nitraatconcentratie in het opgepompte water
toeneemt. De verhoging van de nitraatconcentratie is echter groter, dan op grond
van de berekening verwacht zou worden.
Na een periode met een laag gemiddeld
neerslagoverschot gebeurt het
omgekeerde.
De relatie tussen neerslagoverschot en
grondwaterstandstijging is duidelijk; enige
tijd na een periode met een hoog neerslagoverschot (q;) neemt immers de
grondwateraanvulling (qu) toe, waarbij de
vertraging een gevolg is van de verandering in het vochtgehalte ( B J van de
onverzadigde zone (afb. 5).
De toegenomen verticale flux onder de
wortelzone resulteert na enige tijd in een
fluxtoename ter plaatse van de grondwaterstand (pulseffect).

Afb. 2 - Tijd-stijghoogtelijn vanput 62A-W133 (-—) enhetvoortschrijdendgemiddelde (—; /= 3jaar).

De relatie tussen de nitraatconcentratie
van het opgepompte water en de grondwaterstand is uit de verandering van de
grondwateraanvulling en de hiermee
samenhangende verschuiving tussen de
onverzadigde en verzadigde berging te
verklaren.
Dit proces wordt onderstaand beschreven
en nader inzichtelijk gemaakt in afb. 6.
Afb. 3 - Voortschrijdendgemiddeldneerslagoverschotperdag van hetKNMI-station Zuid-Limbitrg(l= 3 jaar).

Verklaring
Als de grondwateraanvulling (qu) lange
tijd kleiner is dan de gemiddelde aanvulling, wordt er aan het gehele freatische
watervoerende pakket minder 'jong'
nitraatrijk water toegevoegd, dan in een
periode met een grondwateraanvulling
groter dan het gemiddelde.
'Jong' is hier tussen aanhalingstekens
geplaatst, omdat dit water al 10 tot 30 jaar
vanaf maaiveld onderweg kan zijn.
Het water is vergeleken met het water in
de verzadigde zone echter jong.
De leeftijd van het water in de verzadigde
zone van het betreffende gebied is 15à
60 jaar.
Uit afb. 3 blijkt dat het voortschrijdend
neerslagoverschot fluctueert tussen 0,5 en
1,5 mm per dag. Daar hier van het voortschrijdend gemiddelde is uitgegaan, mag
worden verondersteld dat de fluctuatie
van de grondwateraanvulling in de zelfde
orde van grootte zal liggen.
Bij een gelijke nitraatconcentratie van het

Afb. 4- Berekende nitraatconcentratie van hetbodemvochtonderde wortelzone indegemeente Margraten.
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Aß. 5- Schematische weergave van de verandering m hetvochtgehalte ineenonverzadigd lóssprofiel.

water onderin de onverzadigde zone zal
de toename van de nitraatlast van het
grondwater bij een geringe grondwateraanvulling kleiner zijn, dan bij een grote
grondwateraanvulling (aft. 6a tot en met
6c). Dit resulteert in een geringere stijging
van de nitraatconcentratie in het grondwater dan verwacht en dus uiteindelijk in
het opgepompte water.
Soms blijkt echter de nitraatconcentratie in
de winning zelfs af te nemen. Dit kan uit
bovenstaande relatie niet worden
verklaard. Er zou immers de komende
decennia altijd een stijging moeten plaatsvinden.
Deze afname kan worden verklaard uit de
verandering in de berging, die gelijktijdig
met de afname of toename van de grondwateraanvulling plaatsvindt.
In een periode met een geringe grondwateraanvulling daalt de grondwaterstand.
De grondwaterberging (Bv) neemt hierbij
af (aft. 6d). De bovenste, meest nitraatrijke laag van het grondwater, zal voor een
groot deel niet meer aan de grondwaterstroming deelnemen, maar onderin de
onverzadigde zone geborgen worden
(aft. 6e). De gemiddelde nitraatconcentratie van het water in de
verzadigde zone neemt hierdoor af.
Ten tijde van grote grondwateraanvulling gebeurt het omgekeerde.
Voorspelling
Nu de relatie duidelijk is,kan aan de hand
van het berekende neerslagoverschot al
een voorspelling van de verandering in de
nitraatconcentratie worden gemaakt.
Immers de verandering in grondwater-

aanvulling op het Plateau van Margraten
ter plaatse van put 62A - W133 volgt 1 à
2 jaar na de verandering in het
gemiddelde neerslagoverschot.
De verandering in de stijging van de
nitraatconcentratie in het opgepompte
water, bij een gelijkblijvend winningsregiem, volgt 3 à 4 jaar na verandering
van het gemiddelde neerslagoverschot.
Voor de winplaats IJzeren Kuilen betekent

dit, dat na de droge jaren 1989 en 1990, de
nitraatconcentratie pas weer in 1993 of
1994 zal stijgen als er nu enige natte jaren
volgen.
Vooral voor een winning, waarvan de
nitraatconcentratie reeds hoog is, is deze
adempauze van belang. Het is echter nog
belangrijker om te weten, dat de nitraatconcentratie na enkele natte jaren weer
met rasse schreden zal stijgen.

Aft», 6 -Schematische -weergave van de samenhang tussen Neerslagoverschot (qj, grondwateraanvulhng (qj en de
nitraatconcentratie inhetopgepompte water (qh).

! Water met een hoge nitraatconcentratie
'.Water met een lage nitraatconcentratie
B ö = Geborgen water in de onverzadigde
zone.
B v = Geborgen water in de verzadigde
zone.
qn = Grondwateraanvulling vanuit het
geborgen water in de onverzadigde
zone
N 0 3 = Gemiddelde nitraatconcentratie van
het opgepompte grondwater in een
periode met een grote grondwateraanvulling.
N 0 3 = Gemiddelde nitraatconcentratie van
het opgepompte grondwater na een
periode met een kleine grondwateraanvulling

f

) / ,

Bv

%
N0 3 =x

413

H , 0 (24; 1991, nr. 15

Analoog aan het bovenstaande kan
worden opgemerkt, dat bij toename van
een winning de nitraatconcentratie vanhet
opgepompte water tijdelijk daalt, omdat
door een grotere onttrekking de grondwaterstand kunstmatig wordt verlaagd.
Bij de afname vaneen winning gebeurt
het omgekeerde.
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Zuurstofverzadigingspercentage
• Slot van pagina 409
De belasting met zuurstofbindende stoffen
uit puntbronnen is onder andere door de
bouw van een groot aantal zuiveringsinstallaties sterk afgenomen. Dit heeft
uiteraard geleid tot een navenante verbetering van de zuurstofhuishouding.
Ook uit dit onderzoek blijkt dathet
gevoerde beleid vruchten heeft afgeworpen. Zo is het zuurstofgehalte in de
grote rivieren de afgelopen 12jaar toegenomen en wordt ook voor veel andere
stromende systemen een posieve trend in
het zuurstofgehalte gevonden. Uithet
onderzoek blijkt echter ook dat het voor
veel stagnante wateren minder goed met
de zuurstofhuishouding is gesteld. Voor
een verbetering van de zuurstofhuishouding blijft aandacht voor het saneren
van diffuse bronnen en het terugdringen
van de eutrofiëring van groot belang.

Intrekgebieden
• Slot van pagina 425
freatische winning (circa 15à 50 jaar),via
semi-spanningswater (*»200 jaar) naar
spanningswaterwinning (> 400 jaar)
[TCB, 1989].
- De spreiding in verblijftijd van het
onttrokken grondwater neemt toevan
freatische winningen (tientallen jaren)
naar spanningswaterwinningen
(honderden jaren) [TCB,1989].
4. Conclusies
Tenslotte willen we uit de toepassingen
van de geschetste methodiek de volgende
conclusies trekken:
- Bescherming van grondwater is maatwerk, toegesneden op de specifieke
situatie per winplaats [Hey, 1988],
- TRIWACO/TRACE iseen goed bruikbaar programmapakket om intrekgebieden en de verdeling van de grondwateraanvulling en de verblijftijden van
het opgepompte water te bepalen.
- De resultaten van TRIWACO/TRACE
geven een goede basis voor grondwaterbescherming op basis van volumestromen.
Hiermee is het mogelijk een doelmatig
beschermingsplan op te stellen dat
gedifferentieerd is naar plaats en tijd.
- De geschetste methodiek geeft een
goed inzicht in het hydrologisch systeem,
hetgeen de basis is voor ondermeer het
berekenen van de ontwikkeling van de
kwaliteit van het opgepompte water en de
inrichting van een doelmatig monitoringssysteem (secundair meetnet).
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H. M. VAN D I G G E L E N and II. C. ROSIELLE:
A further a u t o m a t e d s e w a g e p l a n t
T h e new automated sewage plant Amstelveen
is connected to a Computernetwork to supply
information.
It is possible to follow the complete process of the
plant in Amstelveen on the monitor at the head
office in Hilversum and data can be logged as need
be for any reporting.
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S. P. VRIEND and P. F.M. VAN GAANS:
S a m p l i n g of waste d e p o s i t s a n d other
evidently h e t e r o g e n e o u s d e p o s i t s .
A representative m i s c o n c e p t i o n
An adequate sampling strategy to determine
reliably to what degree environmental thresholds
are being surpassed in heterogeneous waste
deposits, is often impossible. A hypothetical
example is presented of a municipal waste deposit,
sized 100m x 100m x 10m,and containing 20
barrels of highly toxic waste of 200 1 and a surface
of 0.5 m 2 each. It is shown that determination of
the vertical profile at 100 random point locations in
the belt gives a 10%chance of hitting at least one of
the barrels. A n u m b e r of 2302 random vertical
profiles is needed to raise the chance of hitting at
least one barrel to 90%.T o obtain an adequate
impression (near 9 5 %confidence) of the n u m m e r
of barrels present, sysiematic sampling of a grid
with a spacing of about 60 cm, which means more
than 30.000 vertical profiles, is required.
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groundwater. T h e method has been applied in
several regions in the Netherlands. Measures for
groundwater protection can be based on the results
of the calculations. T h e method also gives good
understanding of the hydrological system, which is
important in forecasting the quality of the p u m p e d
water and in designing an effective monitoring
network.

H 2 0 (24) 1991, nr. 15; 435
Literatuur
Basset, P.,Janssen H. M. A.en Klaver J. C. M.
(1990). Knelpunten in het grondwaterbeschermingsbeleid:eenverkenning. H 2 0 (23) 1990, nr. 7.
Houkes, H. (1989) Enkele voorbeelden van verblijftijdsverdelingen en beschermmgsgebieden van winningen
van freatisch water. Bijlage 4,T C B A88/04-R.
Hey, G.J. (1988). Onderzoek ten behoeve van
bescherming van zvaterwingebicden; hoever zijn tue
eigenlijk?U20 (21) 1988, nr.23.
IWACO (1988).
TRIWACO/TRACE.
IWACO (1989). Onderzoek waterwingebied PS.
Reuver. Rapportnr. 331.2170.
IWACO (1990). Onderzoek intrekgebieden en weerstandsbiedcnde lagen waterwinplaatsen Groningen.
Rapportnr. 220.2160.
IWACO (1990 a ). Bepaling van deintrekgebieden van
grondwaterwinningen in Noord-Brabant. Rapportnr.
331.2690.
IWACO (1991). Onderzoek mogelijke beschermmgsgebieden voor particuliere grondwaterwinningen
Groningen, rapport 220.4300 (in voorbereiding).
Technische Commissie Bodembescherming
(1989). Rapport Grondwaterbescherming.
T C B A88/04-R.
Voorlopige Technische Commissie Bodembescherming (1985). Advies berekeningsgrondslag
grondwaterbeschermingsgebieden. VTCB-A85/01.

Verantwoording
Dit onderzoek werd uitgevoerd in
opdracht van de N W S .Mevr. E.van de
Bos en de heer H. Rossum, beiden medewerkers van de N W S ,verleenden hulp
bij het bewerken van de gegevens en
deden waardevolle suggesties tijdens het
onderzoek.
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G u a r a n t e e i n g the quality o f t h e rivers R h i n e
and M e u s e for t h e p r o d u c t i o n of
drinkingwater
T h e rivers Rhine and M e u s e are by far the most
important suppliers of surface water reserved for
the production of drinking-water. T h e obligation to
pursue a high guarantee of the quality, among other
things for the produciion of drinkingwater, rests
with the Public Works Department 'Rijkswaterstaat', as waterauthority for these rivers.
Ehe diffuse, calamitous and transboundary
pollution can only be influenced in a limited
manner by 'Rijkswaterstaat'.
What, for instance, do the Rhine Action Plan and
North Sea Action Plan actually mean for the quality
of the rivers Rhine and M e u s e in the years to
come?
T h e result that will be achieved by the intentions
mentioned above will still be insufficient, though, to
be able to speak of a complete guarantee among of
the quality of the Rhine and Meuse.
Means will be described in broad outline to come
to a further improvement of this guarantee, among
other things by referring to aspirations and ultimate
goals mentioned in the Third National Policy
Document on Watermanagement. E'or instance,
besides starting a M e u s e Action Plan, a drastic
intensification of prevention will prove to be a
necessary limiting condition for an adequate
guarantee.

