Voorspelling van nitraat- en sulfaatconcentraties
op pompstation Vierlingsbeek

1. Inleiding
De verschillen tussen een bouwer van
hydrologische modellen en een schrijver
van kindersprookjes zijn in beginsel veel
minder groot dan wij doorgaans denken.
Het is de taak van een sprookjesschrijver
om met de nodige creativiteit de complexe
werkelijkheid te schematiseren (bijvoorbeeld tot een probleem van goed en
kwaad) zodanig dat kinderen zich een
beeld gaan vormen van wat er om hen
heen gebeurt.
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De sprookjesschrijver bedient zich van
artefacten: heksen, feeën en reuzen,
wezens die niet werkelijk bestaan, maar
die de schrijver ten dienste staan om zijn
of haar wereldbeeld over te brengen.
Ook de modelbouwer schematiseert de
werkelijkheid om haar beter te kunnen
begrijpen. Daarvoor creëert hij soms ook
artefacten (zoals een gelaagde bodemopbouw, en ook een k-waarde is meer het
resultaat van ons modeldenken dan een
fysieke werkelijkheid), echter altijd
zodanig dat ze hem ten dienste staan om
meer inzicht te krijgen in de feitelijke
processen.
Het is deze paradox van vereenvoudiging
om een complex systeem te leren
begrijpen, die het leven van de modelbouwer boeiend maakt, maar hem tegelijk
ook voor problemen stelt. Hij zal zich
immers altijd moeten realiseren dat hij
'slechts' met een schematisatie werkt.
Voor de werkelijkheid zijn ook die processen van belang die de modelbouwer
heeft weggelaten. Modelresultaat en
werkelijkheid, hoe dicht ze elkaar ook
benaderen, vertonen per definitie een
discrepantie.
Er zijn dan ook twee zaken waar een
modelbouwer zich van bewust moet zijn
als hij wil voorkomen dat hij sprookjes
gaat vertellen:
1. De meest sturende processen moeten
in het model betrokken zijn, en detailprocessen dienen in het modelconcept
vermeden te worden.
2. De resultaten van zijn berekening
mogen niet in meer detail op de werkelijkheid van toepassing worden verklaard dan
zijn schematisatie toe laat. Een modelbouwer die al te gedetailleerd in zijn
modelresultaat gelooft is als een

Samenvatting
Bij voorspellingen van de nitraatontwikkeling van het te onttrekken grondwater is
tot nog toe de afbraak van nitraat altijd buiten beschouwing gelaten. Voor de
winning Vierlingsbeek is na diverse studies naar aard en omvang van deze
afbraakprocessen een driedimensionaal model opgesteld waarmee de afbraak in
de voorspellingen is meegenomen. Omdat bij de afbraak van nitraat sulfaat wordt
gevormd, berekent het model ook de sulfaatontwikkeling.
Om tot voorspellingen te komen zijn aannamen gedaan ten aanzien van de
hydrologische parameters en de historische en actuele belasting van het
grondwater met nitraat en sulfaat, waarna transport en afbraak in het model
gesimuleerd worden.
De resultaten wijzen er op dat de jaargemiddelde nitraatconcentratie van het
onttrokken grondwater rond de eeuwwisseling rond de drinkwaternorm van
50 mg/l zal liggen. Bij onmiddellijke ingang van mestbeperkende maatregelen,
volgens de eindnorm van het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen, kan de
nitraatconcentratie daarna dalen tot 20 à 30 mg/l, ondanks het feit dat de
grondwaterbelasting iets meer dan 100 mg/l bedraagt. Als gevolg van de vorming
van sulfaat ten gevolge van denitrificatie kan sulfaat in de toekomst een grotere
bedreiging vormen voor de drinkwaterkwaliteit dan nitraat.
De resultaten moeten worden gezien als een integratie van de huidige kennis van
hydrologie, grondwaterbelasting en chemische processen in de bodem. De stand
van zaken van deze kennis is echter nog niet zodanig dat met deze studie het
laatste woord over de toekomstige nitraatontwikkeling gesproken is.

sprookjesschrijver die zelf in het bestaan
van goede feeën en boze tovenaars is gaan
geloven.
Voor alle duidelijkheid: wanneer in dit
artikel de term 'model' gebruikt wordt,
wordt daarmee een rekenformule of een
combinatie van formules bedoeld,
al of niet geprogrammeerd, inclusiefde
parameters waarmee de situatie
beschreven wordt.
2. Nitraatmodellering
Het probleem van overbemesting wordt
door veel grondwaterbeheerders direct
geschematiseerd tot een nitraatprobleem.
De omvang hiervan is tot dusver alleen
nog oriënterend onderzocht [Van Beek
e.a., 1984, Van Duijvenbooden, 1989].
Voor schattingen van de te verwachten
stijging van nitraatconcentraties heeft men
in Nederland tot dusver altijd de afbraakprocessen van nitraat verwaarloosd.
Onzekerheid over de aard van de processen en de omvang van de afbraakcapaciteit van de bodem hebben er toe
geleid dat er in de beschermende
maatregelen tot nu toe geen rekening
wordt gehouden met mogelijke afbraakprocessen.
Hoe terecht het verwaarlozen van afbraak
ook is bij het vaststellen van beschermingsmaatregelen, een waterleidingbedrijf
heeft nu eenmaal te maken met grondwater dat voor een deel al verontreinigd is
met te hoge concentraties nitraat.
Dat grondwater zal zich geleidelijk naar
het pompstation verplaatsen, waarbij het

van groot belang kan zijn of het nitraat
onderweg al dan niet wordt omgezet in
het onschuldige stikstofgas (denitrificatie).
Voor een beheerder van een pompstation
geldt de vraag of een extra zuiveringsstap
binnen afzienbare tijd noodzakelijk is of
niet. Te meer omdat deze extra
zuiveringsstap mogelijk kan worden
voorkomen met aanvullende beschermende maatregelen.
KIWA voert in het kader van het
VEWIN-speurwerkprogramma onder
meer onderzoek uit naar de ontwikkeling
van de nitraatconcentratie in het onttrokken water. Deze studie gaat over het
onderzoek bij pompstation Vierlingsbeek
(afb. 1),dat samen met de exploitant, de
NV Waterleidingmaatschappij OostBrabant (WOB) is uitgevoerd. Ook andere
instituten hadden hierbij een inbreng.
Na een fase van oriëntatie op de lokale
situatie zijn in 1987 de eerste voorspellingen uitgevoerd. De resultaten
hiervan zijn beschreven in KIWAmededeling 99 [Van Beek e.a., 1987].
Naar aanleiding van deze resultaten is een
aanvullend meetprogramma opgesteld, en
zijn nieuwe voorspellingsberekeningen
uitgevoerd. In dit artikel worden de
techniek en resultaten van de meest
recente voorspellingsberekeningen
beschreven. Het model verkeert nog in
een experimenteel stadium, waarbij een
aantal wijzen van schematiseren wordt
uitgetest. Een waarde-oordeel over de
verschillende varianten blijft nog
achterwege.
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4/5. / -Locatie Vierlingsbeek.

3. De winning Vierlingsbeek
De winning wordt beschouwd als een
freatische winning met een redelijk
homogene ondergond, waarbij het intrekgebied voornamelijk uit bos- en landbouwpercelen bestaat. Hoewel in het
ondiepe grondwater al concentraties
gemeten zijn tot 570 mg/l, bedroeg in
1984 de nitraatconcentratie in het
onttrokken water nog slechts 5 mg/l
[Verheijen, 1985].Inmiddels is dat
opgelopen tot 10 mg/l.
Pyriet is de voornaamste oorzaak van
denitrificatie, maar ook denitrificatie onder
invloed van organische stof wordt niet uitgesloten. Met name dieper dan 20 m-mv
komt pyriet in de bodem voor [Rijks
Geologische Dienst, 1986],maar ook in de
bovenste meters van het grondprofiel
wordt er in klei- en veenlaagjes pyriet
aangetroffen [Rijks Geologische Dienst,
1989].

geochemische processen dienen de
afzonderlijke geochemische eenheden ook
hydrologisch afzonderlijk gemodelleerd te
worden.
De gehanteerde schematisatie in verticale
richting is weergegeven in afb. 2.
Terwijl de heterogeniteit in verticale
Aß. 2 - Geohydrologische schematisatie ten behoeve
van studie Vierlingsbeek.
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4. Opzet van het model
4.1. Hydrologie
Uit de diverse studies blijkt dat, zo het
watervoerend pakket van Vierlingsbeek al
te beschouwen is als een hydrologische
eenheid, er zeker geen sprake is van een
geochemische eenheid. Omdat het model
de hydrologie moet koppelen aan de

50Formatie van Breda, k = 2 m/d
60-

richting dus vrij gedetailleerd is ingevoerd,
is besloten de heterogeniteit in horizontale
richting niet in het model te verwerken.
Met name omdat de waargenomen
heterogeniteiten niet te kwantificeren
waren.
Voor de nuttige neerslag zijn twee
varianten doorgerekend: één waarbij de
neerslag homogeen over het gehele
modelgebied 300 mm/jaar bedraagt, en
één waarbij de neerslag afhankelijk is
van het grondgebruik: 150 mm/jaar in
bosgebieden, voor gras- en bouwland
400 mm/jaar, en 300 mm/jaar in stedelijke
gebieden.
De onttrekkingen zijn gemiddelde
waarden over de periode 1982-1985.
Hoewel de berekening van de kwaliteitsvoorspelling betrekking heeft op de
periode 1965-2050, en in de periode 1965
tot heden de onttrekking geleidelijk is
toegenomen, is er voor gekozen om ook
voor die periode een constante onttrekking van 3 miljoen m 3 /jaar te modelleren. Hiervoor zijn twee redenen.
Ten eerste maakt het toepassing van een
volledig stationaire berekening mogelijk.
Ten tweede moet de periode 1965-1985
modelmatig gezien worden als een
aanloopperiode. Over de chemische
samenstelling van het grondwater rond
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1965 is erg weinig bekend, en de waarden
die aan het begin van de rekenperiode in
het model worden ingevoerd zijn niet
meer dan schattingen over de orden van
grootte. Modelmatig is de periode van
belang om te bewerkstelligen dat de
uitspoeling vanaf 1965 zich naar de diepte
verplaatst. De rekenperiode heeft geen
feitelijke betekenis, mede omdat de ijking
pas op de situatie van 1985 plaatsvindt.
Een modelmatige afwijking van de
werkelijke onttrekking is in zo'n geval
geoorloofd.
Het gebruikte netwerk is weergegeven in
afb. 3.
4.2. Grondwaterbelasting
De belasting van het grondwater met
onder meer nitraat en sulfaat is uitvoerig
berekend [De Jong, 1986]. Daarnaast zijn
metingen uitgevoerd om de berekeningen
te verifiëren.
Voor modelberekeningen naar toekomstige ontwikkelingen van nitraat- en
sulfaatconcentraties is er geen andere
mogelijkheid dan te werken met
berekende uitspoelingscijfers. Om een
Afb. 3 -Hetgebruikte netwerk.

TABEL I - Berekende en gemeten nitraat-en sulfaatbelasting.
Sulfaatconcentraties (mg/l)

Nitraatconcentraties (mg/l)
Landgebruik
bos
gras
bouwland
maïs

Gemeten

Berekend
:300 mm)

Berekend
(400 mm)

Gemeten

Berekend
(300 mm)

Berekend
(400 m m )

44
159
197
312

n.v.t.
216
408
515

n.v.t.
162
306
386

38
64
119
130

n.v.t.
73
115
150

n.v.t.
55
86
113

zekere uniformiteit te waarborgen verdient het daarom de voorkeur om ook
voor de situatie tot nu toe gebruik te
maken van berekende uitspoelingscijfers,
mits de resultaten overeenstemmen met
de gemeten waarden. Voor nitraat zijn de
verschillen echter te groot om zonder
meer aan voorbij te gaan (tabel I).
Voor sulfaat zijn de verschillen aanzienlijk
minder groot.
4.3. Processen tijdens grondwatertransport
Wanneer nitraat en/of sulfaat het grondwater bereikt heeft, verplaatst het zich in
dezelfde richting als het grondwater
stroomt. Er is geen aanleiding om aan te
nemen dat de stof chemisch of fysisch aan
bodemdeeltjes gebonden wordt.

Twee andere processen die bij de modellering van stoftransport meegenomen
moeten worden zijn dispersie en afbraak.
4.3.1. Dispersie
Dispersie is een mengproces als gevolg
waarvan scherpe grensvlakken in het
concentratiebeeld vervagen.
Bij het model dat ten behoeve van deze
studie ontwikkeld wordt, is dispersie
verwaarloosd. Er is gekozen voor een
drie-dimensionale schematisatie waarbij
het watervoerend pakket in zeven eenheden is opgedeeld. Daarmee wordt de
grootste schaal van heterogeniteit in het
model betrokken. Het is de vraag in
hoeverre dispersie op kleinere schaal dan
nog in de berekening betrokken moet
worden. Uit de literatuur komen ook aanwijzingen dat dispersie bij een driedimensionale schematisatie een orde van
grootte lager ligt dan bij een tweedimensionale schematisatie. In zekere zin
zou dispersie te beschouwen zijn als een
artefact om te compenseren dat een drieof vier-dimensionale (tijdsafhankelijke)
werkelijkheid met minder dimensies
wordt beschreven [Domenico en Robbins,
1984]. De noodzaak om dispersie-achtige
effecten mee te modelleren is daarom in
dit model minder groot dan in tot dusver
uitgevoerde kwaliteitsstudies.
4.3.2. Afbraak
Voor de modellering van dit proces is een
aantal veronderstellingen gedaan:
1. Er treedt alleen afbraak van nitraat op
onder invloed van pyriet. Dat betekent dat
er bij het verdwijnen van nitraat sulfaat
gevormd wordt volgens de volgende
reactie [Kölle, e.a., 1985]
2FeS 2 (s) + 6NO; + 4 H 2 0 2Fe(OH) 3 (s) + 3N 2 + 4S0 4 2-+ 2H+
2. Afbraak onder invloed van organische
stof wordt verwaarloosd. Afbraak onder
invloed van monosulfiden wordt
beschreven alsof het om pyriet gaat.
3. Hoewel er aanwijzingen zijn dat er
sulfaatreductie optreedt in de Formatie
van Breda en lokaal ook in de
Kiezeloölietformatie, wordt dat vooralsnog
niet in het model betrokken.
4. Afbraak onder invloed van pyriet treedt
momentaan op: de reactiesnelheid is zeer
hoog. De factor die nitraatafbraak
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vertraagt isdebeschikbaarheid vanpyriet.
Omdat pyriet vooral wordt aangetroffen in
de slechter doorlatende laagjes in de
bodem isniet alle aanwezige pyriet direct
bereikbaar voor het nitraatbevattende
water. Ditisinhetmodel verwerktmet
behulp vaneen beschikbaarheidspercentage.

Particle-tracking: De tweede generatie
Hoewel detechniek van hetparticle-tracken bijzonder overzichtelijk is, bestaat ertoch eigenlijk
maar één computerprogramma dat opeen flexibele wijze van deze techniek gebruik maakten
voor algemeen gebruik beschikbaar is:hetuit1978(!) stammende programma Konikow/
Bredehoeft. Ten behoeve van destudie Vierlingsbeek waren enkele aanpassingen gewenst, die
tezamen tothet programma BOUKWAL3 hebben geleid:
- BouKWAL 3rekent 3-dimensionaal.
- Bij BouKWAL3ishet mogelijk om gebruik temaken van een onregelmatig netwerk.
- Alle gegenereerde deeltjes ('particles') vertegenwoordigen een zelfde hoeveelheid water.
Om de jaarlijkse onttrekking (2,7 miljoen m3) tebeschrijven met 100 deeltjes dient die
hoeveelheid 27.000 m 3tezijn.
- Elk nieuw deeltje komt opeen random gegenereerde plaats een element binnen.
Dit geeft een betere verdeling van dedeeltjes binnen het elementennetwerk.
- Aan elk deeltje wordt een nitraat- en een sulfaatconcentratietoegekend.
- Bij BouKWAL3 wordt daarnaast alleen het element vastgelegd waarin het deeltje zich bevindt,de
plaats waarop het deeltje het element verlaat, enhet tijdstip waarop het deeltje het element
verlaat. Wanneer het programma constateert dat een deeltje opeen bepaald moment het
element verlaten heeft, wordt met behulp van dein BOUFLO toegepaste techniek [Boukes, 1989]
het deeltje inéén berekening naar derand van het volgende element verplaatst.Opdeze wijze
kunnen grote tijdstappen worden toegepast. Waar een techniek als Konikow/Bredehoeft
tijdstappen van een tiental dagen vereist, kon in BOUKWAL3 een tijdstap van eenjaar worden
toegepast. Bovendien was het niet nodig om alle circa 25.000 deeltjes tegelijk teverplaatsen,
maar bleken gemiddeld circa 4.000 deeltjes per tijdstap verplaatst te moeten worden.
De rekentijd van het computerprogramma kon hierdoor aanzienlijk worden beperkt.

Voor achtergrondinformatie overhet
voorkomen van pyriet indebodem zij
verwezen naar rapportages van RGD
[Rijks Geologische Dienst, 1989] en KIWA
[Hettinga, in prep.].
4.4. Het transportmodel
Met behulp van het programma MODFLOW

[MacDonald enHarbaugh, 1984] is eerst
een ruimtelijke verdeling vande
potentialen berekend, waarna metbehulp
van hetprogramma BOUFL03 [Boukes,
1989] stroombanen afgeleid werden.
Aan ditstromingsbeeld werd het transport
voor nitraat gekoppeld metbehulp van de
'particle-tracking'-techniek.
Het hiervoor ontwikkelde programma
maakt gebruik van derekentechniek voor
grondwatertransport dieookinhetprogramma BOUFL03istoegepast. Analoog

(circa 100 mg/l). Hetverloop tussen 1965
en 1985 isvrijwel lineair.
Na enkele runs werd besloten dat een
waarde van 8procent debeste resultaten
gaf (afb. 4). Indeze runwerd echter de
sulfaatconcentratie tehoog berekend.
Omdat erinzijn algemeenheid wat
minder bekend isover processenmet
betrekking totsulfaat indebodem, werd
deze afwijking opditmoment voor
kennisgeving aangenomen. Hetbetekent
vooralsnog alleen datde sulfaatvoorspelling weinig nauwkeurig zal zijn.

daaraan is het programma BOUKWAU

genoemd.
5. Berekeningsresultaten
Voor alle parameters zijn de waarden
gemeten ofgeschat. Alleen het percentage
van detotale hoeveelheid pyrietdat
jaarlijks voor afbraak beschikbaar is, stond
nog terdiscussie. Besloten werd om dit
percentage door middel van kalibratie
nader te onderbouwen.

5.1. Mestbepcrkendemaatregelen
Omdat denitraatproblematiek inmiddels
tot eenaantal maatregelen heeft geleid is
voortzetting van dehuidige belastingeen
weinig realistisch scenario. De berekening
kan gebruikt worden alseen worst-case,
maar zinvoller ishetomnate gaan wat de
effecten van mestbeperkende maatregelen
zullen zijn.

Hiertoe werden drie ijkpunten bepaald:
1. Denitraatconcentratie in 1987
(10 mg/l).
2. Desnelheid waarmee de nitraatconcentratie tot 1987 stijgt.
3. Desulfaatconcentratie in 1985

Afb. 4- Voorspellingsbcrekcning Vierlingsbeek (Standaardberekening).

Hiertoe zijn eenaantal varianten
opgesteld. In opdracht vande provincie
Noord-Brabant zijn de uitspoelingscijfers
voor nitraat berekend bijdeze varianten
[TAUW, 1989].Voor de basisnormering
(= eindnorm landelijke mestbeperking)
werden deintabel II weergegeven
uitspoelingscijfers bepaald.
Het resultaat (afb. 4)isvoor wat betreft
nitraat vooral opvallend omdat, hoewel de
belasting nog steeds aanmerkelijk hoger is
dan dedrinkwaternorm van50mg/l,de
concentratie inhetonttrokken water -als
gevolg van deresterende afbraakcapaciteit
van hetwatervoerend pakket - gedurende
decennia onder denorm blijft. Hetblijkt
niet meer mogelijk omde nitraatconcentratie totnul te reduceren, maar
de reductie dieoptreedt isnog steeds
aanzienlijk.
De sulfaatconcentratie overschrijdt
volgens deberekening de drinkwaternorm
van 150 mg/l, maar loopt daarna weer
terug totrond deze norm. Inverbandmet

Aß. 5- Voorspellingsberekening Vierlingsbeek bijgedifferentieerde nuttige neerslag.
250-

_= huidige belasting, nitraat
C = huidige belasting, sulfaat
' = mestbeperking,nitraat

200-
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= huidige belasting, sulfaat
_'. = mestbeperking, nitraat
- = mestbeperking, sulfaat
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eerder genoemde modelafwijkingen is het
de vraag of overschrijding van de norm
een reële bedreiging is, maar het eindniveau van de berekening (150 mg/l) lijkt
op langere termijn geen onwaarschijnlijke
waarde.
5.2. Varianten op de standaardberekening
Als gevolg van een differentiatie van de
nuttige neerslag aan de hand van het
grondgebruik (zie paragraaf 4.1) veranderen de resultaten niet wezenlijk
(afb. 5). De resultaten voldoen zowel
hydrologisch als chemisch aan de ijkpunten.
Door de RGD is in samenwerking met het
Staringcentrum (SC) een nieuw scenario
uitgewerkt met betrekking tot de beschikbaarheid van pyriet [Schokking en
Bisdom, in prep.]. Uitgaande van dit
scenario, en van het gegeven dat het
pyriet in zand direct beschikbaar is,
diende alleen de beschikbaarheid van het
pyriet in klei door kalibratie bepaald te
worden. Wat het meest opvalt bij deze
berekeningen is echter het geringe
verschil in resultaten tussen deze
berekening en de standaardberekening
(afb. 6).
Omdat er tussen gemeten en berekende
nitraatconcentraties in het ondiepe grondwater een niet geheel verwaarloosbaar
verschil bestaat, is er een variant doorgerekend waarbij de gemeten waarden als
uitgangspunt golden (afb. 7). Het is direct
duidelijk dat de sulfaatconcentratie aanzienlijk lager wordt berekend. Als de
nitraatbelasting lager is, en de beschikbaarheid van pyriet dus ook lager moet
zijn om de gemeten nitraatconcentratie te
berekenen (hierop wordt immers

Modellering van de chemie
Bij de initialisatie van de berekening wordt aan elk element een pyrietconcentratie toegekend.
In het model wordt deze hoeveelheid vervolgens opgesplitst in een totaal aanwezige hoeveelheid, en een voor afbraak beschikbare hoeveelheid, die afhankelijk is van een beschikbaarheidspercentage. Alleen deze laatste hoeveelheid kan per tijdstip met nitraat reageren
(denitrificatie).
Elke tijdstap wordt voor elk deeltje bezien in welk element het zich bevindt. Wanneer blijkt dat de
hoeveelheid beschikbaar pyriet in het element en de nitraatconcentratie van het deeltje groter
dan nul zijn, vindt er afbraak van nitraat plaats. De hoeveelheid nitraat en de hoeveelheid
beschikbaar pyriet nemen af tot één van beiden nul is geworden. Daarbij wordt sulfaat gevormd.
De gewichtsverhoudingen volgen uit de molecuulmassa's en de reactievergelijking uit
paragraaf 4.3.2.
Wanneer de tijdstap is afgehandeld wordt voor de volgende tijdstap de hoeveelheid beschikbaar
pyriet aangevuld zodat deze hoeveelheid weer gelijk is aan het beschikbaarheidspercentage
van de resterende hoeveelheid pyriet.

gekalibreerd), wordt er dus ook minder
sulfaat uit pyriet gevormd.
6. Evaluatie van de resultaten
In het voorliggende model is op regionale
schaal geschematiseerd, ten eerste omdat
het systeem een gebied van een tiental
vierkante kilometer omvat, ten tweede
omdat voor een aantal relevante processen
gegevens slechts op regionale schaal
bekend waren. Voor enkele parameters
(kD-waarde, nuttige neerslag) diende
zelfs de regionale waarde geschat te
worden, zodat het een illusie is dat
resultaten verkregen kunnen worden die
lokaal geïnterpreteerd kunnen worden.
Een nitraatconcentratie op een pompstation is, zeker als het om een jaargemiddelde gaat, een regionale parameter,
omdat het betrekking heeft op water dat
uit het gehele gebied afkomstig is. Op het
berekende jaargemiddelde zit alleen al als
gevolg van de gebruikte techniek een
bepaalde ruis (naar schatting circa
20 procent), zodat in feite alleen het
verloop van de lijn het resultaat van de
berekening is, zoals dat ook in de

TABEL II- Uitspoelingscijfers basisnormcrmg
Bos
Niiraatuitspoeling (mg/l)

45

Gras

Akker

Maïs

133

125

130

AJb.6- Voorspelhngsberekening Vierlmgsbcek byqfbraakscenario volgens ROD.
L]" huidige belasting, nitraat
j = huidige belasting, sulfaat
A= mestbeperking, nitraat
+ = mestbeperking, sulfaat

1995

afbeeldingen is weergegeven.
Ook bij de ijking zijn slechts drie
ijkpunten geformuleerd, waar de lijnen
globaal aan moesten voldoen. Rekenkundige optimalisatie op deze ijkpunten
zou hier tot een discrepantie leiden:
wanneer minstens de helft van de
parameters min of meer nauwkeurig
geschat of berekend konden worden, is
het irreëel om te verwachten dat de
ontbrekende parameter(s) werkelijk
nauwkeurig bepaald kunnen worden in
een kalibratiefase.
De ijking is echter bepalend voor de
nauwkeurigheid van de verkregen voorspelling. Een direct gevolg van een globale
ijking is een globale voorspelling.
Aan de hand van het totaal van de
berekeningen zijn daarom de volgende
verwachtingen ten aanzien van nitraat en
sulfaat uit te spreken:
1. De jaargemiddelde nitraatconcentratie
zal de komende jaren geleidelijk toenemen. Rond de eeuwwisseling kan de
drinkwaternorm van 50 mg/l benaderd of
bereikt worden.
2. Bij voortzetting van de huidige
belasting kan de nitraatconceniratie tot
100 mg/l oplopen. Bij beschermende
maatregelen, waarbij de bemestingshoeveelheden vanaf 1989 worden terug-

Aß. 7- Voorspellingsberekening Vierlmgsbeek bijbelasting volgensgemeten cijfers.

= huidige belasting, nitraat
= huidige belasting, sulfaat
= mestbeperking, nitfaat
B
mestbeperking, sulfaat
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gebracht tot de basisnormering zal de
nitraatconcentratie teruglopen tot een
niveau van 20 à 30 mg/1. Dit concentratieniveau kan jarenlang gehandhaafd
worden, ondanks dat de concentratie in
het ondiepe grondwater meer dan
100 mg/l zal bedragen.
3. De sulfaatconcentratie wordt door het
model weinig nauwkeurig berekend.
Wel is duidelijk dat de stijging de komende jaren zal afnemen. Mogelijk vormt in
de toekomst sulfaat een grotere bedreiging
voor de drinkwaterkwaliteit dan nitraat.
4. Binnen het model wordt geen rekening
gehouden met fluctuaties van de
concentratie op korte termijn. Hoe groot
deze fluctuaties zijn, is niet duidelijk.
Het betekent dat het waterleidingbedrijf al
maatregelen moet hebben genomen ruim
voordat de drinkwaternorm benaderd
wordt, om te voorkomen dat ook gedurende kortere perioden de norm niet wordt
overschreden.
5. Beschermende maatregelen hebben op
termijn een aanzienlijke verlaging van de
nitraat- en sulfaatconcentratie tot gevolg.
De komende decennia is er dus wel
degelijk sprake van een zorgwekkende
situatie met betrekking tot de concentraties van nitraat en sulfaat in het
onttrokken grondwater. Bij onmiddellijke
invoering van de eindnorm volgens het
Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen zou
het onttrokken grondwater nog wel aan de
drinkwaternormen blijven voldoen.
De modellering is nog niet volledig. Het is
bijvoorbeeld weinig zeker of de berekende
uitspoelingscijfers als gevolg van de mestbeperkende maatregelen gehaald zullen
worden.
Dat betekent dat de ondiepe grondwaterkwaliteit de komende jaren nauwlettend moet worden waargenomen.
Zonodig moeten de modelberekeningen
op basis van deze metingen worden
bijgesteld, zodat in een vroeg stadium al
kan worden aangegeven in hoeverre een
nitraatbelasting een bedreiging is, of welke
marges de ontwikkelingen laten voor de
beheerder van het pompstation. Op deze
wijze vormt het kwaliteitsmodel een
onderdeel van het beheer van het grondwater rond pompstation Vierlingsbeek.
Ook de afbraakcapaciteit van de bodem
verdient nadere aandacht.
7. Samenvattend
De resultaten van de voorspellingsberekeningen moeten gezien worden als
een reële integratie van kennis op het
gebied van hydrologie, grondwaterbelasting en bodemprocessen, voor zover
deze kennis op dit moment beschikbaar is.
De voorspellingen zijn daarom niet boterzacht, maar gezien de vele nog onbeant-

woorde vragen ook zeker niet keihard.
We verkeren in de fase dat we geen
sprookjes meer vertellen, maar de
werkelijkheid af en toe sterker moeten
schematiseren dan we als prettig ervaren.
8. Verantwoording
Dit artikel is een samenvatting van het
rapport 'De voorspelling van de nitraat-en
sulfaatconcentraties voor pompstation
Vierlingsbeek', dat onlangs als KIWA
SWE-89.021 is verschenen.
Deze studie is uitgevoerd als onderdeel
van het project Bescherming Waterwingebieden, dat deel uit maakt van het
Speurwerkprogramma dat de VEW1N aan
KIWA heeft opgedragen. Binnen dit
project is intensief en uiterst plezierig
samen gewerkt met de NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant. Begeleiding
vond plaats vanuit de Commissie Onderzoek Bescherming Waterwingebieden en
de werkgroep Grondwaterkwaliteit
Vierlingsbeek, waar behalve vertegenwoordigers van de WOB en KIWA ook
het Waterleidinglaboratorium Zuid en de
provincie Noord-Brabant een inbreng
hadden. Daarnaast is over het voorkomen
van pyriet intensief overleg geweest met
de Rijks Geologische Dienst en het
Staringcentrum.
De auteur dankt met name
ing. F. A.M. Hettinga van KIWA, zonder
wie dit artikel op zijn minst veel later zou
zijn verschenen.
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CUWVO herziet rapport over
Afvalwaterproblematiek
bestrijdingsmiddelenformulerende bedrijven
Vlet name in verband met de toenemende
aandacht in de beleidsvorming voor
bestrijdingsmiddelen heeft de CUWVO
het rapport uit 1980 met betrekking tot de
afvalwaterproblematiek van de bestrijdingsmiddelenformulerende bedrijven
herzien.
Uit het rapport blijkt dat er in Nederland
circa 20 bedrijven zijn die bestrijdingsmiddelen formuleren. Hiervan wordt door
6 bedrijven eveneens actieve stof
geproduceerd.
Verontreinigd afvalwater van deze
bedrijven ontstaat met name als gevolg
van schoonmaakwerkzaamheden en natte
gaswassing. Daarnaast komt verontreinigd
hemelwater vrij. Deze afvalwaterstromen
bevatten (potentiële) zwarte-lijststoffen of
stoffen met vergelijkbare milieu-eigenschappen. Uitgangspunt is dat de lozing
in principe moet worden beëindigd. In de
praktijk zijn bij de meeste bedrijven
inmiddels waterbesparende maatregelen
en afvoer van het verontreinigde afvalwater naar verbrandingsinstallaties
gerealiseerd. Slechts in een enkel geval
wordt in een WVO-vergunning aan
verdere afvalwatersanering (tenminste
flocculatie, actieve-kooladsorptie) gewerkt.
Voor nieuwe bedrijven wordt aanbevolen
geen lozing van bedrijfsafvalwater toe te
staan.
De CUWVO adviseert de desbetreffende
waterkwaliteitsbeheerders bij de sanering
van de lozing van afvalwater van
bestrijdingsmiddelen-formulerende
bedrijven het onderhavige rapport en
daarop gebaseerde aanbevelingen als
leidraad te hanteren.
Exemplaren van dit rapport kunnen
worden verkregen bij de Hoofddirectie
van de Waterstaat, Postbus 20906,
2500 EX 's-Gravenhage, ter attentie van
m w T . v a n d e r Z w a n (tel. 070-37443 69).

