Winning van freatisch grondwater in Nederland; hoe lang nog?

Inleiding
Het grondwater heeft steeds meer te
lijden onder de activiteiten van de mens.
Zie onder andere [1] en [2].Van een bron
van onder andere goed en vooral betrouwbaar drinkwater dreigt grondwater te
verworden tot een bron van grote en
voortdurende zorg.
Om de omvang van deze problematiek in
kaart te brengen is het Laboratorium voor
Bodem en Grondwateronderzoek (LBG)
van het Rijksinstituut voor Volksgezond-
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heid en Milieuhygiene (RIVM) onlangs
gestart met de uitvoering van het project
'Prognose kwaliteitsontwikkeling grondwater'. De eerste fase van dat project
omvatte het maken van een prognose van
de ontwikkeling van de ruwwaterkwaliteit
op de freatische winplaatsen in Nederland. De prognose is gemaakt voor nitraat,
kalium, atrazin en dinoseb. Nitraat en
kalium zijn nauw gerelateerd aan de mestproblematiek, terwijl atrazin en dinoseb
bestrijdingsmiddelen zijn die veelvuldig
worden gebruikt bij de teelt van maïs
respectievelijk aardappelen.
De ontwikkeling van de ruwwaterkwaliteit
moet in dit verband worden gezien tegen
de achtergrond van antropogene
activiteiten i.e. het (overmatig) gebruik
van meststoffen en de toepassing van
bestrijdingsmiddelen binnen het intrekgebied van de winplaatsen. De prognose
heeft dus geen belrekking op de feitelijke
samenstelling van het ruwe water, maar
op het verschijnen c.q. de verhoging van
reeds aanwezige concentraties van een
aantal stoffen ten gevolge van de uitspoeling van die stoffen.
In het onderzoek is noodgedwongen
voorbijgegaan aan een aantal aspecten,
waarvan aannemelijk is, dat dit gevolgen
heeft gehad voor de resultaten. Een voorbeeld hiervan is het denitrificerend
vermogen van watervoerende pakketten
bij aanwezigheid van pyriet. Ook aan de
vertaling van de geschetste kwaliteitsontwikkeling op de freatische winplaatsen
in consequenties voor de openbare drinkwatervoorziening is (nog) geen aandacht

Samenvatting
De grondwaterkwaliteit wordt allerwegen bedreigd, onder meer door het
overmatig gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen. Het RIVM heeft een
prognose opgesteld voor de ontwikkeling van de concentraties nitraat, kalium,
dinoseb en atrazin in het ruwe grondwater, dat wordt gebruikt voor de bereiding
van drinkwater. Daartoe zijn voor 69 freatische winplaatsen het intrekgebied en
de belasting van het verzadigde grondwatersysteem in het intrekgebied met
genoemde stoffen berekend. In het onderzoek is een zogenaamde 'worst-case'
benadering gevolgd.
Uit de resultaten blijkt, dat met name de winplaatsen in het oostelijke en het
zuidelijke zandgebied op grote schaal en op relatief korte termijn (rond de
eeuwwisseling) zullen worden geconfronteerd met een sterke toename van de
nitraat-stikstofconcentratie in het ruwe water. De winplaatsen in het noordelijke
en centrale zandgebied zullen pas in de tweede helft respectievelijk tegen het
einde van de 21e eeuw met een stijging van de nitraat-stikstofconcentratie worden
geconfronteerd.
Ook de kaliumconcentratie van het ruwe water zal op termijn tot problemen
aanleiding kunnen geven. Tenslotte geven de berekeningen aan, dat de
bestrijdingsmiddelen dinoseb en atrazin bij ongewijzigd gebruik in het ruwe water
kunnen gaan voorkomen in concentraties die de norm aanzienlijk zullen
overschrijden.

besteed. Hierbij valt te denken aan de
gevolgen van een sterkere druk op de
niet-freatische c.q. diepe winningen, de
re-allocatie van kwalitatief slechte
winplaatsen en dergelijke. Het onderzoek
moet dan ook heel nadrukkelijk worden
gezien als een eerste verkenning van het
probleem. Inmiddels is een aanvang
gemaakt met nader onderzoek naar een
aantal van deze aspecten.
In dit artikel wordt stilgestaan bij de
resultaten van het uitgevoerde onderzoek,
in het bijzonder met betrekking tot nitraat.
Ook aan de beperkingen en de randvoorwaarden, die bij de interpretatie van
de resultaten in acht moeten worden
genomen wordt aandacht besteed.
De gebruikte methode komt slechts
zijdelings ter sprake. In [3] is het volledige
onderzoek beschreven.
Methode
Algemeen
Om tot een realistische prognose van de
ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit
op een winplaats te komen dient een
aantal gegevens bekend te zijn namelijk:
- Het intrekgebied van een winplaats.
Met uitzondering van het deel, dat via het
oppervlaktewater wordt afgevoerd komt
alle grondwateraanvulling, die het intrekgebied plaats vindt vroeg of laat in de
winmiddelen terecht.
- De belasting van het verzadigde grondwatersysteem binnen het intrekgebied met
de te beschouwen stof(fen).
- De tijd die de desbetreffende stof
onderweg is vanaf het moment van
infiltratie tot aan het moment dat de
winmiddelen worden bereikt, en de
processen die gedurende die periode van

invloed (kunnen) zijn op het lot van de
stof.
De veronderstellingen en de schematiseringen, die ten grondslag liggen aan de
gevolgde werkwijze en de consequenties
daarvan zijn aangegeven in een van de
volgende paragrafen.
Het onderzoek is beperkt tot de freatische
grondwaterwinningen in Nederland,
omdat:
- De freatische winningen in het
algemeen het meest kwetsbaar zijn.
- Voor winningen in een freatisch watervoerend pakket een relatief eenvoudige
(en snelle) methode beschikbaar was om
het intrekgebied te bepalen. Voor winningen onder weerstandbiedende lagen
(semispanningswater) is (nog) geen
methode voorhanden.
- De uitspoeling van nutriënten en
bestrijdingsmiddelen, dat wil zeggen de
belasting van het verzadigde grondwatersysteem, op zandgrond veel beter bekend
is dan op andere gronden.
- De resultaten van het onderzoek binnen
enkele maanden beschikbaar moesten
komen.
In totaal betreft het 69 winplaatsen [3],
waar volgens de vergunningen in totaal
ca. 232 miljoen m3 grondwater per jaar
aan de bodem mag worden onttrokken ten
behoeve van de openbare drinkwatervoorziening. Dit is ongeveer 20% van de
totale drinkwaterproduktie en ongeveer
30% van de drinkwaterproduktie uit
(oever-) grondwater.
Intrekgebieden
Voor elke winplaats is het intrekgebied
berekend, dat behoort bij een onttrekking
ter grootte van de volgens de vergunning
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toegestane hoeveelheid. Daarbij is gebruik
gemaakt van de computerprogramma's
CONTOUR en ïLOPzl. Met CONTOUR [4] is op

iteratieve wijze een isohypsenbeeld
berekend. Deze isohypsenbeelden zijn
gevalideerd metopmetingen gebaseerde
beelden. Door met name dewaardevan
de grondwateraanvulling bij testellen is
getracht hetgemeten isohypsenbeeld zo
goed mogelijk te benaderen (trialand
error). Met dealdus 'gekalibreerde'set
parameters zijn metii.oiv.1 [5] stroombanen enverblijftijden berekend op grond
waarvan hetintrekgebied is bepaald
(afb. 1).

Afb. ! -Ligging vande
intrekgebieden ende
zandgebieden.

I noordelijk zandgebied
I oostelijk zandgebied
I centraal zandgebied
IV zuidelijk zandgebied

De samenstelling van het opgepompte
grondwater opeenwinplaats is berekend
met het computerprogramma FCONC2 [6].

Dit programma berekent de doorbraakkromme van eeninhet grondwater
opgeloste stof. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van stroombanen en verblijftijden, diemet ILOPZI zijn berekend. Elke
stroombaan (lees: stroombuis) vertegenwoordigt eenhoeveelheid water,die
afhankelijk isvande hoeveelheid
grondwateraanvulling ophet oppervlak
(gridcel) aan hetmaaiveld. Elke gridcel
heeft inprincipe eenindetijd variabele
stofconcentratie, dievolgt uitonder meer
bodemgebruik, bodemtype, mestdosering
en dergelijke.
Voor deberekening van debelastingvan
het verzadigde grondwatersysteem met
nitraat enkalium isgebruik gemaaktvan
het NPK-model [7].Voor de onverzadigde
zone iseenstikstof- c.q. kaliumbalans
opgesteld, waaruit isberekend hoeveel
stikstof respectievelijk kalium uitspoelt
naar deverzadigde zone. Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor gridcellenmet
een afmeting van500 x500m 2 .
Voor delandbouwkundige produktie is
uitgegaan van demeitelling uit 1986.De
berekende belasting van hetverzadigde
systeem heeft daarom betrekking op dat
jaar. Voor dejaren voorafgaand aan 1986
is eenreductie vandeuitspoelingvan
nitraat enkalium aangenomen, dieglobaal
is gerelateerd aandeontwikkeling van de
mestproduktie.
Voor nitraat zijn twee scenario's doorgerekend, respectievelijk een scenario
voor 1986 eneenscenario voor 2000.Het
eerste scenario iseenextrapolatie van de
situatie, diein 1986 aandeorde was: geen
beperking inhetgebruik van dierlijke
mest enkunstmest engeen uitrijverbod in
de winter. Ditscenario isvoor alle 69winplaatsen doorgerekend. Inscenario 2000
is rekening gehouden methet Besluit
Gebruik Dierlijke Meststoffen. Het uitgangspunt vandatbesluit isde opname
van fosfaat door gewassen. De normen

worden uitgedrukt ineen maximaal
toegelaten hoeveelheid fosfaat (kg)per
hectare perjaar, vertaald ineentoegestane hoeveelheid (m3) organische mest
per hectare. Voor scenario 2000 houdtdit
een beperking invan hetgebruik van
dierlijke mest totaandeeindnorm voor
fosfaat eneenuitrijverbod gedurende de
wintermaanden. Tweederde deel van de
weidemest wordt in de stallengedeponeerd enelders verwerkt.
Het aantal berekeningen voor scenario
2000 isbeperkt tot 13 winplaatsen.
Volgens deberekeningen metscenario
1986 zaldenitraatconcentratie op deze
winplaatsen (zeer) sterk stijgen.
De ontwikkeling van hetkaliumgehalte is
op 5winplaatsen berekend. De selectie
hiervan isgeschied opbasis van de
resultaten van deberekeningen voor
scenario 1986 enopinformatie overde
ontwikkeling van dereinwaterkwaliteit op
de desbetreffende winplaatsen.
Voor deberekening van debelasting van
het verzadigde systeem metde bestrijdingsmiddelen atrazin endinoseb is
gebruik gemaakt van het simulatiemodel
van dewerkgroep 'Gedrag inGrond' van
de Steungroep Milieu vande Gommissie
Toelating Bestrijdingsmiddelen [8]. Dit
model gaat uitvan een sorptie-evenwicht
en eeneerste-orde-omzettingssnelheid
voor acht standaardboderntypen.Per

gridcel (500 x500 m 2 ) zijn het bodemtype
en hetbodemgebruik geïnventariseerd
aan dehand vande bodemkaart
(STIBOKA) respectievelijk detopografische kaart. Waar nodig ishetbodemtype vertaald naar éénvan deacht
standaardtypen. Opgrond vande meitelling 1986 ishetbodemgebruik onderverdeeld inmaïsteelt (atrazin-gebruik) en
aardappelteelt (dinoseb-gebruik).De
fracties maïs enaardappelen pergridcel
zijn verwerkt indedosering vande
middelen. Ook inditgeval isvoor de jaren
voorafgaand aan 1986 gebruik gemaakt
van eenreductiefactor, dieisontleendaan
gegevens over hetgebruik van beide
middelen.
Beperkingen en onzekerheden
Aan debeschreven berekeningsmethode
kleeft eenaantal beperkingen, waarmee
bij deinterpretatie van de berekeningsresultaten rekening dient te worden
gehouden. Eendeel daarvan ligt besloten
in de analytische formules, die aan FLOPZI

ten grondslag liggen. Een ander deel komt
voort uithetonbekende, mogelijk van
locatie totlocatie verschillende stofgedrag
in deondergrond. Hieronder zijn de
meest relevante aspecten aangegeven.
- Erisaangenomen, datalle inbeschouwing genomen winplaatsen vanaf
1960 eenhoeveelheid water onttrekken
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Aß. 2 - Debiel per
nitraatklasse N03-N
perperiode; landelijk
(aantal winplaatsen
= 69).

1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2100
jaar

EZJ<11.3g/m3

>11.3g/m3

ter grootte van de huidige vergunningscapaciteit. Het betreft dus een stationaire
stromingssituatie. Het berekende
intrekgebied is in deze optiek een statisch
gegeven. Het is duidelijk, dat deze
aanname grote consequenties kan hebben
voor de resultaten.
- Omdat het programma ïi.oiv.1niet de
mogelijkheid biedt met onvolkomen
pompputten Ie rekenen is het (doorgaans
sterk onvolkomen) puttenveld geschematiseerd tot één volkomen pompput in het
centrum van het puttenveld. In gevallen
waar sprake is van een uitgestrekt puttenveld, is een schematisatie met meer
pompputten toegepast.
- Voor de grondwateraanvulling zijn
waarden gekozen die variëren van 0,6 tot
1,0 mm/dag. Uit de kalibratie van het
isophypsenbeeld is per winplaats de
meest geëigende waarde bepaald. Voor
elke winplaats is dat een uniforme waarde,
ongeacht het bodemgebruik.
- De verblijftijd in de onverzadigde zone

(ca. 2 tot 10 jaar) is niet berekend.
- Er is geen rekening gehouden met extra
grondwateraanvulling vanuit oppervlaktewater, noch met een eventuele drainerende werking van het oppervlaktewater.
- Processen als dispersie en diffusie zijn
niet in de berekeningen meegenomen. Als
transportmechanisme is louter met het
convectieve transport gerekend. Met
eventuele voorkeursstroombanen is
evenmin rekening gehouden.
- Ook met processen die zich in de
verzadigde zone voltrekken en die van
invloed kunnen zijn op het lot van een
bepaalde stof is geen rekening gehouden.
In dit verband kunnen worden genoemd
denitrificatie als gevolg van de aanwezigheid van pyriet, kaliumftxatie en adsorptie
aan bijvoorbeeld humusdeeltjes. Er is dus
uitgegaan van conservatief stofgedrag.
De effecten van deze verwaarlozingen en
vereenvoudigingen wijzen vrijwel alle in
dezelfde richting; het model berekent een
sterkere dan wel een snellere reactie dan

in de praktijk zal optreden. Met name de
eerstgenoemde veronderstelling legt ten
opzichte van de overige aannamen veel
gewicht in de schaal. Daarom is het
gerechtvaardigd te spreken van een
zogenaamde 'worst-case' benadering.
Een en ander houdt in dat de hier
gepresenteerde berekeningen indicatief
zijn. Op het niveau van individuele winplaatsen kan dit leiden tot aanmerkelijke
verschillen, zowel in positieve als in
negatieve zin, tussen enerzijds de
prognose en anderzijds de huidige en
toekomstige meetwaarden. De resultaten
van dit onderzoek hebben vooral tot doel
op landelijk niveau de richting aan te
geven, waarin de grondwaterkwaliteit op
de winplaatsen zich beweegt c.q. zal gaan
bewegen. Binnen dat kader is het
verantwoord gebruik te maken van de
resultaten, ondanks de eerder opgesomde
beperkingen en onzekerheden.
Resultaten
In afb. 2 is aangegeven welk deel van het
totaal op de 69 beschouwde winplaatsen
gewonnen grondwater per periode wel
respectievelijk niet aan de drinkwaternorm van 11,3 g/m 3 NO3-N zal voldoen.
Het betreft het scenario, waarbij de
gegevens over 1986 zijn geëxtrapoleerd
naar de toekomst zonder rekening te
houden met het Besluit Gebruik Dierlijke
Meststoffen. De afbeelding geeft de
trendmatige toename van het nitraatgehalte in het grondwater weer.
In afb. 3 is het aantal nitraatklassen verder
onderverdeeld; de getallen boven de
kolommen geven het aantal winplaatsen
per klasse weer.
Nederland kan worden onderverdeeld in
vier grote min of meer aaneengesloten
zandgebieden (afb. 1). De afb. 4, 5, 6 en 7

Afb. 3 -Debiet enaantalzeinplaatsenpernitraatklasse NO3-N perperiode;periode 1970-2100;landelijk (aantalwinplaatsen = 69).
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4/Z>. 4 - Debiet per nitraatklasse NO j-N per periode in het noordelijke zandgebied
(aantal winplaatsen = 11).

Afb. 5 - Debiet per nitraatklasse NO j-N per periode in het oostelijke zandgebied
(aantal winplaatsen = 17).

Afb. 6 - Debiet per nitraatklasse NO j-N per periode in het centrale zandgebied
(aantal winplaatsen = 24).

Afb. 7 - Debiet per nitraatklasse NO j-N per periode in het zuidelijke zandgebied
(aantal winplaatsen = 17).
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Afb. 9 - Debiet en aantal winningen per nitraatklasse NO j-N per periode volgens
scenario 2000; landelijk (aantal winplaatsen = 13).
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geven per zandregio de ontwikkeling van
de nitraat-stikstofconcentratie per periode,
gerelateerd aan het debiet. Ook hier is
sprake van het scenario 1986.
Voor 13 winplaatsen, respectievelijk 2 in
het noordelijke, 4 in het oostelijke en 7 in
het zuidelijke zandgebied, is het effect van
het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen
nagegaan. In afb. 8 is de ontwikkeling van
de nitraat-stikstofconcentratie volgens
scenario 1986 voor deze winplaatsen
weergegeven.
In afb. 9 is de nitraat-stikstofconcentratie
voor dezelfde winplaatsen weergegeven,
waarbij er van uit is gegaan dat het Besluit
Gebruik Dierlijke Meststoffen in 1995
volledig is ingevoerd. Het effect van het
Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen
is af te leiden uit een vergelijking van de
afb. 8 en 9.
Conclusies
Ter beperking van de lengte zijn in dit
artikel geen resultaten van de prognoses
voor kalium, dinoseb en atrazin gegeven.
De conclusies ten aanzien van deze
stoffen zijn echter dermate interessant, dat
ze wel zijn opgenomen. Voor de onderbouwing van de conclusies 4 en 5 wordt
verwezen naar [3].
Bij alle conclusies dient te worden
bedacht, dat er sprake is van een worstcase aanpak. Dit gegeven mag echter niet
leiden tot de opvatting, dat het in de
praktijk niet zo'n vaart zal lopen. Daarvoor
zijn de signalen, zowel uit dit onderzoek
als uit de praktijk, te sterk.
1. Ongewijzigd gebruik van meststoffen
zal op landelijke schaal leiden tot een zeer
sterke toename van de nitraat-stikstofconcentratie in het grondwater. Rond het
jaar 2000 zullen 24 van de 69 doorgerekende freatische winplaatsen grondwater onttrekken waarvan de nitraatstikstofconcentratie hoger is dan de
norm van 11,3 g/m 3 NO3-N. Deze
24 winplaatsen onttrekken tezamen
ca. 50 miljoen mVjaar van de in totaal
ca. 232 miljoen mVjaar, die op de
beschouwde winplaatsen mag worden
gewonnen.
2. De problemen met de nitraat-stikstofconcentratie zullen zich vooral toespitsen
op het oostelijke en in iets mindere mate
het zuidelijk zandgebied. Na 2000 zal op
de doorgerekende winplaatsen in het
oostelijke zandgebied - bij de gehanteerde
berekeningsgrondslagen - geen grondwater meer kunnen worden gewonnen,
dat zonder aanvullende zuivering aan de
norm voldoet. Het gaat om een debiet van
ca. 41 miljoen mVjaar.
In het noordelijke en het centrale zand-

gebied zijn pas in de tweede helft van de
21e eeuw problemen van enige omvang te
verwachten. De watervoerende pakketten
zijn hier relatief dik in tegenstelling tot die
in het oostelijke en het zuidelijke zandgebied. Daarnaast is de nitraatbelasting in
het noordelijke en het centrale zandgebied
aanmerkelijk kleiner dan in de andere
zandgebieden.
3. Volledige invoering van het Besluit
Gebruik Dierlijke Meststoffen biedt voor
de nitraat-stikstofconcentratie wel enige
verbetering, maar niet zodanig dat op de
13 doorgerekende winplaatsen een
concentratie tot onder de norm zal kunnen
worden gerealiseerd. Om dat te bereiken
is een aanzienlijke aanscherping van de
regelgeving noodzakelijk. Gezien de
traagheid van grondwatersystemen is het
gewenst daar niet te lang mee te wachten.
4. Voor 5 geselecteerde winplaatsen is
een prognose gemaakt voor het kaliumgehalte. Op grond van deze berekeningen
kan worden geconcludeerd, dat ook het
kaliumgehalte van het grondwater in de
toekomst aanmerkelijk zal kunnen stijgen.
5. Voor atrazin en dinoseb is voor vier
winplaatsen (2 x atrazin en 2 x dinoseb)
een prognose gemaakt. De maximaal te
verwachten concentratie atrazin is ca.
0,5 //g/1; de concentratie dinoseb zal
kunnen oplopen tot meer dan 3,0 //g/l.
Voor beide stoffen wordt de (drinkwater-)norm van 0,1 //g/l dus ruimschoots
overschreden. Door een verbod op het
gebruik van beide middelen met ingang
van 1990, zoals momenteel wordt overwogen, zal eerst op termijn de concentratie dalen tot beneden de norm. Als
gevolg van de trage reactie van het
grondwatersysteem zal echter nog zeer
lang nalevering plaatsvinden.
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I'. N. O L S T H O O R N :
Modeling simultaneous fresh/saline
g r o u n d w a t e r flow with a s p r e a d s h e e t
In former papers methods for ground- and surface
water modeling using spreadsheets have been
described lOlsthoorn, 1985 1987, 1988]. Now the
methods are extended to simultaneous fresh-saline
groundwater flow modeling in vertical cross
sections, both stationary and non-stationary.
T h e results are compared to published examples
that have been derived by more sophisticated
models. The method proves astonishingly accurate
even though Dupuit simplifications are applied.
Modeling simultaneous fresh/saline groundwater
flow proved simple and turned out to be both fun
and practically useful to do for any interested
hydrologist with a PC and a spreadsheet. T h e two
models developed here, consist of no more than
some 40 spreadsheet lines.

NAVEWA studiedag tijdens
Aqua Expo in Brussel
De NAVEWA houdt tijdens de Aqua
Expo in Brussel op 21 november a.s. een
studiedag in het Auditorium van Paleis 7
op de Heizel.
Eerst zal het Eurodocument voor drinkwaterinstallaties worden besproken.
Vervolgens wordt een overzicht gegeven
van de diverse beveiligingen, gevolgd
door een bespreking van de nieuwe
NAVEWA-reglementering voor binneninstallaties. Des middags wordt een overzicht gegeven van actuele rehabilitatiemethoden, gevolgd door het renoveren
van de gietijzeren hoofdleidingen van de
stad Brussel. Besloten wordt met een
voordracht over geleide doorpersingen.
Nadere inlichtingen:
NAVEWA, Waterloosesteenweg 255-bus 6,
B-1060 Brussel, tel. 09-32.2.537.42.02537.43.56.

