Intrekgebieden in de provincie Gelderland

Inleiding
De Wet bodembescherming (1 januari
1987) beoogt bodem en grondwater tegen
vervuiling en aantasting te beschermen.
De wet kent naast een algemeen beschermingsniveau voor heel Nederland,
een bijzonder beschermingsniveau voor
grondwater- en bodembeschermingsgebieden. In dergelijke gebieden heeft de
provincie de mogelijkheid om waar nodig
extra bescherming te realiseren.
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Het beleid voor grondwaterbeschermingsgebieden wordt neergelegd in een grondwaterbeschermingsplan, dat voor
Gelderland dateert uit 1987. Sinds 1988 is
in Gelderland ook de Verordening grondwaterbescherming van kracht, die regels
stelt aan grondwaterbedreigende
handelingen en aan het gebruik van de
bodem.
Uitgangspunt bij de bescherming is dat de
periode waarin landelijke maatregelen nog
niet voldoende bescherming bieden, moet
worden overbrugd. Dit is in het Nationaal
Milieubeleidsplan onder actiepunt 159 nog
eens benadrukt. Einddoel is de in de rijksplannen zo vaak bepleite duurzame
situatie, waarin overal in Nederland met
eenvoudige middelen drinkwater uit
grondwater kan worden bereid.
Zover is het echter nog lang niet.
De verslechtering van de kwaliteit van het
grondwater zet zich nog steeds voort en
bovendien blijkt dat steeds meer stoffen
bijdragen aan de verontreiniging van het
grondwater. Het Nationaal Milieubeleidsplan onderkent dit probleem en
stelt onder actiepunt A 215:'De toepassing
van de regeling grondwaterbeschermingsgebieden zal voor kwetsbare situaties
worden uitgebreid. Daarbij wordt in
samenwerking met de provincies bezien in
hoeverre bescherming kan worden
gegeven aan intrekgebieden. Volledige

Samenvatting
In grondwater- en bodembeschermingsgebieden heeft de provincie de
mogelijkheid om waar nodig extra bescherming te realiseren. De Technische
Commissie Bodembescherming (TCB) concludeert dat de verontreiniging van het
grondwater door diffuse bronnen (mest, bestrijdingsmiddelen) de belangrijkste
overweging is om de huidige (25-jaars) beschermingsgebieden uit te breiden tot
de intrekgebieden.
KIWA heeft voor de provincie Gelderland van 30 zeer kwetsbaar geachte
freatische winplaatsen de intrekgebieden en responskarakteristieken bepaald.
Met het computerprogramma SLAEM zijn per winplaats berekeningen onder
stationaire omstandigheden uitgevoerd. Nadat isohypsen en stroomlijnen waren
berekend, zijn per isochrone van 10jaar oppervlakten en grondwateraanvulling
bepaald, gedifferentieerd naar landgebruik. De methode geeft een goed inzicht in
de relatie tussen onttrekkingsvolumestroom, intrekgebied, landgebruik en
reistijden.
Op basis van de berekeningsresultaten zal door de provincie Gelderland
(ook in interprovinciaal verband) verder worden gewerkt aan criteria om de
huidige grondwaterbeschermingsgebieden uit te breiden.

bescherming van intrekgebieden kan zeer
kostbaar zijn'.
Een belangrijk aanknopingspunt hierbij is
het recente advies van de Technische
Commissie Bodembescherming [TCB,
1991]. Zij concludeert dat de verontreiniging van het grondwater door
diffuse bronnen (mest, bestrijdingsmiddelen) de belangrijkste overweging is
om de huidige (25-jaars) beschermingsgebieden uit te breiden tot de intrekgebieden. Ook doet zij een aantal
handreikingen aan de provincies om dit
idee verder uit te werken [Van Brussel en
Vegter, 1991].
Overigens heeft de TCB al in 1985
gewezen op de noodzaak om intrekgebieden te beschermen [TCB, 1985].
Reden voor Gelderland om in 1989, al vrij
snel na het uitbrengen van het eerste
Grondwaterbeschermingsplan, een
onderzoek te laten verrichten naar de
haalbaarheid van de bescherming van
intrekgebieden voor de Gelderse situatie
[IWACO, 1990].
'Intrekgebied' bleek een ruim begrip te
zijn, waarin onderdak kunnen vinden:
reistijden, volumestroom, kwetsbaarheid
en landgebruik. Duidelijk werd dat,
anders dan bij 25-jaarszones, van geval tot
geval bekeken moet worden wat de toegevoegde waarde van bescherming is.
Voor de definiëring van een beschermingsregime wil de provincie
Gelderland de volgende werkzaamheden
(laten) uitvoeren:
1. globale bepaling van intrekgebieden en
responskarakteristieken;
2. inventariseren van bedreigingen in
deze gebieden. Het betreft hier zowel
diffuse bedreigingen (bijvoorbeeld nitraatbelasting) als sterk lokale bedreigingen
(bijvoorbeeld industriële activiteiten);

3. inschatten van de betrouwbaarheid van
1en 2, en indien nodig verbetering
hiervan.
In het kader van het onder 1genoemde,
heeft KIWA voor 30 zeer kwetsbaar
geachte freatische winplaatsen de intrekgebieden en responskarakteristieken
bepaald [Heidelberg en Super, 1991].
Onder het intrekgebiedvan een winplaats
wordt in dit verband verstaan: het gebied,
begrensd door een denkbeeldige lijn op
het maaiveld, waarbinnen alle grondwateraanvulling uiteindelijk in het puttenveld van die winplaats terecht zal komen.
Een volledige responskarakteristiek omvat
[TCB, 1989]:
- de herkomst van het water en de
verontreinigingen;
- de transporttijd van het water en de
verontreinigingen;
- de snelheid waarmee verontreinigingen
worden afgebroken.
In dit artikel wordt een meer beperkte
definitie van een responskarakteristiek
gehanteerd: de grondwateraanvulling (als
percentage van de totale onttrekkingsvolumestroom), cumulatief uitgezet tegen
de bijbehorende reistijd tot aan het
zwaartepunt van de onttrekking.
Gevraagd is naar een globale bepaling
van intrekgebieden en responskarakteristieken. 'Globaal' betekent in dit
verband dat de berekeningen zijn uitgevoerd op basis van bestaande kennis en
schematisaties van de geohydrologische
systemen en dat geen rekening is
gehouden met de dynamiek van de
grondwatersystemen.
Voor het gestelde doel, het definiëren van
een beschermingsregime, zijn de
resultaten van deze berekeningen
voldoende betrouwbaar.
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Aan de hand van de resultaten kan in
individuele gevallen nader onderzoek
worden uitgevoerd.
Werkwijze
Analytische modellen zijn zeer geschikt
om relatief snel een intrekgebied te
bepalen. Hiervoor is zeker niet altijd een
meer tijdrovende numerieke modelstudie
nodig. Wel moet recht kunnen worden
gedaan aan de ruimtelijke verdeling van
bodemparameters en de invloed van
hydrologisch structurerende elementen
zoals grote waterlopen. Het model
SLAEM (en ook de meerlaagse pendant
MLAEM) is hiervoor zeer geschikt.
Met het programma SLAEM (Single
Layer Analytic Element Model) [Strack,
1989] kan grondwaterstroming in een
éénlaags freatisch of afgedekt pakket
worden gesimuleerd. Het model is hier
gebruikt om gemiddelde jaarsituaties
stationair door te berekenen.
De berekeningen zijn per winplaats
uitgevoerd.
Uit de onttrekkingsvolumestroom, de
richting en grootte van de natuurlijke
grondwaterstroming en de ligging van de
25-jaarszone volgens [VEWIN, 1986] kan
snel een globale indruk worden verkregen
van hoe het intrekgebied georiënteerd is
en welke omvang het zal hebben. In de
modellering wordt eerst de omgeving
afgebakend, zodanig dat aan alle kanten
van het interessegebied de grondwaterpeilen zijn vastgelegd door grote waterlopen of een referentiepunt. Vervolgens
wordt de geohydrologie ingebracht
(waarbij desgewenst ruimtelijke
variabiliteit kan worden opgegeven) en
ook de grondwateraanvulling en de
onttrekkingen.
Belangrijke (primaire en secundaire)
waterlopen vormen in de hier gekozen
modellering hydrologisch structurerende
elementen met een opgelegd peil.
Kleinere waterlopen, die samen het
zogenaamde tertiaire stelsel vormen,
worden gemodelleerd door het neerslagoverschot over het van toepassing zijnde
gebied te reduceren.
De grondwateraanvulling over een bepaald
gebied is in het algemeen afhankelijk van
de neerslag, de verdamping (en daarmee
het land-gebruik) en van de 'snelle afvoer'
door tertiaire waterlopen en andere
drainagemiddelen. De modellering van de
grondwateraanvulling hangt samen met
die van de waterlopen. Ze wordt over de
wijde omgeving uniform ingevoerd en
nabij het interessegebied nauwkeuriger
onderscheiden naar landgebruik en
drainagetoestand.

Nadat alle gewenste elementen in de
modellering zijn ingebracht, wordt het
berekende isohypsenbeeld vergeleken
met een gemeten beeld. Hierdoor is het
mogelijk om de gemaakte schematisaties
en veronderstellingen waar nodig bij te
stellen.
Zodra het isohypsenbeeld naar tevredenheid is, worden stroomlijnen bepaald door
vanuit de onttrekkingsputten terug inde
tijdte rekenen. Daarna wordt de
'omhullende' van elke 10 jaar reistijd
bepaald. De omhullende van alle stroomlijnen samen is het intrekgebied. Veelal
blijkt dit niet met 100% van de volumestroom te corresponderen, wat wordt
veroorzaakt door onnauwkeurigheden in
de bepaling van de breedte en het
afkappen van 'de staart' van het gebied.
Per omhullende van 10 jaar worden
vervolgens oppervlakten en daarmee de
grondwateraanvulling gedifferentieerd
naar landgebruik bepaald, waaruit de
responskarakteristiek wordt vervaardigd.
Binnen het intrekgebied worden dan de
deelgebieden bepaald waarbinnen 25%,
50% en 75% van het onttrokken water
infiltreert. Een onderverdeling naar landgebruik binnen deze deelgebieden
tenslotte wordt in tabelvorm gepresenteerd en geeft informatie over de
ruimtelijke component, het herkomstgebied per fractie van de volumestroom.
De reistijden betreffen overigens uitsluitend de verzadigde zone. De totale
reistijd bedraagt enkele jaren tot enkele
tientallen jaren meer, afhankelijk van de
dikte van de onverzadigde zone.
Resultaten
Het grootste deel van de in dit verband
berekende intrekgebieden ligt in de
Achterhoek en op de Veluwe. De Achterhoek wordt geohydrologisch gezien
gekarakteriseerd door de aanwezigheid
van waterlopen en relatief dunne
freatische pakketten; de Veluwe door de
afwezigheid van waterlopen en relatief
dikke watervoerende pakketten.
Van beide regio's wordt hier één winplaats gepresenteerd. Vervolgens wordt
ingegaan op de betrouwbaarheid van de
berekeningen.
Achterhoek
Als voorbeeld voor de Achterhoek nemen
wij de winplaats Dennenwater, gelegen in
de gemeente Vorden en eigendom van de
NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland. Het landgebruik is voor 40%
gemengd bos en 40% weiland; de rest is
bouwland. Er is weinig aaneengesloten

bebouwing, alleen de kern Vorden ligt
nabij de winplaats.
De winning (3 miljoen mVjaar) vindt
plaats in een freatisch pakket van circa
40 meter dik, dat in oostelijke richting in
dikte afneemt.
Grote waterlopen in de omgeving zijn
de Veengoot en de Baaksche Beek/
Vordensche Beek in het zuiden, de
Barchemsche Veengoot in het noordoosten en de Meibeek/Lebbinkbeek in het
oosten. Combinatie van landgebruik en
winterdrainage leidt voor het gebied met
overwegend weiland tot een grondwateraanvulling van 120 mm/jaar. Voor het
bosgebied rond en ten noorden van de
winplaats is deze op 160 mm/jaar gesteld.
Berekend en gemeten isohypsenpatroon
komen goed overeen. Op vijf kilometer
van de onttrekking zijn de verschillen
maximaal 20 cm.
Het berekende intrekgebied is in afb. 1
weergegeven. Zeer opvallend is de
Baaksche Beek die er middendoor loopt.
Circa 9% van de onttrekkingshoeveelheid
blijkt vanuit deze beek in het intrekgebied
te infiltreren, zoals ook in de responskarakteristiek (afb. 2) is te zien. De deelgebieden waarbinnen 25, 50 en 75% van
het onttrokken water infiltreert zijn in
afb. 1aangegeven.
Label I geeft een overzicht van de
maximale reistijden, de oppervlakten en
het landgebruik in de deelgebieden van
het intrekgebied.
Als wordt overgegaan tot een uitbreiding
van de huidige beschermingszones,
verdient het aanbeveling vervolgonderzoek te richten op het gedrag van de
Baaksche Beek in het intrekgebied.
Veluwe
De winplaats Ellecom in de gemeente
Rheden (eigendom van de Veluwse Nutsbedrijven NV) ligt op de oostrand van de
Veluwe. Het landgebruik op de stuwwal is
voornamelijk bos met vrij veel heide. Er is
enige bebouwing, de kern Rheden ligt in
de buurt. In het lager gelegen gebied in
het oosten vinden we weiland.
De winning (6 miljoen mVjaar) vindt
plaats in een freatisch pakket van
90 meter dik dat tot op onbekende diepte
gestuwd is en waarin anisotropic
voorkomt.
Belangrijke waterlopen nabij de winning
zijn het Apeldoorns Kanaal en de IJssel.
Als grondwateraanvulling is een waarde
van 250 mm/jaar gebruikt voor het gebied
met bos en heide op de stuwwal. Het laaggelegen weidegebied ten oosten van de
stuwwal heeft 120 mm/jaar opgelegd
gekregen.
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TABEL I- Globaleprocentuele verdelingvan hetlandgebruik indedeelgebieden van hetintrekgebiedDennenwater.
%

Max.
reistijd (j)

Oppervlak
(ha)

25
50
75
85

29
84
177
300

507
1.080
1.634
1.810

Weiland

Akkerbouw

Bos/hei

20
35
40
50

10
10
10
5

70
55
50
45

Stedelijk gebied
0
0
0
0

De berekende grondwaterstroming komt
goed overeen met patroon en gradiënt van
de gemeten isohypsen.
Het berekende intrekgebied en de deelgebieden waarbinnen 25, 50 en 75% van
het te onttrekken water infiltreert, zijn in
afb. 3 weergegeven; de responskarakteristiek in afb. 4. Tabel II geeft een
overzicht van reistijden, oppervlakten en
landgebruik in de deelgebieden van het
intrekgebied.
Als wordt overgegaan tot een uitbreiding
van de huidige beschermingszones, zal
vervolgonderzoek zich moeten richten op
het beter beschrijven van de stuwing en
anisotropic.
Betrouzvbaarheid van deberekeningen
De berekeningen zijn uitgevoerd met
behulp van al bekende gegevens. In veel
gevallen zal een uitvoerig geohydrologisch
winplaatsonderzoek geen andere
uitkomsten geven dan de nu berekende.
In andere gevallen is door deze berekeningen onderkend wat onderzocht
moet worden voordat overgegaan kan
worden tot uitvoerig winplaatsonderzoek.
In de Achterhoek kan de vorm van het
intrekgebied instationair zijn, als beekpeilen en daarmee het isohypsenbeeld
gedurende het jaar aan veranderingen
onderhevig zijn. Op de Veluwe zijn zowel
de anisotropiefactor als de begrenzing van
het gebied met anisotropic vaak
onbekend.
Intrekgebieden zijn in het algemeen
betrouwbaarder naarmate we dichter bij
de onttrekking blijven: de ligging van een
25%-deelgebied is zekerder dan die van
een 50%-deelgebied, enzovoorts.
Dit geldt uiteraard ook voor de responskarakteristieken.

Aft>. 1 - Intrekgebiedwinplaats Dennenwater.

Twee factoren die het intrekgebied sterk
bepalen, zijn de grondwateraanvulling en
de waterlopen.
Door ijking op bekende isohypsen bleek
dat met een grondwateraanvulling van
120 mm/jaar voor bouw- en weiland, een
acceptabel isohypsenbeeld berekend kon
worden. Of die grondwateraanvulling in
feite 90,120 of 150 mm/jaar moet
bedragen, kon in het kader van dit onderzoek niet worden vastgesteld.

Ajb. 2 -Responskarakteristiek winplaats Dennenwater.
Responskarakteristiek winplaats Dennenwater
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Een enigszins gechargeerde gevoeligheidsanalyse, waarbij het peil van de beek
die het intrekgebied van de winplaats
Dennenwater doorsnijdt, éénmaal
verhoogd en éénmaal verlaagd is met
0,5 meter ten opzichte van de overige
waterlopen, toonde aan dat de methode
hiervoor zeer gevoelig is.
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'label II - Globaleprocentuele verdelingvan hetlandgebruik indedeelgebieden van hetintrekgebiedEllecom.
%

Max.
reistijd (j)

25
50
75
91

31
81
172
300

Oppervlak
(ha)

Weiland

Akkerbouw

Bos/hei

10
10
5
5

5
0
0
0

75
85
90
95

600
1.200
1.800
2.190

•>'-->%

Stedelijk gebied
10
5
3
0

Op basis van de berekeningsresultaten zal
verder worden gewerkt (ook in interprovinciaal verband) aan criteria om de
huidige grondwaterbeschermingsgebieden
uit te breiden tot (delen van) het intrekgebied. Daarbij geldt dat de berekeningen
niet zonder meer doorslaggevend zijn,
maar worden geïntegreerd met en
afgewogen tegen de doelstelling van
bescherming, effectiviteit, realiteitszin,
draagvlak en kosten. Het maakt voor de
uiteindelijke omvang van de beschermingsgebieden heel wat uit of besloten
wordt tot een zware of een lichte vorm
van bescherming. Ook aan de nauwkeurigheid van de begrenzingen zullen in
deze gevallen verschillende eisen worden
gesteld.
Een conclusie van deze beleidsmatige
afwegingen kan zijn dat nader onderzoek
nog gewenst is.

4=é^Ê^z

Legenda
Intrekgebied
25% Gebied waarbinnen 25% van het
te onttrekken water is geïnfiltreerd
O

Conclusies en aanbevelingen
De methode geeft een goed inzicht in de
relatie tussen onttrekkingsvolumestroom,
intrekgebied, landgebruik en reistijden.
Hieraan kunnen voor de beleidsmaker de
nodige inzichten en ervaringen worden
ontleend.
Deze berekening op basis van uitsluitend
bekende gegevens levert globale
resultaten. Daarnaast is bekend welke
gegevens moeten worden verzameld om
de nauwkeurigheid te verbeteren.
Het inzicht kan verder verhoogd worden
door het berekenen van een aantal fysisch
aannemelijke extremen, waarmee een
grootste omhullende en de snelste
geohydrologische respons per winplaats
bekend worden.

Zwaartepunt puttenveld
• V»™«.

Literatuur
Van Brussel,J.F.M. en Vegter,J.J. (1991).
Aanvullendegrondwaterbescherming tegen diffuse
bronnen vanverontreiniging. H 2 0 (24) 1991,nr.16;
p. 442.
Heidelberg, E. E. en Super,J. (1991).
Globale berekeningintrekgebieden indeprovincie
Gelderland. SWO 91.231.Nieuwegein (KIWA).
IWACO (1990).Haalbaarheidsstudie bescherming
intrekzonesgrondwaterwinningen. Rapport
nr. 331.0690.
Strack, O. D. L. (1989). GroundwaterMechanics.
Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Jersey.
TCB (1991).Aanvullendegrondwaterbescherming
tegen diffuse bronnen vanverontreiniging. Technische
Commissie Bodembescherming. Leidschendam.
Rapport nr. TCB A91/06.
TCB (1985). Berekeningsgrondslaggrondwaterbeschermingsgebieden. Technische Commissie
Bodembescherming. Leidschendam. Rapport nr.
TCB A85/01.
VEWIN (1986). Provinciale overzichten win-en
produktiemiddelen. Rijswijk.

Afb. 3 - Intrekgebiedwinplaats Ellecom.
A/b. 4 -Responskarakteristiek winplaats Ellecom.
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