Hydrologische effecten van beregening uithet grondwater

Deell

Probleemstelling en werkwijze
Inleiding en probleemstelling
Zoet grondwater komt in Nederland in
een zeer grote hoeveelheid voor. Volgens
een globale schatting bedraagt deze
hoeveelheid 500-1.000 miljard m3
[RID, 1983]. De jaarlijkse aanvulling
hiervan varieert, afhankelijk van de
klimatologische omstandigheden, van
ongeveer 3 tot 10 miljard m 3 , met een
gemiddelde van 5,8 miljard m 3 .
De winningsmogelijkheden van zoet
grondwater zijn minder dan de jaarlijkse
aanvulling als gevolg van geohydro-
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logische karakteristieken van het grondwaterreservoir, de plaatselijk ongewenste
grondwaterkwaliteit en de nadelige
consequenties voor andere belangen.
Een goed inzicht in de beschikbare
hoeveelheden grondwater en de behoefte
aan grondwater voor de verschillende
maatschappelijke doeleinden (zoals drinken industriewatervoorziening, landbouw,
recreatie, natuur, en andere) is van groot
belang. Het Tweede Structuurschema
Drink-en Industriewatervoorziening
[Vomil/VRO/V&W, 1981] geeft een
prognose van de toekomstige drink- en
industriewaterbehoefte uit grond- en
oppervlaktewater voor de jaren 1990,
2000 en 2010. Voor deze sector speelt het
zoete grondwater een belangrijke rol
vanwege zijn relatief goede en constante
kwaliteit en ook vanuit het oogpunt van de
volksgezondheid. Aangezien de behoefte
aan zoet grondwater toeneemt maar de
winningsmogelijkheden beperkt zijn, is
in genoemd structuurschema het begrip
'winbaar geachte hoeveelheid grondwater' geïntroduceerd. Hieronder wordt
verstaan: 'de maximale hoeveelheid
grondwater die per tijdseenheid (per jaar)
op permanente basis in een bepaald
gebied op bestaande geprojecteerde en te
projecteren winplaatsen kan worden onttrokken met inachtneming van technische
factoren en alle bij het grondwater en de
grondwaterstand betrokken belangen'.
De 'winbare' hoeveelheid grondwater
wordt thans geschat op 1.940 x 106 m 3 per
jaar. Bij deze raming is slechts op zeer

Samenvatting
Tot in de eerste helft van de jaren 70 speelde beregening van landbouwgewassen
geen rol van betekenis. Sinds het uitzonderlijk droge jaar 1976, toen zich ten
aanzien van de landbouwwaterhuishouding grote problemen voordeden, is de
toepassing van beregening echter sterk toegenomen. Met name in gebieden waar
geen of onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is, zoals in het grootste deel
van de Nederlandse zandgebieden, wordt voor beregening voornamelijk een
beroep gedaan op grondwater. Behalve door de landbouw wordt ook door een
aantal andere maatschappelijke belangen, zoals drink- en industriewatervoorziening, recreatie en natuur een beroep gedaan op het zoete grondwwater.
Bij het vaststellen van de 'winbare' hoeveelheid grondwater zal met al deze
belangen rekening moeten worden gehouden. Voor het grondwaterbeleid is het
derhalve van groot belang inzicht te hebben in de hydrologische effecten van
grondwateronttrekking. Over de hydrologische effecten van onttrekking ten
behoeve van beregening is aanzienlijk minder bekend dan over de effecten van
onttrekking ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening. In een serie
van drie artikelen wordt ingegaan op een tweetal modelstudies naar de
hydrologische effecten van grondwateronttrekking voor beregening. In dit eerste
artikel wordt de onderzoeksopzet besproken. In het tweede en derde artikel
worden de resultaten van de beide studies beschreven. In het derde artikel
worden bovendien de resultaten van beide studies met elkaar vergeleken.

globale wijze rekening gehouden met de
invloed van grondwateronttrekking op de
natuurlijke flora en fauna en met
kwaliteitsveranderingen van het grondwater als gevolg van menselijk handelen.
Verder is bij de raming uitgegaan van
gelijkmatig over het jaar verdeelde,
geconcentreerde, permanente onttrekkingen. Dit betreffen in het bijzonder
onttrekkingen ten behoeve van de drinken industriewatervoorziening. Bij de
raming is geen rekening gehouden met
ongelijkmatig over het jaar verdeelde, niet
permanente, diffuse onttrekkingen ten
behoeve van beregening van landbouwgewassen. Sinds het droge jaar 1976 wordt
echter op steeds grotere schaal gebruik
gemaakt van zoet grondwater voor beregening in de landbouw, in het bijzonder
op de hogere gronden in het oosten en
zuiden van ons land waar geen of slechts
tegen hoge kosten aanvoer mogelijk is
vanuit het oppervlaktewaterstelsel.
Uit prognosecijfers blijkt dat in genoemde
gebieden de totale vraag voor de drink- en
industriewatervoorziening en de landbouw
dusdanig toeneemt dat deze nagenoeg
gelijk is aan de in het 2e Structuurschema
gedefinieerde winbare hoeveelheid grondwater of deze zelfs overschrijdt.
Aangezien beide typen onttrekkingen
nogal van elkaar verschillen is optelling
van beide behoeften echter niet zonder
meer geoorloofd.
In verband met het sterk toegenomen
gebruik van het grondwater voor de landbouw (beregening van grasland), plaatselijk optredende verschijnselen van verdroging (in het bijzonder in de natte
natuurgebieden), de problematiek rond de
vermesting en plaatselijke vervuiling van

de bodem en het grondwater is het begrip
winbare hoeveelheid niet meer te
hanteren in de zin van het 2e Structuurschema. Herbezinning op dit begrip is
noodzakelijk. 'Winbaar' zal ook betekenen
'winbaar tegen welke prijs'. Welke prijs is
men bereid te betalen voor verdroging en
welke kosten zijn acceptabel voor het
zuiveren van drinkwater. De vraag naar
zoet grondwater wordt niet alleen bepaald
door de vraag van de drink- en industriewatervoorziening maar ook de andere
belangen als natuur en landbouw spelen
hier een rol.
In eerste instantie is meer inzicht nodig in
de hydrologische effecten die het gevolg
zijn van de onttrekking van grondwater
voor beregening. In een later stadium
dienen de hydrologische effecten van
beregening uit het grondwater te worden
vergeleken met en afgewogen tegen de
hydrologische effecten die het gevolg zijn
van de meer permanente geconcentreerde
grondwaterwinningen ten behoeve van de
drink- en industriewatervoorziening.
Daarnaast is een studie nodig naar de
gevolgen van grondwateronttrekkingen in
relatie tot grondwaterkwaliteitsveranderingen.
In een serie van drie artikelen wordt
ingegaan op twee studies naar de hydrologische effecten van beregening uit het
grondwater, uitgevoerd door het RIVM en
Rijkswaterstaat. In de beregeningsstudie
van het RIVM, die is uitgevoerd in
opdracht van het Directoraat Generaal
Milieubeheer van het Ministerie van
VROM, is gebruik gemaakt van de
modellen MUST [De Laat, 1980] en het
door het RIVM ontwikkelde model
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TRINS, die de grondwaterstroming in de
onverzadigde respectievelijk de verzadigde zone vrij gedetailleerd beschrijven
en veel invoergegevens vereisen. In de
beregeningsstudie van Rijkswaterstaat is
gebruik gemaakt van het model
DEMGEN [Abrahamse, e.a., 1982] dat
werd ontwikkeld in het kader van de
PAWN-studie. DEMGEN, ontwikkeld
voor toepassing op landelijke schaal, is in
vergelijking met de modellen MUST en
TRINS vrij eenvoudig van opzet en vereist
relatief weinig invoergegevens.
De beide studies zijn uitgevoerd in een
gebiedsdoorsnede in het zandgebied van
west en midden Noord-Brabant. Dit gezamenlijke onderzoek had als doel de
berekeningsresultaten van beide studies
met elkaar te vergelijken en de bruikbaarheid van beide modellen op een dergelijke
schaal te testen. In het vervolg van dit
artikel wordt een overzicht gegeven van
eerder verricht onderzoek naar de hydrologische effecten van beregening uit het
grondwater, wordt de keuze van het
studiegebied toegelicht en wordt een korte
beschrijving gegeven van de bij het
beregeningsonderzoek gebruikte modellen. In het tweede en derde artikel worden
de invoergegevens en resultaten van de
beregeningsstudies van het RIVM,
respectievelijk Rijkswaterstaat beschreven.

In het derde artikel worden bovendien de
resultaten van beide studies met elkaar
vergeleken en worden de mogelijkheden
voor landelijke toepassing besproken.
Eerder verricht onderzoek
In het verleden hebben reeds diverse
studies naar de hydrologische effecten van
beregening uit het grondwater veel
waardevolle gegevens opgeleverd.
Deze studies hebben echter enkele beperkingen, zoals:
- er is uitgegaan van een constante
onttrekking gedurende (een deel van) het
groeiseizoen [Ernst en Feddes, 1979; Van
der Giessen, 1980 en 1983;Van Lanen,
1981 en Van de Velde en Overmars,
1982], terwijl de onttrekking voor beregening sterk varieert in de tijd;
- er is uitgegaan van een gelijkmatige
verdeling van de onttrekkingspunten over
(een deel van) het modelgebied [Ernst en
Feddes, 1979; Van der Giessen, 1980 en
1983; Van Lanen, 1981, 1983 en 1985b en
Van de Velde en Overmars, 1982], terwijl
dat in werkelijkheid niet het geval hoeft te
zijn;
- er is stationair gerekend [Van de Velde
en Overmars, 1982], terwijl beregening bij
uitstek een niet stationair proces is;
- er is geen of weinig rekening gehouden
met de in de praktijk aanwezige variatie in

gewassen en bodemfysische en (geo)hydrologische eigenschappen [Ernst en
Feddes, 1979; Van der Giessen, 1980; Van
Lanen, 1981 en 1983 en Van de Velde en
Overmars, 1982];
- er is een relatief klein gebied
beschouwd [Van der Giessen, 1983; van
Lanen, 1981 en 1985b en Van de Velde
en Overmars, 1982];
- er is weinig of geen aandacht
geschonken aan andere hydrologische
effecten dan grondwaterstandsverlagingen
[Ernst en Feddes, 1979; Van der Giessen,
1980 en 1983 en Van de Velde en
Overmars, 1982].
In de hier beschreven studie is zoveel
mogelijk tegemoet gekomen aan de
bovengenoemde bezwaren.
Keuze van het studiegebied
Besloten werd het onderzoek uit te voeren
in hei zuidelijk zandgebied, aangezien juist
in dit gebied de omvang van de beregening uit grondwater grote vormen heeft
aangenomen [Van Boheemen en
De Wilde, 1979 en Van Boheemen, 1985].
Alleen het westelijk en middendeel van
het zuidelijk zandgebied zijn in de
beschouwing betrokken.
Om niet het gehele gebied in model te
hoeven brengen zijn enkele aannamen
gedaan ten aanzien van de schematisering
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van het gebied en de bijbehorende eigenschappen. Er is uitgegaan van een
oost-west lopende dwarsdoorsnede door
het westelijk en middendeel van NoordBrabant. Het uiteindelijk modelgebied
bestaat uit een strook van 70 km lengte en
met een breedte van 500 meter rond deze
doorsnede. De exacte ligging van deze
strook is niet belangrijk omdat de
benodigde gegevens worden verzameld
van een gebiedsdoorsnede met een
breedte van minimaal 5 km. Deze doorsnede loopt van Roosendaal in het westen
naar Best in het oosten en is ingetekend in
aft. 1.
Door invoergegevens te verzamelen van
een gebied dat groter is dan het eigenlijke
modelgebied wordt getracht resultaten te
verkrijgen die representatief zijn voor een
groot deel van het westelijk en middendeel van het zuidelijk zandgebied.
De lengterichting van het modelgebied is
loodrecht op de hoofdrichting van de
grotere beken in het gebied gekozen
hetgeen noodzakelijk is voor een correcte
voorspelling van de hydrologische
effecten van beregening uit het grondwater. De onttrekking van grondwater ten
behoeve van beregening zal namelijk voor
een deel worden gecompenseerd door een
toeneming van de infiltratie vanuit of een
afneming van de afvoer naar het oppervlaktewater. Bovendien komt in een
west-oost raai de aanwezige bodemkundige en (geo)hydrologische variatie in
het zandgebied van Noord-Brabant het
best tot uiting.
Aanpak van het gezamenlijk onderzoek
naar de effecten van beregening uit het
grondwater
Onttrekkingen van grondwater ten
behoeve van beregening veroorzaken
tijdsafhankelijke verlagingen van de
grondwaterstand. Deze verlagingen
kunnen via een vermindering van de
capillaire opstijging gevolgen hebben voor
de verdamping van de gewassen op de
niet beregende gronden. Mogelijk moet
ook extra grondwater worden onttrokken
om aan de als gevolg van de lagere
grondwaterstand toegenomen beregeningsbehoefte te kunnen voldoen.
Grondwaterstandsverlagingen kunnen
verder gevolgen hebben voor de grootte
van kwelstromen. In het bijzonder natuurlijke vegetatie reageert vaak sterk op
verandering van de kwelflux [Kemmers en
Jansen, 1985]. Tenslotte heeft verlaging
van de grondwaterstand een verminderde
afvoer naar of een verhoogde infiltratie
vanuit het oppervlaktewater tot gevolg.
Het zal duidelijk zijn dat de gebruikte
rekenmethode zodanig moet zijn dat
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Ajb. 2 -Schematisch overzicht van dewaterstromen binneneenplot.

bovengenoemde effecten kunnen worden
berekend. Dit betekent dat zowel de
verzadigde grondwaterstroming als de
onverzadigde grondwaterstroming en de
verdamping berekend moeten kunnen
worden. Vanwege het sterk in de tijd
variërende karakter van beregening moet
de methode niet-stationaire processen
kunnen simuleren. Tenslotte moet, wil de
studie resultaten opleveren die relevant
zijn voor het grondwaterbeleid op regionale en landelijke schaal, de methode
geschikt zijn voor het doorrekenen van
grote gebieden.
In het onderstaande wordt in het kort
ingegaan op de toegepaste modellen en de
voor- en nadelen daarvan.
Beregeningsstudie door het RIVM
Het RIVM [Van Lanen, 1983] ontwikkelde een rekenmethode, die aan bovengenoemde eisen tegemoet komt. Van die
methode is, zij het in enigszins aangepaste
vorm, gebruik gemaakt. De methode gaat
uit van een losgekoppelde benadering van
de verzadigde grondwaterstroming
enerzijds en de onverzadigde grondwaterstroming en verdamping anderzijds.
De niet-stationaire verzadigde grondwaterstroming wordt beschreven met een
numeriek model dat uitgaat van de
eindige-elementenmethode en het superpositiebeginsel. Gekozen is voor het
model TRINS waarvan Leynse (RIVM)
de grondlegger is. Bij toepassing van dit
model wordt over het studiegebied een
knooppuntennetwerk gelegd. Voor de
berekening van de onverzadigde grondwaterstroming, verdamping en beregeningsgiften is gekozen voor het
pseudo-stationaire model MUST [De
Laat, 1980].Van beide modellen zijn
enigszins aangepaste versies gebruikt.
Omdat er een interactie bestaat tussen de
verzadigde en onverzadigde grondwaterstroming en de verdamping wordt, om
consistente resultaten te verkrijgen, een
iteratieprocedure gevolgd.
Vanwege toepassing van het superpositiebeginsel worden geen werkelijke grond-

waterstanden, beekafvoeren, kwelintensiteiten en dergelijke gesimuleerd,
maar uit de berekeningen volgen direct de
veranderingen van de grondwaterstanden,
beekafvoeren en kwelintensiteiten die het
gevolg zijn van de grondwateronttrekking
voor beregening. Deze veranderingen mag
men optellen (superponeren) op de
grondwaterstanden, beekafvoeren, kwelintensiteiten en dergelijke die behoren bij
de situatie zonder beregening. Voor een
uitgebreide beschrijving van de gebruikte
rekenmethode wordt verwezen naar Van
Lanen [1983] en Thunnissen en
Siemonsma [1987].
Beregeningsstudie door Rijkswaterstaat
Het model DLMGEN is één van de
modellen die in het kader van de beleidsanalyse voor de waterhuishouding van
Nederland zijn ontwikkeld. Het is een
quasi-stationair (agro)hydrologisch model,
dat wil zeggen dat er wordt gerekend met
tijdstappen van 10 dagen, waarbinnen een
stationaire situatie wordt verondersteld.
Tussen deze tijdstappen vindt steeds de
berekening van een nieuwe situatie plaats.
Voor een uitvoerige beschrijving wordt
verwezen naar de handleiding van het
model [Abrahamse, e.a., 1982].
Bij toepassing van het model wordt een
studiegebied geschematiseerd tot één of
meer districten. Districten kunnen worden
onderverdeeld in verschillende subdistricten en deze weer in plots.
Een district bestaat uit stedelijk gebied,
oppervlaktewater en begroeid gebied.
De indeling in subdistricten is gebaseerd
op verschillen in grondsoort, geohydrologie en de aanwezigheid van oppervlaktewater. De piotindeling tenslotte
berust op het verschil in gewastype en
beregeningstoestand (dat wil zeggen geen
beregening, beregening uit het oppervlaktewater of beregening uit het grondwater). In tegenstelling tot districten en
subdistricten zijn plots binnen een district
niet geografisch bepaald. De berekeningen vinden plaats op piotniveau in het
zogenaamde plotwatermodel. Een plot is
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hiertoe geschematiseerd tot een tweelagen systeem, bestaande uit een effectieve wortelzone en een ondergrond; de
ondergrond bestaat uit een onverzadigde
zone en een verzadigde zone. De structuur
van het plotwatermodel is weergegeven in
afb. 2.
Zowel voor de wortelzone als voor de
ondergrond wordt per tijdstap de waterbalans opgesteld. De koppeling tussen
wortelzone en ondergrond komt tot stand
door voor de onverzadigde zone uit te
gaan van een stationaire betrekking tussen
de vochtspanning aan de onderkant van
de wortelzone, de grondwaterstand en de
capillaire opstijging. De basisdrainage is
lineair gekoppeld aan de grondwaterstand
en het betreft drainage naar het oppervlaktewater en niet naar de nevenliggende
plots, waarmee in DEMGEN geen interactie bestaat. Interactie tussen de waterstromen vindt plaats op districtsniveau.
De kwel is in DEMGEN als een per plot
constante flux beschouwd, die over alle
tijdstappen eenzelfde waarde heeft.
Optimalisatie van grondwaterwinning
Voor het bepalen van de hydrologische
effecten van beregening op de winbare
hoeveelheid grondwater moeten deze
effecten worden afgewogen tegen de
hydrologische effecten die het gevolg zijn
van de meer permanente, geconcentreerde grondwaterwinningen. Verder moet
rekening worden gehouden met de
effecten van grondwaterwinningen op de
natuurlijke flora en fauna en met de
kwaliteitsaspecten van het grondwater.
Door het RIVM is enige tijd geleden in
opdracht van het Directoraat Generaal
Milieubeheer een verkennend onderzoek
uitgevoerd naar methodiek-ontwikkeling
ten behoeve van het optimaal gebruik van
de bronnen van watervoorziening
[Meinardi, e.a., 1986]. Hierbij is voor de
regio West Noord-Brabant begonnen met
het ontwikkelen van een methode voor
het selecteren van mogelijke bronnen
onder inachtnemimg van andere belangen
en tevens van kwaliteitsaspecten van het
grondwater. In eerste instantie is gekeken
naar het gebruik van het grondwater voor
de openbare watervoorziening, maar in
principe kunnen alle andere behoeften
aan water, waaronder voor beregening,
ook worden beschouwd.
Bij Rijkswaterstaat vindt onderzoek plaats
naar een mogelijke koppeling van het
model DEMGEN met een model voor het
diepere grondwater door middel van de
kwel- of wegzijgingsterm en waarmee
zowel op landelijke als op kleinere schaal
kan worden gerekend. Met behulp van
deze gekoppelde modellen wordt het dan

mogelijk de effecten van de verschillende
typen onttrekkingen te vergelijken.
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drawback ot iron application is that ironphosphate
complexes are suspected to release phosphate at
low redox conditions. In laboratory experiments,
however, a dose of 100 g F e î + appeared to
decrease phosphorus release rates under oxic, but
also under anoxic conditions. Therefore, the
addition of this agent to sediments can be a good
alternative for dredging, and about ten times
cheaper. T h e long term effects of this method have
to be tested in in situ experiments.

Na Italie en Duitsland stelt
EG-commissie ook Britten
ultimatum voor verbetering
drinkwater
De Europese Commissie heeft de Britse
regering nog twee maanden de tijd gegeven om de kwaliteit van het drinkwater
op het niveau van de EG-normen te
brengen, zo niet dan schakelt de Commissie het Europese Hof van Justitie in.
Dit deelde een woordvoerder van de
Commissie onlangs in Brussel mee.
Het ultimatum komt na maandenlange
onderhandelingen over het terugbrengen
van het te hoge nitraatgehalte in het Britse
drinkwater. In de onderhandelingen
tussen EG-commissaris Carlo Ripa di
Meana en de Britse minister van milieu,
Nicolas Ridley, zou het probleem van het
te hoge loodgehalte wel inmiddels zijn
opgelost.
Londen wil pas in 1995 aan de EGnormen voldoen. De houding van Brussel
kan, naar de Britse regering vreest, de
privatisering van de drinkwaterbedrijven
in gevaar brengen. Voorzieningen om het
drinkwater de EG-kwaliteit te geven
zouden ettelijke miljarden Britse ponden
kosten, onder meer wegens vervanging
van waterleidingen die lood bevatten.
De Commissie heeft al verscheidene
procedures tegen de Bondsrepubliek
Duitsland lopen die zich weer niet aan
andere drinkwatervoorschriften houdt.
Italië heeft twee jaar de tijd gekregen
zich aan de EG-richtlijnen te
conformeren. (ANP)

Rivier in Sovjetunie in brand
De rivier de Noren in de Oekraïne in de
Sovjetunie heeft vijf uur lang over een
groot aantal kilometers in vuur en vlam
gestaan. Dat berichtte onlangs het
partij-orgaan Pravda.
Het water vloog in brand toen een
voorbijganger een sigaret in de rivier in
het district Zjitomir had gegooid. Kort
tevoren was 4.000 kubieke meter olie in
de rivier gestroomd nadat een bulldozer
per vergissing een pijpleiding had
beschadigd.
Twee bruggen en een tractor nabij het
dorpje Malje Moski werden vernield.
De voorbijganger liep ernstige brandwonden op. (DPA)

