Een rationele bepaling van de winbare hoeveelheid grondwater

Het belang van de winning van
grondwater
Voor de openbare drinkwatervoorziening in
Nederland is thans ruim 1.000 miljoen m 3
water per jaar nodig. Ongeveer 70%
bestaat uit grondwater en 30% uit oppervlaktewater. Het percentage grondwater is
feitelijk nog hoger doordat de helft van
het rivierwater eerst in de duinen
infiltreert en daarmee grondwater wordt.
De industrie gebruikt ongeveer
500 miljoen m 3 water per jaar waarvan
de helft grondwater is.
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Daarnaast wint de industrie nog circa
180 miljoen mVjaar grondwater voor
koeling. Een derde categorie gebruikers is
de landbouw; de Nederlandse boeren
winnen in een gemiddeld jaar ongeveer
70 miljoen mVjaar aan grondwater voor
beregening. Het economisch nut van deze
winningen varieert met het gebruik.
Stel dat het gewonnen grondwater
gemiddeld 25 cent per m 3 waard is.
De totale omzet aan grondwater in
Nederland bedraagt dan in orde van
grootte f300 000 000,- per jaar. Het is
dus de moeite waard om na te gaan of de
winning op de meest efficiënte manier
gebeurt.
Het grote verschil tussen een onttrekking
van grondwater en de winning van andere
delfstoffen is dat het water steeds weer
wordt aangevuld. De voorraad raakt niet
uitgeput. Dit is een groot voordeel, maar
daar staan nadelen tegenover. Het eerste
nadeel is dat het grondwater zich beweegt
in de hydrologische kringloop, waarmee
ook andere belangen verbonden zijn zoals
landbouw en natuur. Hen ingreep in de
kringloop heeft effecten op die andere
belangen. Verder gebeurt de aanvulling
met water dat in relatief korte tijd vanaf
maaiveld de watervoerende lagen kan
bereiken. De winning kan daardoor
grondwater van een ongewenste kwaliteit
aantrekken, dat tegen hoge kosten
gezuiverd moet worden. Hij de inrichting
van de meeste Nederlandse winplaatsen is
nauwelijks met deze nadelen rekening
gehouden. In de tijd dat de puttenvelden
werden aangelegd speelden deze factoren
vrijwel geen rol. Technische factoren
waren maatgevend. Thans zijn de genoemde nadelen vaak van overheersende
betekenis. Dit betekent dat een aantal

Samenvatting
Het winnen van grondwater voor de openbare watervoorziening gaat met kosten
gepaard, zoals de kosten van winning, van zuivering en van transport naar de
afnemers. Bovendien kan door de hydrologische effecten van de winning schade
ontstaan aan de landbouw die nog wel in geld is uit te drukken en schade aan
natuur en landschap, waarvoor dat veel moeilijker is. De kosten van de winning
van grondwater en de eventueel door winning veroorzaakte schade zijn plaatsafhankelijk. In principe moet het mogelijk zijn om een winning van een gegeven
hoeveelheid grondwater in een bepaald gebied naar plaats te optimaliseren. In dit
artikel wordt een methode gepresenteerd waarmee dat rationeel mogelijk is.
De methode is gebaseerd op optimalisatie met behulp van lineaire
programmering. De in geld uit te drukken schade worden in een doelfunctie
gebracht die daarna wordt geminimaliseerd. De schade aan de natuur wordt
gepresenteerd door beperkingen die aan de effecten van winning worden gesteld,
zoals beperkte verlagingen of een beperkte afname van de kwel. De levering van
oppervlaktewater kan worden meegenomen. Het ontwikkelde model bevat een
module waarmee de kwaliteit van het grondwater kan worden bepaald bij
verandering in de stroming ervan. Het model heeft goede resultaten opgeleverd
voor een realistische situatie. Het gebruikte veel tijd van de computer, waardoor
het betrekkelijk duur werd in gebruik. De oorzaak lag vooral in de interne module
voor de kwaliteit van het grondwater. De remedie is waarschijnlijk om deze
module buiten het model voor de optimalisatie te brengen.

winplaatsen niet optimaal gesitueerd is.
In opdracht van het Directoraat-Generaal
Milieubeheer (DGM) heeft het RIVM
een onderzoek uitgevoerd naar het
optimaal gebruik van de bronnen van
watervoorziening. Onderdeel daarvan was
het ontwikkelen van een methodiek voor
het selecteren van de mogelijke bronnen
van watervoorziening, onder inachtneming
van andere belangen. De kwaliteit van het
grondwater en de zuivering tot drinkwater vormen een onderdeel van de
methodiek. Naast de auteur hebben
II. A.J. van Lanen en H. van Duist aan
deze studie meegewerkt. Dit artikel bevat
ook veel van hun ideeën.

Uitgangspunten van de studie
Het uitgangspunt is dat alle effecten die
een rol spelen bij de winning van grondwater door middel van putten op een
fysisch realistische manier worden
beschouwd. Hiermee wordt een aanbeveling gevolgd van Shamir [1982].
Anderzijds moeten winningen over
grotere gebieden en uiteindelijk in heel
Nederland met elkaar worden vergeleken.
Gekozen is voor onderzoek op de schaal
van een regio met elementen van 1km 2 .
Met grotere elementen wordt de
werkelijkheid te zeer geweld aangedaan,
van kleinere zijn er te veel nodig.
De bestaande situatie wordt als uitgangspunt genomen, maar dat hoeft niet.

Afb. 1 - Situatie van Westelijk Noord-llrabant, planologische aspecten engrondwaterwinning.
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Het is ook mogelijk een situatie zonder
onttrekkingen te beschouwen.
De oplossingen voor de diverse regio's
moeten worden samengevoegd ter verkrijging van een oplossing voor grotere
gebieden.
Wat betreft de techniek om winningen
met elkaar te vergelijken kan gekozen
worden tussen simulatie en optimalisatie.
Bij simulatie wordt op voorhand een
selectie gemaakt van mogelijke
oplossingen. Deze worden via een bepaalde procedure met elkaar vergeleken,
waarbij gedetailleerd met alle effecten
rekening kan worden gehouden.
Uiteindelijk blijft een aantal kansrijke
oplossingen over waaruit de daartoe
bevoegde instanties een keus moeten
maken. Bij optimalisatie is geen voorafgaande selectie nodig, maar wel moeten
de effecten relatief sterk worden
geschematiseerd. Met deze methode
wordt een beperkt aantal eenduidige
oplossingen bereikt, die goed kunnen
worden vergeleken met oplossingen die
volgens dezelfde techniek en onder
dezelfde voorwaarden en beperkingen
voor andere gebieden zijn verkregen.
De rol van de bevoegde instanties is in dit
geval dat zij zich uitspreken over de te
kiezen voorwaarden en op te leggen beperkingen. Gekozen is voor optimalisatie
met behulp van de methode van lineair
programmeren. Het is heel goed mogelijk
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dat daarna bij een meer definitieve opzet
van de watervoorziening in een bepaalde
regio wel gebruik zal worden gemaakt van
simulatietechnieken, zoals voor de
provincie Zuid-Holland al is gebeurd.
Opzet van het onderzoek, het
studiegebied
Voor het ontwikkelen van de methodiek is
westelijk Noord-Brabant als proefgebied
gekozen. Veel aspecten van de winning
van grondwater komen in dit gebied aan
bod. Er wordt reeds veel grondwater
gewonnen (zie afb. 1).Het gebied heeft
een opppervlak van 1.500 km 2 .
Als mogelijke bronnen komen in
aanmerking:
- interne winning van grondwater;
- externe winning van grondwater;
- interne winning van oppervlaktewater;
- externe winning van oppervlaktewater.
Met het gebruik van intern oppervlaktewater (Mark, Roosendaalse Vliet) is nog
geen rekening gehouden. Uiteraard bestaat wel de mogelijkheid om water uit de
Biesbosch aan te voeren. In dit verband
staat dat gelijk aan de beschikbaarheid van
een praktisch ongelimiteerde hoeveelheid
water met de kwaliteit van drinkwater op
een gegeven plaats tegen een gegeven
prijs. Met de aanvoer van grondwater uit
andere gebieden ter dekking van de

a. Planologische aspecten.Waterwinplaatsen
zullen niet worden gesitueerd in gebieden
waar kans bestaat op een ernstige
verontreiniging van grondwater, zelfs al is
de samenstelling op dit moment nog goed.
Dit betekent dat steden en industriegebieden en de omgeving van snelwegen
en buisleidingstraten uitvallen als mogelijk
wingebied.
b. Kosten van winning. De technische
kosten van een winning van grondwater
zijn tot uitdrukking gebracht met de
vergelijking:
k(win) = C * d * h * Q / k D (in miljoenen
guldens per jaar), hierin is
C = constante, die het rechterlid op een
reëel prijspeil brengt;
d = de diepte van de put; hoe dieper de
put des te duurder is de winning;
h = de opvoerhoogte, voor het proefgebied is h constant verondersteld, dus
h = 1;
Q = de grootte van de winning;
de kosten zijn evenredig met de
gewonnen hoeveelheid;
kD = doorlaatvermogen; hoe kleiner de
kD des te meer putten zijn nodig.
c. Kosten van zuivering voor debereidingtot
drinkwater. De kosten van zuivering,
k(zuiv), van het opgepompte grondwater
zijn in een gecompliceerde vorm afhankelijk van de locatie en de grootte van
de winning. In de volgende paragraaf
wordt uitvoeriger ingegaan op dit aspect.
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behoefte in het proefgebied wordt pas
rekening gehouden als ook die andere
gebieden zijn behandeld. Eerst moet de
winning van grondwater in het gebied zelf
worden geoptimaliseerd. Daarbij is
rekening gehouden met de volgende
factoren:
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d. Kosten van transport. De kosten van
transport, k(trprt), zijn recht evenredig
gesteld met de afstand tot de distributiecentra waarover het water vervoerd moet
worden en met de hoeveelheid te
transporteren water. Met de kosten van
het gedetailleerde distributienet is geen
rekening gehouden; die zijn niet afhankelijk van de bron van het water.
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Afb. 2 - Stroming van
grondwater tussen de
verschillende reservoirs
onder een clement, r staat
voor de veranderingen in
concentratie van eenstof.

e. Effecten op de landbouwproduktic.
De schade aan de landbouw is als een
kostenpost, k(landb), in rekening
gebracht. Deze schade is afhankelijk
gesteld van de eigenschappen van de
ondiepe bodem, het grondgebruik, de
stand van het ondiepe grondwater en
bovendien van de veranderingen in die
stand. Voor de berekening van de grootte
van de landbouwschade is in essentie de
door de Cogrowa gebruikte methode
gevolgd [EAGO, 1984]. De eigenschappen
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Afl>. 3 -Hetprincipe van hetverbandtussen de samenstellingvan hetgrondwaterendezuiveringskosten.

van de ondiepe bodem, het grondgebruik
en de niet door een onttrekking beïnvloede stand van het grondwater zijn in
geschematiseerde vorm als vaste gegevens
ingevoerd [Van Lanen, 1986]. De veranderingen in de grondwaterstand zijn recht
evenredig met de grootte van de winning.
Voor elk element is het patroon van de
verlagingen gegeven [Meinardi, 1986] voor
een winning van 1 miljoen m 3 /jaar.
f. Effectenop natuur en landschap.
Het effect van een winning van grondwater op de natuurlijke vegetatie is in het
model gebracht als beperkingen die aan
de hydrologische gevolgen van de
winning worden gesteld. Dit zijn met
name verlagingen van de stand van het
ondiepe grondwater en veranderingen in
de hoeveelheid opkwellend grondwater.
De gedachte hierachter is dat het mogelijk
is om veranderingen in de natuurlijke
vegetatie kwantitatief te koppelen aan
deze hydrologische gevolgen. Omgekeerd
is het dan ook mogelijk nog toelaatbaar
geachte veranderingen in de vegetatie te
koppelen aan maximaal toelaatbare
hydrologische gevolgen van een winning.
Aangesloten is bij de opvattingen van de
werkgroep Hcogrowa van de Cogrowa
[Van Lanen, 1986].
Aspecten die voorlopig niet in rekening
zijn gebracht, zijn:
g. Variatiesin dekwaliteit van hetafgeleverdewater binnen de normen dievoor drinkwatergelden.
h. Zettingschade, omdat dievoorwestelijk
Noord-Brabant eenondergeschikterolspeelt.
i. Waterleidingtechnische overwegingen,zoals
zekerheid van levering.
j. Kosten van voorbereidend onderzoek.
De verwerking van alle eerder genoemde
factoren met behulp van lineaire
programmering is uitgevoerd door
Van Duist [1986] met behulp van het
APEX-iii programma van het Lnergie
Centrum Nederland (ECN). De effecten

die in geld kunnen worden gewaardeerd
zijn weergegeven met een doelfunctie,
afhankelijk van plaats en grootte van de
winningen in het gebied. In een samengestelde doelfunctie worden alle verschillende kostensoorten bijeengebracht.
Optimalisatie geschiedt door een minimalisatie uit te voeren aan deze samengestelde doelfunctie, binnen de beperkingen met betrekking tot de effecten op
de natuurlijke vegetatie. De afzonderlijke
doelfuncties geven daarna de diverse
bijdragen aan de produktiekosten van de
gevonden oplossing.
De verwerking van
kwaliteitseigenschappen
Bij het bepalen van de kosten van
zuivering zijn twee aspecten van belang,
namelijk de samenstelling van het
opgepompte water en de toe te passen
technieken van zuivering. Doordat de
samenstelling van het water afhankelijk is

van de door winning opgewekte stroming
is gekozen voor een oplossing waarbij het
model zelf de kwaliteit van het
opgepompte water bepaalt. Dit is als volgt
gedaan:
Alle eigenschappen van water zijn op te
vatten als het gehalte aan een bepaalde
stof. Afzonderlijke representatie is echter
onmogelijk vanwege het grote aantal
parameters dat van belang is. Er zijn zes
groepen van stoffen onderscheiden die
gekenmerkt worden door ten eerste een
ongeveer gelijk gedrag bij bodempassage
en ten tweede door kosten van zuivering
die in dezelfde orde van grootte liggen.
Het gedrag bij passage van een bepaald
traject door de bodem is in het model
uitgedrukt door een factor. Het gehalte
kan gelijk blijven bij conservatief
transport, de factor is dan r = 1.
Het gehalte kan afnemen, dan is r < 1en
het gehalte kan toenemen bij r > 1.
De kosten van zuivering zijn geschat op
basis van een globale kennis van de
verschillende technieken van zuivering.
Daarna zijn voor elk element van het
beschouwde gebied watervoerende
pakketten onderscheiden waaruit gepompt
kan worden. Voor westelijk NoordBrabant zijn dat er meestal twee. Erboven
ligt een toplaag en eronder een basislaag
(afb. 2). Al deze lagen representeren een
volume grondwater, waarvan de inhoud
volgt uit de dikte en de porositeit
waarvoor de waarde 0,35 is genomen.
Per element vormen deze lagen een
reservoir aan grondwater. Aan elk van

Aß. 4 -Deindelingvan westelijk Noord-Brabant indeelgebieden methet aantalelementen.
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deze reservoirs zijn zes waarden toegekend die een maat zijn voor de kwaliteit
van het grondwater met betrekking tot de
zes stofgroepen. Steeds stroomt water van
het ene reservoir naar het andere.
De grootte van de stroming volgt uit de
stijghoogten en de geohydrologische
constanten kD (doorlaatvermogen) of c
(weerstand) die voor de weg van het
grondwater gelden. Ook deze waarden
zijn ingevoerd. Onder de aanname dat de
reservoirs reageren als een ideaal
mengreservoir, kan op ieder gewenst
tijdstip T voor elke stofgroep die kwaliteit
K worden bepaald met:
K*V/[T-T(0)] = som [|[K(in) K(0)}*Q(in)] +K(0)*V/[T-T(0)]
waarin:
K = kwaliteit in kwaliteitseenheden na
tijd T;
V = het volume van het beschouwde
reservoir;
T(0) = aanvang beschouwde tijdstap;
T = einde tijdstap;
K(in) = kwaliteit van toestromend water;
K(0) = kwaliteit bij aanvang;
Q(in) = hoeveelheden instromend water;
Uitwerking van deze relatie in het model
is gecompliceerd, doordat zes kwaliteitsgroepen zijn onderscheiden en het
toestromende water ook van zes
verschillende zijden kan komen.
De kosten van zuivering zijn afhankelijk
gesteld van de mate waarin afgeweken
Afb. 5 - De indeling van het deelgebied ten
fictief verzamelpunt.
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Afb. 6 - Het verband tussen deproduküekosten in het verzamelpunt en degrootte van de onttrekking aan het
deelgebied voor drie varianten met betrekking tot natuur en landschap (rekenvoorbeeld).

wordt van de gewenste kwaliteit volgens
afb. 3. De kosten van zuivering zijn te
berekenen als een doelfunctie:
k(zuiv) = C(k) *Q, waarin:
k(zuiv) = zuiveringskosten (min gld per
jaar);
C(k) = marginale kosten (gld per m 3 );
0 = grootte van de winning (min m 3 per
jaar).
Toepassing voor een deelgebied
Een indeling van westelijk Noord-Brabant
in elementen van 1 km 2 levert een totaal
op van ongeveer 1.500 elementen. Dit is te
veel voor een verwerking met het model
voor de optimalisatie. Daarom is het
gebied opgesplitst in deelgebieden op
grond van planologische grenzen zodat
maximaal 200 elementen in een deelgebied liggen (zie afb. 4). Kr ontstaan zo
deelgebieden, waaromheen een bufferzone ligt ten aanzien van de effecten.
Daarom mag bij benadering worden aan-

•uiden van Brcda-Roosendaal met potentiële wmpunten en een

E 15actieve cellen
# imaginair verzamelpunt (cel 1833)

genomen dat een winning in het ene deelgebied geen effect zal hebben op de
andere. In afb. 5 is een deelgebied aangegeven ten zuiden van Roosendaal en
Breda waarvoor een optimalisatie is
uitgevoerd. Aangezien de produktie van
drinkwater binnen het deelgebied
waarschijnlijk groter kan zijn dan de
interne behoefte is het nodig om een
opklimmende reeks van totale winningen
door te rekenen. Voor elke winning
moeten de kosten worden bepaald.
Voor het gebied is een fictief verzamelpunt gekozen. De berekende kosten van
transport gelden voor het transport naar
dat punt. Daarnaast zijn regelmatig
verspreid vijftien potentiële winpunten
gekozen. Dit is een praktische keus
geweest om de computerkosten in dit
stadium te beperken; in principe kan elk
element een winpunt zijn. Wat betreft de
beperkingen als gevolg van de eisen die
vanuit natuur en landschap worden
gesteld, zijn drie varianten doorgerekend.
Voor de middenvariant (scenario B) is een
aantal maximaal toelaatbare verlagingen
van de stijghoogten ingevoerd. Daarnaast
is een strenge variant (scenario A)
gekozen waarbij deze verlagingen met 0,8
zijn vermeningvuldigd en een minder
strenge (scenario C) waarbij ze met 1,2
zijn vermenigvuldigd. Tenslotte is het nog
nodig om een periode te kiezen waarvoor
de berekeningen gelden. Voor het hier
doorgerekende voorbeeld is rekening
gehouden met een periode van 10 jaar.
In afb. 6 zijn de kosten van de samengestelde doelfunctie in beeld gebracht.
Deze zijn opgebouwd uit technische
kosten van winning, kosten van schade
aan de landbouw, van zuivering en
transportkosten. Dit is een rekenvoorbeeld, aan de resultaten mag geen
absolute waarde worden toegekend.
Weliswaar zijn de gebruikte methoden al
vrij ver ontwikkeld, maar de ingevoerde
kosten van de diverse doelfuncties zijn
• Slot oppagina 177.
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slechts gebaseerd op zo goed mogelijke
schattingen. Ook de ten behoeve van
natuur en landschap opgelegde beperkingen zijn achter het bureau bedacht.
Een uitvoerige beschrijving van de diverse
aannamen is gegeven in de rapportage
van het project (zie literatuur).
De doelfuncties en de opgelegde beperkingen zullen nog aan de praktijk
moeten worden getoetst. Maar de trends
zijn plausibel. Zo blijkt dat bij grotere
winningen de kosten per gewonnen m 3
water toenemen; het wordt moeilijker
geschikte winningen van water met een
goede kwaliteit te realiseren. Duidelijk is
ook dat strenge beperkingen als gevolg
van eisen te stellen door natuurbehoud de
kosten van winning hoger maken.
De modellen zijn blijkbaar gevoelig ten
aanzien van de hydrologische effecten van
winning.
Verdere uitwerking
De weg waarlangs een oplossing kan
worden bereikt voor geheel westelijk
Noord-Brabant ligt nu voor de hand.
Voor alle deelgebieden volgens afb. 4 kan
de exercitie worden herhaald die voor het
deelgebied ten zuiden van Breda en
Roosendaal is uitgevoerd. Dit is relatief
eenvoudig, alle gegevens zijn al bepaald
en de methode is steeds dezelfde.
Voor het gehele gebied komen dan een
aantal fictieve verzamelpunten beschikbaar, waarvoor steeds het verband tussen
de grootte van winning en de kosten is
gegeven in een met afb. 6 vergelijkbare
grafiek. Naast deze verzamelpunten voor
drinkwater uit grondwater, moet rekening
worden gehouden met een soortgelijk
punt nabij de Bieschbosch waar drinkwater beschikbaar is tegen een bepaalde
prijs. Daarna is het nodig om de

behoeften aan drinkwater te bepalen in
westelijk Noord-Brabant tijdens de planperiode. De voorziening van naar grootte
en plaats gedefinieerde behoeften uit
produktiepunten met een gegeven prijskarakteristiek is een probleem waarvoor
oplossingen bestaan. Deze problematiek
geldt namelijk voor elk industrieel produkt
dat aan de man gebracht moet worden.
Hen verdere uitwerking in de richting van
een rationele oplossing voor de watervoorziening van heel Nederland zal
daarna naar verwachting ook geen
methodische problemen meer geven.
Rekening moet worden gehouden met het
transport van drinkwater van de ene regio
naar de andere. Vanuit Brabant wordt nu
bijvoorbeeld al een aanzienlijke hoeveelheid drinkwater geleverd aan de provincie
Zeeland. Daarvoor moet weer een
distributieprobleem worden opgelost.
In dat geval is nodig dat voor elke regio
van Nederland eenzelfde soort studie
wordt uitgevoerd als hiervoor is
beschreven voor westelijk Noord-Brabant.
Dat lijkt een heel werk te zijn, maar in de
praktijk valt het misschien mee.
Het verzamelen van de benodigde invoergegevens zal ook om andere redenen
waarschijnlijk gewenst zijn. Als deze
gegevens beschikbaar zijn in een
Geografisch Informatie Systeem kunnen
ze eenvoudig worden opgeroepen. Wel zal
het nodig zijn om de methodiek nog
verder te ontwikkelen. In ieder geval moet
gezocht worden naar een methode om het
model voor de kwaliteit van het grondwater buiten de eigenlijke procedure voor
de optimalistie te brengen. In de huidige
opzet veroorzaakt dit aspect dat gecompliceerde en tijdrovende berekeningen
nodig zijn.
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