Waterbalansen van de Duinwaterwinplaats van
Gemeentewaterleidingen Amsterdam

1. Inleiding
De Duinwaterplaats van Gemeentewaterleidingen (afb. 1) is in Nederland een
voorbeeld van de eerste orde in het kader
van Toegepast Hydrologisch Onderzoek.
Zo werd in 1988 door prof. dr. ir.
J. C. van Dam op de Salt Water Intrusion
Meeting te Gent de winplaats nog aangeduid als het 'paradise of hydrologists'.
Al bijna een eeuw lang hebben
medewerkers van het eigen bedrijf en van
verschillende instituten zich beziggehouden met vraagstukken van
hydrologische aard, of daarmee verband
houdend, om een goede bedrijfsvoering
van de waterwinning te ondersteunen.
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Veelal betreffen de verrichte onderzoekingen deelobjecten. Na verloop van
tijd ontstaat de behoefte om de vergaarde
kennis samen te voegen tot een totaalbeeld van de waterbalans van de winplaats, omdat deze balans de basis is
waarop een goede bedrijfsvoering stoelt.
Tevens doet deze dienst bij het ijken van
hydrologische computermodellen en bij
de voortgaande controle van bedrijfsvoeringsmodellen.
In dit artikel zal worden ingegaan op de
vorderingen in de systematiek bij het
berekenen van die waterbalansen.
Nu is het opstellen van een waterbalans
op zich geen ingewikkelde zaak (par. 2).
De continuïteit is het hoofdbeginsel, voor
het overige is het een kwestie van optellen
van de samenstellende grootheden. Maar
het bepalen van deze grootheden vanuit
hun onderlinge relaties geeft de
problemen. Hieraan is uitgebreid aandacht
besteed in de Hydrologische Beschouwingen Anno 1977 (Schuurmans, 1978),
waarin o.a. een totaalbeeld is gegeven van
het vóór die tijd verrichte onderzoek
(par. 3). Dit was de aanleiding voor een
aangepaste opzet van de waterbalansberekeningen, waarbij een betere aansluiting is gezocht bij bestaande waarnemingen van waterstanden, stijghoogten
en chloridegehalten (par. 4). Het resultaat
was een waterbalans per jaar voor de winplaats als geheel, die consistent was ten
aanzien van de lek en de berging in het
Bovenduin.
De gekozen opzet en de beschikbare
gegevens waren voldoende om een meer

Samenvatting
Waterbalansen zijn de basis voor een goede bedrijfsvoering, en een controle op
uitkomsten van computermodellen. Dit artikel beschrijft in het kort de
vorderingen van de systematiek bij het berekenen van de waterbalansen in het
Bovenduin van de Duinwaterwinplaats, in een drietal perioden.
De bovenduinbalans is gegeven in de formule; N n -r-0 2 =(0-W)+z)B 1 +L. In de
eerste periode (tot 1976) is de lek L de sluitpost van de waterbalans, en wordt de
nuttige neerslag N n bepaald uit metingen. De balansen worden berekend voor de
periode van een jaar voor de winplaats als geheel.
Aangetoond is dat de N n een slecht uitgangspunt voor de berekening van de
waterbalans is. Daarom is in de jaren zeventig een aangepast systeem opgezet dat
beter aansluit bij de waarnemingen van o.a. waterstanden en stijghoogten. Kern
van het in 1976 ingevoerde systeem is dat de lek L nu berekend wordt, en de
nuttige neerslag N n de sluitpost is.
Het waterbalansonderzoek in de jaren tachtig heeft zich gekenmerkt door een
verfijning van het systeem, mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van
gecomputeriseerde gegevensbestanden in combinatie met moderne rekentechnieken. Met ingang van 1988 is uitgegaan van metingen en berekeningen per
kwartaal en per deelgebied om waterbalanstermen vast te stellen.
In de jaren negentig zal het waterbalansonderzoek zich meer op de toestand in het
Diepduin (verzilting, afstroming zoet en zout water) gaan richten, mede in het
kader van diepinfiltratieprojecten.

gedetailleerd beeld te geven, namelijk
voor een kortere periode en per deelgebied, maar geconcludeerd werd dat het
wel nodig zou zijn dat de verwerking van
de vele gegevens geautomatiseerd zou
worden en dal gebruik zou worden
gemaakt van computerberekeningen. Aan
deze beide voorwaarden is inmiddels voldaan, zodat in par. 5 resultaten hiervan
kunnen worden gepresenteerd.
De Duinwaterwinplaats zou de Duinwaterwinplaats niet zijn als ze hiermee al
haar geheimen had prijsgegeven. Daarom
zal hydrologisch onderzoek ter ondersteuning van een goede bedrijfsvoering en
ter onderbouwing van de integratie van
waterwinning en natuurbeheer nodig
blijven.
2. De formulering van de waterbalans
De totale waterbalans van de Duinwaterwinplaats kan opgebouwd worden uit zes
grootheden, die de uitwisseling van water
over de randen van het balansgebied
weergeven (externe grootheden).
Als inkomende hoeveelheden gelden de
nuttige neerslag (N„) (als verschil van de
neerslag N en de verdamping V) en de
aanvoer van voorgezuiverd rivierwater
(W) (sinds 1957); als uitgaande hoeveelheden zijn aanwezig de totale onttrekking
aan de winplaats (O), de toename van de
berging in het Bovenduin (/(B,), de
zijdelingse afvloeiing in het Bovenduin (S)
en de zijwaartse diepe afstroming (Sd).
N n + W = 0 + z)B, + S + Sd

(1)

Uitgangspunt is daarbij dat de winplaats
een ondoorlatende bodem heeft (afb. 2)

en een scheidende kleilaag tussen Bovenen Diepduin op ca. NAP-20 m.
In deze formulering komen geen interne
grootheden voor, zoals de lek door de
kleilaag (L), de onttrekking aan het diepe
pakket (0 2 ), en de verandering van de
hoeveelheid zoet water onder de kleilaag
(toename is zJBf).
Om in de berekeningen ook steeds zo
goed mogelijk in overeenstemming met
andere, interne grootheden zoals grondwaterstijghoogten, weerstand kleilaag,
doorlaatvermogen en ligging van het zoetzout-grensvlak te blijven, is het gewenst
deelbalansen te beschouwen.
Daartoe wordt van het gedeelte boven de
kleilaag, het zogenaamde Bovenduin, een
aparte balans opgesteld, welke in dit
artikel nader beschouwd zal worden.
Geen verdere aandacht zal worden
besteed aan de balansen van het gedeelte
onder de kleilaag, het Diepduin.
De hierin optredende verzoetings- en
verziltingsproblematiek, met zoete, brakke
en zoute waterbalansen, gaat het kader
van dit artikel te buiten. Hiervoor zij
verwezen naar Roebert en Schuurmans
(1974), Schuurmans (1976, 1978, 1979 en
1983) enStuyfzand (1988).
De Bovenduinbalans kan volgens afb. 2
als volgt worden geformuleerd:
N n + W + 0 2 = O + zlB, + L + S

(2)

lien vereenvoudiging wordt verkregen
door het balansgebied te laten samenvallen met het vrijwel constant van oppervlak zijnde beheerstegebiedvan het
freatische water (oppervlakte is A),

H 2 0 (23) 1990,nr. 19
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berekeningsmethode, welke als volgt kan
worden samengevat:
1. voor determen W, 0 2 en O werdende
gemeten jaartotalen gebruikt;
2. deafstroming Swerd gelijk aannul
gesteld (balansgebied= beheerst gebied,
maar deoppervlakte van het beheerste
gebied iselk jaar verschillend);
3. denuttige weerslag N n (=N-V) werd
berekend met gegevens van Lysimeters
en open-water-verdamping;
4. debergingsverandering ABt volgdeuit
veranderingen van de bovenwaterstijghoogte endewisselende oppervlakte van
het beheerste gebied;
5. delek door dekleilaag Lwas de sluitpost van debalans.
De door Schuurmans gesignaleerde
problemen traden opbij de berekening
van determen züï|,N„ en L.
De bergingsverandering /JB, werd
berekend met
zJB, = Ao-A . e,
met:

(5)

Ae = verandering van de bovenwaterstijghoogte inde beschouwde
periode[m]
A = oppervlakte beheerste gebied
(=intrekgebied aan het einde van het jaar)

M
£] = poriëngehalte inhetBovenduin
(=0,40).
Afb. I-Locatie enoverzichtskaart van de Duimvaterwinplaats, metindeling in deelgebieden.

waarmee zeer omvangrijke berekeningen
van S, met inherent een grote bron van
fouten, worden vermeden; met andere
woorden: S=0. Het combineren vande
grootheden O enWtoteen term (O-W)
heeft het voordeel dat vergelijking vande
'eigen levering' van dewinplaats vóóren
nâ deaanvang van de kunstmatige
infiltratie (W) mogelijk is.
De bovenduinbalans wordt dan:
M+o

2

= (O-W) +AB,+ L

(3)

Om een indruk tekrijgen om welke
hoeveelheden hetgaat, volgt hieronder
een globale indicatie voor een droog jaar
(hoeveelheden inmiljoen m 3 per jaar):

winplaats. Daarnaast was hetvolgen van
de verzuring van groot belang, omdatdit
een potentiële bedreiging voor de (diepe)
grondwaterwinning vormde.
Door Schuurmans (1978) is uitgebreid
aangetoond datdewaterbalansen, zoals
die berekend werden opbasis van beide
rapporten, tekort schoten inhetweergeven van detoestand van devoorraad in
het Bovenduin envan detoestand in het
Diepduin (verzilting, afstroming van zoet
water envan zout water). Dat werd
veroorzaakt door detoegepaste
Afb. 2 - De opzet van de

N„ (13) + 0 2 (4) = (O-W) (66-56) + AB,
(0) + L(7)
(4)
3. Waterbalansen vóór 1976
Bij hetbeschouwen van deperiode vóór
1976 iseen duidelijke aansluiting gezocht
bij detotaalbeelden zoals die in Rapport
1940 (GW, 1940) enrapport 1948 (GW,
1948) zijn gegeven. Gezien decapaciteitsproblemen waar men toen mee te maken
had was deaandacht voornamelijk gericht
op de (maximale) 'eigen levering' vande
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De bovenwaterstijghoogten ende oppervlakte A werden berekend uitde handmatig vervaardigde isohypsenkaarten.
Door deperjaar wisselende waarde vanA
deed voortdurend een stuk berging in het
randgebied wel ofniet mee indebalans.
In devoortgangsberekeningen vande
bergingsverandering leidde dittotgrote
afwijkingen invergelijking metde
hoeveelheden volgens degemeten stijghoogteveranderingen. Zo werd voorde
periode 1968-1974 een verschil van bijna
5 miljoen m 3 berekend tussen degangbare methode endeopbasis van stijghoogtcveranderingen berekende bergingsverandering. Met degangbare methode
was het mogelijk dat fouten in de
berekening van de bergingsverandering
jaar najaar cumuleerden, zonder datze
tijdig gecorrigeerd werden opgrond van
andere gegevens.
De oplossing hiervoor isommet een
constante waarde van A(=3600 ha) te
werken. Dehiermee geïntroduceerde
afwijkingen indehorizontale afstromingS
zijn verwaarloosbaar tenopzichte van
andere grootheden.
De termen N n enLwaren indeze waterbalans indie zin aan elkaar gerelateerd,
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dat fouten in N„ direct doorwerkten in de
waarde van L. Maar behalve als sluitpost
van de bovenduinbalans kan de lek echter
ook nog uit andere gegevens berekend
worden met de relatie:
L = A . A/c
met:

(6)

A = gemiddeld stijghoogteverschil over de
kleilaag [m];
c = gemiddelde verticale weerstand van
de kleilaag [jaar];
A = oppervlakte van de winplaats [m2].
Als de waarden van c en A constant
worden verondersteld, dan volgt daaruit
dat de variaties van L en A ten opzichte
van hun gemiddelden ongeveer gelijk
moeten zijn. Uit berekeningen over de
jaren 1968-1974 volgde echter dat de L
varieerde van 177% tot 47% van het
gemiddelde, en A van 107% tot 92%.
Conclusie: Benut men de berekende L en
de gemeten A om een c-waarde te
berekenen dan treden in de c-waarde
grote verschillen op, iets wat niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. Als
voornaamste bron waaruit deze fout
ontstaat, kan de ingevoerde nuttige neerslag worden aangemerkt. Schuurmans
concludeert dan ook dat de N„ een slecht
uitgangspunt voor de berekening van de
waterbalans is.
Op de gevolgen hiervan voor de balansen
van het Diepduin, waarin de waarde voor
de term L van groot belang is, zal hier
niet nader worden ingegaan. Wel moet
hier gesteld worden dat weinig betrouwbare waarden van L een onjuist beeld van
de verziltingstoestand in het Diepduin
geven. Berekend werd bijvoorbeeld dat in
de periode 1957-1974 plaatselijk een
optrekking van brak water in de orde van
5 meter had moeten optreden. De waarnemingen in de genoemde periode
bevestigen dit niet; zij wijzen op een vrijwel in rust zijn van het grensvlak brakzout.
4. Aangepast systeem 1976-1987
Op basis van de voorgaande
beschouwingen werd een samenhangend
systeem voor berekening van de diverse
grootheden ontwikkeld waarmee een goed
beeld kan worden verkregen van de
toestand in de Duinwaterwinplaats.
Dat
systeem moest aan een aantal elementaire
voorwaarden voldoen, waarvan de
volgende van belang zijn:
1. Cumulatie van de bergingsverandering
in het Bovenduin (z)Bi) dient bij voortgangsberekeningen in overeenstemming

te blijven met de betrouwbare waarnemingen van de grondwaterstand.
2. De gemiddelde rekenkundige weerstand (c) van de kleilaag moet een aanvaardbare en (vrijwel) constante waarde
hebben.
3. Het rekensysteem dient gebaseerd te
zijn op de geo-hydrologische toestand in
de Duinwaterwinplaats.
Kern van het nieuw ontwikkelde systeem
is, dat de nuttige neerslag als invoergegeven is verlaten, en nu als sluitpost van
de bovenduinbalans wordt berekend. Dit
is mogelijk omdat de Lek door de kleilaag
wordt berekend uit de gemeten stijghoogten in het Bovenduin en Diepduin.
Hiervoor moet de weerstand van de kleilaag bekend zijn, welke na omvangrijke
ijkingsberekeningen bepaald is op
c=12 jaar. In deze ijkingsberekeningen
was ook het poriëngehalte van het Bovenduin betrokken. Een rekenwaarde van
0,38 werd vastgesteld. Zoals reeds in
par. 3 is aangegeven wordt uitgegaan van
een constante oppervlakte A.
Hiermee wordt de volgende procedure
verkregen voor de berekening van de
jaarbalansen voor de winplaats als geheel:
a. de gemiddelde waterstanden van
Bovenduin (o) en Diepduin (JJ.)aan het
einde van het vorige jaar en van het
betreffende jaar zijn bepaald; hieruit volgt:
Ao - >/JB, = A Aa .£,
Oo-^o+Oi-A'

(7)

A- > L = AA/c

;8'

met £[ = 0,38 (was 0,40); c=12 jaar;
A=3.600 ha.
b. de meting van O, 0 2 en W maakt het
nu mogelijk om N n te berekenen volgens:
N n = (O-W) + AKX + L - 0 2

(9)

c. Uit de Lek L en de gemeten diepe
winning 0 2 is de verticale afstroming S0 in
het diepe pakket te berekenen:
S0 = O 2 - L

(10)

Deze is van groot belang voor de zoet/
zout situatie in het Diepduin.
Berekeningen van Schuurmans (1978)
tonen aan dat de op deze wijze berekende
jaarbalansen een consistent beeld te zien
geven over een periode van meer dan 120
jaren met betrekking tot de verschillende
termen, in zowel Bovenduin als Diepduin.
5. Verfijnd systeem vanaf 1988
De in de vorige paragraaf beschreven
procedure kan ook worden gebruikt voor
perioden korter dan een jaar, en ook voor
deelgebieden van de totale winplaats.
Daarvoor is nodig dat op meerdere tijd-

stippen stijghoogten bekend zijn, en
tevens dat deze per deelgebied bekend
zijn. Aan deze beide voorwaarden wordt
sinds enige tijd voldaan (Kooiman, 1989
en 1990).
De verfijnde methode bevat de volgende
wijzigingen ten opzichte van de in par. 4
genoemde methode (Kooiman, 1989):
1. De berekening van de gemiddelde
stijghoogten wordt nu vier maal per jaar
uitgevoerd met de kriging-techniek
(Kooiman, 1990), in plaats van éénmaal
per jaar door planimetratie van de handgetekende isohypsenkaarten.
2. Gemiddelde stijghoogten worden nu
berekend in elk van de 15 deelgebieden
(zie afb. 1).
3. Als periode geldt nu het tijdvak tussen
twee peilingen, waardoor er per jaar
4 periode-bergingen worden berekend,
welke tesamen de totale jaarberging
vormen. Voor de Lek door de kleilaag
geldt hetzelfde.
4. De waarden van de porositeit s{ zijn nu
per deelgebied berekend, op basis van de
percentages open water per deelgebied,
met als uitgangspunt een gemiddelde van
£j=0,38 over de gehele winplaats.
5. De c-waarde van de kleilaag is ook per
deelgebied berekend, op basis van
onderzoek van Huisman (1950) en
Stuyfzand (1989). Uitgangspunt hierbij
was de eerder geijkte, gemiddelde waarde
van c=12 jaar over de gehele winplaats.
6. Voorlopig wordt het verfijnde systeem
beperkt toegepast, in die zin dat van een
deelgebied geen complete waterbalans
wordt berekend, maar wel de Lek en
Berging die van groot belang zijn voor de
totaalbalans over een periode.
Als gevolg hiervan wordt de procedure
voor de berekening van de Bergings- en
Lektermen (formules 7 en 8) aangepast.
Deze worden nu per periode en per deelgebied berekend, en voor het verkrijgen
van de totale jaarbalansen gesommeerd.
Deze wijzigingen hebben, dankzij de
nauwe aansluiting bij de voorgaande
gegevens, geringe verschillen tussen beide
methoden tot gevolg. Over de periode
1975-1987 (13 jaren) bedroeg de
bergingsverandering in de aangepaste
methode +2,43 miljoen m 3 , met de
verfijnde methode +2,06 miljoen m 3 , een
verschil van 0,37 miljoen m 3 , wat overeenkomt met een waterstandsverschil van
2,7 cm, gerekend als gemiddelde over de
gehele winplaats. Per jaar konden tussen
de beide methoden soms aanzienlijke
verschillen optreden (in een enkel geval
tot 2,5 miljoen m 3 ). Het voordeel van de
toegepaste berekeningsmethode is dat
eventuele fouten niet cumuleren, maar in
volgende perioden weer worden gecorri-
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geerd, omdat steeds weer wordt teruggegaan naar de gemeten stijghoogten.
Voor de totale Lek in genoemde periode
zijn gemiddelde waarden berekend van
6,96 miljoen mV jaar resp. 7,02 miljoen
mVjaar. Hier waren de onderlinge
verschillen tussen de beide methoden per
jaar veel geringer dan bij de bergingsverandering.
Als gevolg van de genoemde verschillen
in AB\ en L waren ook de waarden van
N n , berekend met beide methoden,
verschillend. Over een periode van
13 jaren, waarin zowel droge als natte
jaren voorkwamen, waren de verschillen
echter zeer klein (minder dan 1% van de
totale winning). Daarom wordt de
verfijnde methode voor de berekening van
de waterbalansen met ingang van 1988
toegepast, als sterk verbeterde voortzetting van de gangbare methode, waarbij
geen trendbreuk in bestaande cijferreeksen optreedt.
Met de verfijnde methode kunnen sneller
en meer gedetailleerd waterbalansen
worden gemaakt, waardoor het inzicht in
de feitelijke toestand in de winplaats sterk
is toegenomen en de basis voor te nemen
beslissingen is verstevigd. De gevolgen
van ingrijpende maatregelen zijn sneller te
zien dan voorheen mogelijk was.
De grootte van de verdamping, berekend
als verschil tussen de gemeten neerslag en
de berekende nuttige neerslag, is nu ook
per periode bekend, wat een beter inzicht
in de grondwateraanvulling geeft, hetgeen
onmogelijk was met de voorheen
berekende waarden per jaar.
Het verbeterde inzicht in de waterbalanstermen heeft ook gevolgen voor de toepassing van het in de winplaats
operationele Duinmodel, gebaseerd op het
programma MODFLOW (Kooiman en
Emke, 1989). Met het Duinmodel worden
maandelijks voortgangsberekeningen
gemaakt, waarbij als invoergegevens
onder andere de gemeten neerslag N en
een geschatte verdamping V worden
ingevoerd, resulterend in een geschatte
nuttige neerslag N n . Het Duinmodel
berekent dan onder andere de bergingsverandering zfB, en de lek L. Met de tot
1987 gangbare waterbalansberekeningen
vond éénmaal per jaar, namelijk aan het
eind, een controle plaats van de Duinmodelresultaten, en konden achteraf
correcties worden aangebracht op de
invoergegevens, met name de waarden
van de ingevoerde nuttige neerslag. Met
de verfijnde methode kunnen deze
controle en correctie vier maal per jaar
worden uitgevoerd, waarmee voorkomen

wordt dat het Duinmodel over langere tijd
uit de pas loopt met de (op basis van de
meetgegevens verkregen) waterbalanstermen.
6. Slot
In het voorgaande is een samenhangend
rekensysteem beschreven, waarbij gebruik
wordt gemaakt van gecomputeriseerde
databestanden in combinatie met moderne
rekentechnieken, voor het continu
berekenen van waterbalansen in het
Bovenduin van de Duinwaterwinplaats.
Daarmee is een betere bedrijfsvoering
mogelijk, alsmede het achteraf nauwkeuriger vaststellen van een jaarbalans.
In dit artikel is weinig aandacht besteed
aan een ander belangrijk facet in de
winplaats, namelijk (het vermijden van)
verzilting in het Diepduin. Analoog aan de
beschouwingen over de waterbalans kan
ook voor het Diepduin worden uitgegaan
van de door Schuurmans (1978)
ontwikkelde berekeningsmethode. De nu
reeds beschikbare waarnemingsgegevens
in het Diepduin (stijghoogten en chloridegehalten) zijn voldoende om ook deze
methode zodanig te verfijnen dat meer en
gedetailleerdere informatie over de
toestand in het Diepduin beschikbaar
komt.
Verantwoording
Een belangrijk deel van het in dit artikel
beschreven onderzoek is uitgevoerd door,
dan wel verricht onder leiding van
ing. R. A. Schuurmans, hydroloog bij
Gemeentewaterleidingen.
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De schatting van de
fosfaatnalevering door
waterbodems
De vermindering van de fosfaatbelasting
op de Nederlandse oppervlaktewateren
mag zich momenteel verheugen in een
grote belangstelling. We wassen bijna
allemaal fosfaatvrij; er wordt gewerkt aan
een verregaande fosfaatverwijdering op de
rwzi's en ook de landbouw blijft niet
buiten schot. In deze situatie dringt de
vraag zich op in hoeverre en op welke
termijn een verbetering van de waterkwaliteit in de Nederlandse plassen en
meren kan worden verwacht. Hén van de
aspecten die daarbij de aandacht heeft, is
de te verwachten teruglevering van fosfaat
door de waterbodems. Er zijn helaas nog
weinig hulpmiddelen voorhanden om daar
iets zinnigs over te zeggen.
DBW/RIZA heeft daarom een poging
gedaan om, uitgaande van gegevens van
daadwerkelijk gesaneerde meren, relaties
te vinden tussen de te verwachten
nalevering van fosfaat en eenvoudig te
bepalen sediment-karakteristieken. In de
nota Methode voor het schatten van de
nalevering van fosfaat door de waterbodem na vermindering van de externe
belasting' (nota nr. 90.032) zijn de
resultaten daarvan beschreven. Er werd
een significante correlatie tussen het
fosfaatgehalte in de bodem en de te
verwachten nalevering gevonden. Door de
beperkte hoeveelheid gegevens is deze
poging echter slechts een eerste stap in de
richting van een betrouwbare schatting
van de nalevering na sanering van de
externe bronnen. Om verdere stappen te
kunnen zetten, zijn meer gegevens nodig
en die kunnen slechts worden verkregen
door de sanering van meren daadwerkelijk in gang te zetten. Hopelijk
maakt deze nota een realistische
inschatting van de resultaten van de
saneringsinspanningen op middellange
termijn mogelijk. Nadere inlichtingen
kunnen worden verkregen bij de auteur,
drs. P. C. M. Boers (tel. 03200-7 0429).
Bij hem kunnen ook exemplaren van de
nota worden besteld.

