Een meetnet grondwaterkwaliteit inde provincie Gelderland

1. Inleiding
Een meetnet grondwaterkwaliteit wordt hier
omschreven alseen aantal (speciaal
aangelegde) putten waarvan het grondwater
regelmatig op verschillende parameters
wordt geanalyseerd.
Naar doel kunnen meetnetten grondwaterkwaliteit worden onderscheiden in: meetnetten voor de bewaking van waterwingebieden, meetnetten opgelegd in het kader
van vergunningen in wet- en regelgeving,
meetnetten bij incidenten met bodem- en
grondwaterverontreiniging, meetnetten voor
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Momenteel worden vele taken op het gebied van grondwaterkwantiteit en -kwaliteit
door de Rijksoverheid naar de provincies gedelegeerd. Om deze taken naar behoren te
kunnen uitvoeren heeft de provincie informatie nodig,onder andere op het gebied van
grondwaterkwaliteit.
Met behulp van de doelstellingen van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit en
interviews met deskundigen en belanghebbenden zijn de doelstellingen vooreen
provinciaal meetnet geformuleerd.
Op grond van geohydrologische en statistische overwegingen wordt voorgesteld, naast
de 59 reeds bestaande waarnemingsputten van het landelijk meetnet, ten behoeve van
het provinciaal meetnet 60 waarnemingsputten te installeren. Binnen de
geohydrologische eenheden isrekening gehouden met de relevante combinaties van
landgebruik en bodemtype. De waarnemingsputten zijn, bij voorkeur binnen de
beschermingsgebieden van freatische winningen, zo homogeen mogelijk overde
provincie verdeeld.
Voorgesteld isde constructie van de putten en het analyse programma identiek aan het
landelijk meetnet uit te voeren. Om de informatie van de verschillende filters per put
onderling te kunnen vergelijken dient het landgebruik over minimaal 500m
stroomopwaarts homogeen te zijn.
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het vastleggen van trendmatige veranderingen, bijvoorbeeld ten gevolge van
veranderingen in landgebruik, bijzondere
meetnetten [Miller, 1981]en meetnetten
rond waterwingebieden ter voorspelling van
de te onttrekken grondwaterkwaliteit
[Groennou. 1987].Met het doel van het
meetnet hangt de aard van het meetnet
samen. Zo wordt onderscheid gemaakt ineen
basismeetnet (het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit), primaire meetnetten
(regionale of provinciale meetnetten),
secundaire meetnetten (verdichtingen van
primaire meetnetten in bijzondere gebieden)
en tertiaire meetnetten (lokaal met beperkte
bestaansduur [Van Duijvenbooden et al.
1986].
Het bekendste meetnet isin Nederland het
landelijk meetnet grondwaterkwaliteit.
Dit meetnet bestaat uit 371 speciaal voor dit
doelaangelegde putten, met drie filters op
respectievelijk 10, 15en 25m-mv.De putten
zijn evenredig verdeeld over landgebruik en
bodemtype [Van Duijvenbooden et al,
1985]. De resultaten van het meetnet worden
regelmatig gepubliceerd [Gast et al, 1985].
Ook in het buitenland zijn vele meetnetten
grondwaterkwaliteit beschreven, zoalsin
Zweden [Aastrup en Persson, 1981], in
Minnesota, VS [Clark enTrippler, 1983],
Noordrijn-Westfalen, BRD [1985]en

Baden-Würtemberg, BRD [1986]. Ook de
VS (EPA, 1984] overwegen een meetnet
grondwaterkwaliteit te installeren.
In deze publikatie zal worden ingegaan op
het ontwerp voor een meetnet grondwaterkwaiteit ten behoeve van de provincie
Gelderland. Als eerste stap iseen doelstellingenanalyse uitgevoerd. Op grond van
deze analyse iseen inrichtingsplan opgesteld.
2. Doelstellingenanalyse
2.1. Provinciale taken inzake grondwaterkwaliteitsbeheer
2.1.1. Taken voortkomend uit Rijkswetgeving
De belangrijkste aanknopingspunten voor
provinciale taken inzake Grondwater-

kwaliteitsbeheer geeft de Wet Bodembescherming. Een en ander isin onderstaand
overzicht samengevat.
In de Wet Bodembescherming worden
bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden
onderscheiden. Bodembeschermingsgebieden
zijn gebieden waardebodem nietofslechtsin
geringe mate nadelig isbeïnvloed door
menselijke activiteiten. Tot de bodem wordt
hier ook het grondwater gerekend.
Binnen grondwaterbeschermingsgebieden
wordt de kwaliteit van het grondwater ten
behoeve van de waterwinning beschermd.
Voor het vaststellen van de grootte van deze
gebieden, de indeling in zones, de vormen
van bedreiging etcetera isonderzoek nodig.

OVERZICHT I- Provinciale taken inzake grondwaterkwaliteitsbeheer
voortkomend uit deWet Bodembescherming (Staatsblad 374,1986).
Hoofdstuk 6: Bepalingenopprovinciaal niveauter beschermingvandebodem.
1. Bodembeschermingsgebieden (art.33-36)
Art. 33 Onderzoek naar deaanwezigheid vangebiedenwaarindechemische,fysischeen biologische
eigenschappen vandebodem nietof slechtsingeringe matenadeligwordenbeïnvloeddoor menselijke
activiteiten.Ook vangebiedenwaarinnadeligebeïnvloedingzonderingrijpendemaatregelenongedaankan
worden gemaakt.
Art. 34 Opstellen vaneenintentieprogramma met beleidsvoornemens enmaatregelenom nadelige
beïnvloeding vandechemische,fysische enbiologische eigenschappen vandebodemindiegebiedente
voorkomen ofongedaantemaken.
Art. 36 Vaststellenvanregelsterbeschermingvandechemische,fysischeenbiologische eigenschappen
vandebodem indiegebieden.
2. Grondwaterbeschermingsgebieden (art.37-41)
Art. 37 Vaststellenvaneenplanter beschermingvandekwaliteitvanhetgrondwater methetoogopde
waterwinning. Inhetplanwordende beschermingsgebieden aangegeven.
Art. 38 Het planwordttenminsteeens indetienjaarherzien.
Art. 41 Vaststellenvan regelsterbeschermingvandekwaliteitvanhetgrondwatertenbehoevevande
waterwinning (verordening).
Hoofdstuk 3: Algemene bepalingenterbeschermingvandebodem.
1. Algemene regels (art. 8-13).
2. Bodemkwaliteitseisen (art.20).
Aangeven vanbodemkwaliteitseisen rekening houdendmetfunctiesenkaraktervandebodem.
Hoofdstuk 7: Onderzoek inhetbelangvandebescherming vandebodem.
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Daarnaast zal het onderzoek een inventariserend karakter hebben om te kunnen
vaststellen waar zich grondwater van goede
kwaliteit bevindt en hoede geohydrologische
situatie ter plekke is.
Om aan de opdracht ter bescherming van
bodem- en grondwaterbeschermingsgebieden te kunnen voldoen zal een
regelmatige meting van de grondwaterkwaliteit in deze gebieden nodig zijn:
a. om mede te kunnen vaststellen welke
beschermende maatregelen gewenst zijn;
b. om het effect van de genomen maatregelen te kunnen bepalen, en
c. om te kunnen nagaan in hoeverre
aanvullende maatregelen gewenst danwei
noodzakelijk zijn.
Voor een adequate bewaking van grondwaterbeschermingsgebieden ishet, volgens
de VTCB [ 1986],noodzakelijk dat ook
daarbuiten, dat wil zeggen inde intrekgebieden, de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit wordt gevolgd.
Deze en andere overwegingen leiden tot
regelmatige metingen van de grondwaterkwaliteit in de gehele provincie. Het grondwaterbeschermingsplan zal van tijd tot tijd
moeten worden herzien. Ook de bewaking
van de grondwaterkwaliteit in mogelijk
toekomstige waterwingebicden isvan belang.
Voor de handhaving van bodemkwaliteitseisen, zoals genoemd in het Indicatief
Meerjaren Programma (IMP) Milieubeheer
1986-1990, zullen metingen onontbeerlijk
zijn. In het kader van de Interimwet
Bodemsanering wordt de provincies
opgedragen saneringsprogramma's op te
stellen. De hiervoor benodigde metingen van
de grondwaterkwaliteit zijn veelal sterk
locatiegebonden.
Ook in andere wetten worden aan de
provincie taken opgedragen, die wellicht
meting van de grondwaterkwaliteit vereisen.
Deze taken hebben veelal betrekking op het
opstellen van plannen. Bij het opstellen van
een grondwaterplan in het kader van de
Grondwaterwet vormen de kwaliteit van het
aanwezige grondwater, alsmedede mogelijke
bedreigingen daarvan, mogelijke criteria
voor de reservering van gebieden voor
toekomstige grondwaterwinning. Tevens
spelen bij de beoordeling van de toelaatbaarheid of de gevolgen van een grondwaterwinning wijzigingen in de grondwaterkwaliteit, bijvoorbeeld het op- of aantrekken
van water van minder gewenste kwaliteit of
de beïnvloeding van kwel- en infiltratiepatronen, een steeds belangrijker rol.
In het kader van de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren dient een waterkwaliteitsplan te worden opgesteld.
Met name in Gelderland worden verschil-

lende waterlopen voor een belangrijk deel
gevoed door grondwater. Regulering van de
oppervlaktewaterkwaliteit isin deze sistuatie
alleen te bereiken door regulering van de
kwaliteit van het voedende grondwater.
In het kader van de Afvalstoffenwet dient
een afvalstoffenplan te worden opgesteld.
Alvorens plaatsen voor de (tijdelijke) opslag
van afvalstoffen op of in de bodem aan te
wijzen zullen de mogelijke gevolgen voor de
kwaliteit van het grondwater bekend moeten
zijn. De opslag zelf geschiedt volgens de
IBC-criteria. Ook zullen metingen ter
controle worden vereist.
Uit voorgaande blijkt dat er op rijksniveau
veel aanknopingspunten zijn voor de
inrichting van een provinciaal meetnet
grondwaterkwaliteit. De wijze van invulling
issterk afhankelijk van de wijze waarop van
rijkswege de AMvB's gestalte zullen worden
gegeven en van de wijze waarop de provincie
de haar toegewezen taken inzake beheer van
de grondwatcrkwaliteit meent te moeten
invullen.
2.1.2. Taken voortkomend uit eigen
provinciaal beleid
Provincies hebben de bevoegdheid om
aanvullend op het beleid vande rijksoverheid
eigen beleid te ontwikkelen. Met betrekking
tot kwalitatief beheer van het grondwater
heeft de provincie Gelderland hieraan op de
volgende wijze gestalte gegeven.
In 1980 isde Verordening Bodembescherming Gelderland (VBBG) vastgesteld, die
het op of in de bodem brengen van
schadelijke stoffen verbiedt. In dit kader
bestaat de mogelijkheid metingen te
verrichten aan het grondwater.
In maart 1987 hebben Provinciale Staten het
Milieuhygiënisch Beleidsplan (MHBP)
1987-1990 gepubliceerd, waarin tevens het
grondwaterbeschermingsplan is opgenomen.
Hierin komt onder meeraan deordedatinde
planperiode voor de meest bedreigde
gebieden een beperkt meetnet zal worden
ontwikkeld en geëxploiteerd.
In zowel het MHBP als het grondwaterplan
1987-1990 en het oppervlaktewaterkwaliteitsplan geven Provinciale Staten aan
de modelleringstechnieken voor grond- en
oppervlaktewater verder te willen ontwikkelen. De voor deze modellen benodigde
informatie zalonderandereworden verkregen
uit metingen van de grondwatcrkwaliteit.
2.2. Vraaggesprekken met deskundigen
Naast uit wet- en regelgeving afgeleide taken
voor de provincie inzake het beheer van
grondwaterkwaliteit, zijn verschillende
personen geïnterviewd. Doel van deze
interviews wasinformatie teverzamelen over
de te formuleren doelstellingen voor een
provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit.

De geïnterviewde personen werden opgrond
van hun werkterrein, functie en/of deskundigheid verondersteld ideeën te hebben
over de provinciale taken inzake het
grondwaterkwaliteitsbeheer.
De belangrijkste vraag wasof voor een
verantwoorde vervullingvande verschillende
door de rijksoverheid of door eigen beleid
aan de provincie opgelegde taken op het
gebied van het grondwaterkwaliteitsbeheer
regelmatige meting van de grondwaterkwaliteit in een aantal min of meer vastgelegde punten isvereist. Alle geïnterviewden waren in deze positief.
De resultaten van deze interviews zijn elders
uitvoerig beschreven [Den Blanken et al,
1986].
2.3. Formulering vande doelstellingen
De analyse van de provinciale taken op het
gebied van het grondwaterkwaliteitsbeheer
en de mening hierover van diverse
deskundigen en belanghebbenden hebben
geleid tot doelstellingen en gebruiksmogelijkheden voor een provinciaal meetnet
grondwaterkwaliteit. Deze doelstellingenen
gebruiksmogelijkheden zijn inoverzicht II
samengevat.
Het vastleggen van trendmatige veranderingen
vormt natuurlijk geen doel opzich.Opgrond
van deze informatie kan een hele serie subdoelstellingen worden geformuleerd.
Tot de bijzondere gebieden worden gerekend
de in de Wet Bodembescherming genoemde
in te stellen grondwater- en bodembeschermingsgebieden. Daarnaast kan
gedacht worden aan waardevolle natuurgebieden, die niet zijn aangewezen als
bodembeschermingsgebied, aan gebieden
met geconcentreerde beregening uit
grondwater, waarvoor bepaalde kwaliteitseisen gelden, aan gebieden met grotere
onttrekkingen voor eigen watervoorziening
die geen grondwaterbeschermingsgebied
zijn, etc.
De gebruiksmogelijkheden worden niet als
doelstellingen gepresenteerd omdat het niet
doenlijk isde inrichting van een provinciaal
meetnet hierop af te stemmen.
Bij bijzondere gebieden kan ook gedacht
worden aan gebieden met bijzondere natuurwaarden en mogelijk aan fosfaatverzadigde
gronden. Voor de aanwijzing en reservering
van gebieden met bijzondere functies
bijvoorbeeld landinrichtingsplannen, grondwaterplannen, oppervlaktewaterkwaliteitsplannen, afvalstoffenplannen etcetera is
informatie over grondwaterkwaliteit nuttig.
Langere meetreeksen kunnen dienen om in
latere fasen de oorspronkelijke plannen te
toetsen aan de realiteit.
Onderzoek ten behoeve van de onderbouwing van beleid heeft vaak betrekking op
lokale situaties. Aangezien op voorhand niet
bekend isvoor welke lokaties de gegevens
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van dergelijk onderzoek noodzakelijk zijn, is
het niet mogelijk de inrichting van een
meetnet hierop af te stemmen. Wel zouden
meetpunten van een grondwaterkwaliteitsmeetnet kunnen dienen als referentie voor
studies op nabij gelegen lokaties. Onderzoek
naar de mogelijkheden opditgebied verdient
nadere aandacht.
3.

Inrichtingsplan voor een provinciaal

meetnet

De doelstellingen van het provinciaal
meetnet grondwaterkwaliteit, namelijk het
vastleggen van trendmatige veranderingen en
het bewaken van degrondwaterkwaliteit, zijn
als volgt vertaald in uitgangspunten voor een
inrichtingsplan.
De kern van het meetnet wordt gevormd
door de 59 meetpunten van het landelijk
meetnet grondwaterkwaliteit in de provincie
Gelderland. Dit kan omdat de belangrijkste
doelstellingen van het landelijk en
provinciaal meetnet volledig samenvallen
[Van Duijvenbooden et al, 1985].De
meetpunten van het provinciaal meetnet
zullen met name worden gesitueerd in
gebieden waar zich geen of onvoldoende
meetpunten van het landelijk meetnet
bevinden en ingebieden diequa landgebruik,
bodemtype of geohydrologische situatie
duidelijk afwijken van de landelijke situatie.
Het ligt voor de hand om deze meetpunten
zoveel mogelijk te combineren met meetpunten voor de bewaking van bijzondere
gebieden in casu grondwaterbeschermingsgebieden.
3.1. Trendmatige veranderingen in de
grondwaterkwaliteit
In het Milieuhygiënisch Beleidsplan
Gelderland 1987-1990 'Naar een samenhangend beleid' [1987] worden in de
provincie Gelderland de volgende milieuproblemen onderscheiden:
—verzuring, zowel tengevolge van luchtverontreiniging alsdoor directe belasting,
—lokale vervuiling en aantasting van bodem
en grondwater. Dit speelt met name in
stedelijke en industriële gebieden,
—vermesting, voornamelijk onder invloed
van landbouw, en
—verspreiding van milieugevaarlijke stoffen.
Hieronder wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen mede begrepen.
Naast deze punten uit het Milieuhygiënisch
Beleidsplan kan ook noggedacht worden aan
de beïnvloeding van de kwaliteit van het
grondwater door infiltrerend oppervlaktewater.
De beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit
zal met name merkbaar zijn in gebieden met
een neerwaartse stromingsrichting, dat wil
zeggen infiltratiegebieden. De beïnvloeding
zal pas na verloop van (zeer lange) tijd
merkbaar zijn in gebieden waar het

OVERZICHT II- Doelstellingenengebruiksmogelijkheden vaneenprovinciaal
meetnetgrondwaterkwaliteit afgeleiduitwettelijkeregelingenenuitinterviews.
Doelstellingen
1. Hetvastleggenvantrendmatigeveranderingenindegrondwaterkwaliteit inhetgehelegrondgebiedvan
deprovincieGelderland inrelatietotonder anderebodemtype enlandgebruik om:
a. ongewensteontwikkelingen tijdigtesignaleren,
b. tebeoordelenofeninwelkemateextramaatregelendoordeprovinciegewenstzijn inaanvullingop
maatregelen vande Rijksoverheid,
c. te beoordelen inhoeverre landelijkgenomen maatregelen eenregionaledifferentiatie behoeven
voor deprovincie Gelderland,
d. te beoordelen hoeeffectief reedsgenomen maatregelenzijnvoordeprovincieGelderland,
e. te beoordelen inhoeverre landelijk gesteldebodemkwaliteitseisen indeprovincie Gelderland
wordengehaald,
f. belanghebbendente informerenoverdesituatievandegrondwaterkwaliteit indeprovincie
Gelderland,en
g. referentiewaarden teverkrijgen tenbehoevevandeelgebieden.
2. Hetbewakenvandegrondwaterkwaliteit inbijzonderegebiedenomtijdigongewensteontwikkelingente
kunnen signaleren endaaropafgestemde maatregelentekunnennemen.

Gebruiksmogelijkheden
3. Hetverzamelen vangegevens tenbehoevevande herkenningeninventarisatievanbijzondere
gebieden, alsmede voor debelangenafweging inendetoetsingvanbeheers-en inrichtingsplannen.
4. Hetverkrijgenvangegevensvoor beleidsonderbouwendonderzoek, bijvoorbeeld
- de relatietussenverontreinigingen eneffecten opdegrondwaterkwaliteit,
- de relatietussen grondwaterkwaliteit enkwetsbareecologische situaties,
- deeffecten vande inlaatvanoppervlaktewater opdegrondwaterkwaliteit,
- dematevanbeïnvloedingvandekwaliteitvanondiepgrondwater envanoppervlaktewater door
opkwellend (diep) grondwater.
5. Hetverzamelen vangegevensvoor devalidatievan (regionale) grondwaterkwaliteitsmodellen.

grondwater een opwaartse stromingsrichting
heeft, dat wil zeggen in regionale kwelgebieden.
Binnen infiltratiegebieden kan weer
onderscheid gemaakt worden tussen
gebieden met een ondiepe en gebieden met
een diepe grondwaterstand. In gebieden met
een ondiepe grondwaterstand zal een
verontreiniging snel het grondwater
bereiken. Naast de diepte van de grondwaterspiegel isde aard, de mate en de
snelheid van de beïnvloeding van de
grondwaterkwaliteit ook vanandere factoren
afhankelijk, zoals bodemtype, zuurstofhuishouding (voor het alof niet optreden van
denitrificatie), aanwezigheid vankalk (omde
gevolgen van bodemverzuring tegen te gaan)
etcetera.
Bij een diepe grondwaterspiegel, waarde
neerslag meer dan 10jaarnodigheeft om het
grondwater te bereiken, valt te overwegen
om de wateronverzadigde zone te
analyseren. Op deze wijze ishet mogelijk te
beoordelen of daar dezelfde trend optreedt
als elders.
Het inrichtingsplan dient zodanig te zijn dat
eventuele trends zo snel mogelijk kunnen
worden gesignaleerd. Dit ishet geval op
kwetsbare lokaties, dat wilzeggen in
infiltratiegebieden in plaats van kwelgebieden en op zandgronden in plaats van
kleigronden. Om de mate van verzuring te
volgen zijn meetpunten in bosgebieden
effectiever dan in overige natuurgebieden en
om de mate van vermesting te bepalen zijn

meer meetpunten in bouwland effectiever
dan in permanent grasland. Om de lokale
vervuiling onder stedelijke en industriële
gebieden te meten zijn enige meetpunten
aldaar noodzakelijk, en voor de verspreiding
van milieugevaarlijke stoffen, zoals
bestrijdingsmiddelen, enige punten in boomgaarden. Overigens dient het meetnet niet
zodanig op bovenstaande (huidige) trends te
worden toegespitst dat daardoor eventuele
nieuwe trends niet opgemerkt zouden
kunnen worden.
In het Gelderse rivierengebied wordt de
kwaliteit van het grondwater in vele gevallen
niet door het bovenliggende landgebruik
bepaald maar veeleer door diepe kwel,
bijvoorbeeld vanaf de Veluwe inde OverBetuwe, of door infiltrerend oppervlaktewater, het oevergrondwater. Trendmatige
veranderingen in deze grondwatertypen
kunnen met enige meetpunten worden
gevolgd.
3.2. Statistische overwegingen
Bij de statistische overwegingen komen twee
aspecten aan deorde,namelijk de ruimtelijke
meetdichtheid, dat wilzeggen het aantal
meetpunten, en detemporale meetdichtheid,
dat wil zeggen de meetfrequentie.
De meetdichtheid wordt bepaald door de
gewenste nauwkeurigheid vande gemiddelde
concentraties van een voor het onderzoek
van belang zijnde parameter. De nauwkeurigheid van het gemiddelde wordt weergegeven door de variatiecoëfficiënt, dit is
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de standaardafwijking gedeeld door het
gemiddelde. Hierwordt gebruik gemaakt van
de variatiecoëfficiënt aangezien de waarde
van de standaardafwijking toeneemt met een
toenemende waarde van het gemiddelde.
Door te werken met een relatieve grootheid
wordt de waarde onafhankelijk van de
waarde van de te onderzoeken parameter.
Het benodigde aantal meetpunten kan
worden afgeleid uit de vergelijking:
vc(x)
vc(x)

De variatiecoëfficiënt van de afzonderlijke
waarneming isover het algemeen niet
bekend. Voor de bepaling van de meetdichtheid van het provinciaal meetnet
grondwaterkwaliteit kan in dit geval gebruik
worden gemaakt van gegevens van het
landelijk meetnet. Uitgaande van homogene
deelgebieden, dat wil zeggen natuurgebied
op humusarme zandgrond, grasland op
humusrijke zandgrond en bouwland op
humusrijke zandgrond in infiltratiegebieden,
kan op deze wijze de meetdichtheid worden
afgeleid [Van Beek en Groennou. 1987].
De meetdichtheid voor andere combinaties,
die in meer of mindere mate karakteristiek
TABEL I— Gemiddelde (gern),standaardafwijking (sa),
variatiecoëfficiënt (re), variatiecoëfficiënt van her
gemiddelde (vc-gem) enaantal meetpunten Inj van de
concentratie van chloride en vansulfaat voor zowel
Gelderland als de 'zand-provincies' tzandprovincies
excl. waarnemingen in Gelderland).

Gelderland

'zand'
provincies

Natuurgebied
Grasland
ophumus- ophumusarm z;ind
rijk zand

Bouwland
D[i hunuis-

rijk/.and

gem
sa
vc
vc-gem
n

19,5
10.4
53,0
16,0
11

37.6
16.X
44.7
13.5
11 *

48.1
31.1
64,7
24.4
7

gem
sa
vc
vc-gem
n

IX. 1
8.3
45.9
9.X
23

49.X
26.0
52,2
10.4
23

47.5
31,1
65.5
13.6
23

Sulfaat

Gelderland

'zand'
provincies

Landgebruik en bodemtype
Variant
I. geen provinciaal meetnet
grondwaterkwaliteit
II. variatiecoëfficiënt van het gemiddelde
van het provinciaal gelijk aan dat
van het landelijk meetnet
II. provinciaal meetnet nauwkeuriger
dan landelijk meetnet

natuurtzebied op
hurnusarm /.and

grasland op
humusrijk /and

bouwland op
humusrijk zand

11

11

7

29

29

23

23

75

46

50

42

I3S

Totaal

(i)

Hierin is:
vc(x): gewenste variatiecoëfficiënt van
het gemiddelde
vc(x): variatiecoëfficiënt van de
afzonderlijke waarneming
n:
aantal meetpunten

Chloride

\i\ BEL II - Benodigde aantallen meetpunten voordeonderscheiden variantengebaseerdopdegewenstenauwkeurigheid.

gem
sa
vc
vc-gem
n

35.2
14.3
40.6
12.2
11

70.9
47.0
67.6
20.4
11 *

45.7
19.9
34.5
13.0
7

gem
sa
vc
vc-gem
n

46.8
26.2
55.8
11.6
23

108,1
72,9
67.5
14.1
23

98.5
52,1
52.X
11.0
23

een meetpunt met afwijkende waarde weggelaten.

zijn voor de provincie Gelderland, zoals
boomgaard op rivierklei, stedelijk gebied op
zand en overgrondwater, kon niet op
statistische gronden worden afgeleid.
Hiervoor zijn min of meer willekeurige
aantallen gekozen.
Voor de berekening van de nauwkeurigheid
zijn de 'zandprovincies' alséén homogene
groep beschouwd. Alleen de resultaten van
de meest recente chemische analyse van
chloride en sulfaat zijn gebruikt. De
resultaten van de berekening zijn in tabel I
samengevat. Voor het provinciaal meetnet is
steeds per combinatie van landgebruik en
bodemtype de hoogste meetdichtheid
gekozen, dat wil zeggen de hoogste waarde
van variatiecoëfficiënt. Uit tabel Iblijkt dat
dit het geval isvoor chloride voor de
combinaties natuur op humusarm zand en
bouwland op humusrijk zand en voor sulfaat
voor de combinatie grasland op humusrijk
zand.
Het vaststellen van demeetdichtheid gebeurt
op basis van de variatiecoëfficiënt van het
gemiddelde. Bij de keuze van deze variatiecoëfficiënt kunnen een aantal varianten
worden onderscheiden:
I. de variatiecoëfficiënt van het gemiddelde
voor de provincie Gelderland, gebaseerd op
het huidige aantal meetpunten van het
landelijk meetnet grondwaterkwaliteit,
voldoet. Er behoeft dan geen provinciaal
meetnet grondwaterkwaliteit te worden
geïnstalleerd.
II. de variatiecoëfficiefit van het gemiddelde
van de provincie Gelderland dient gelijk te
zijn aan de variatiecoëfficiefit van het
gemiddelde van de 'zandprovincies' van het
landelijk meetnet grondwaterkwaliteit voor
de van belang zijnde combinaties landgebruik-bodemtype. Dat wilzeggen de
nauwkeurigheid van het provinciaal meetnet
isgelijk aan die van het landelijk meetnet.
III. de variatiecoëfficiefit van het
gemiddelde van de provincie Gelderland
dient lager te zijn dan de variatiecoëfficierit
van het gemiddelde van de 'zandprovincies'
van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit voor de van belang zijnde
combinaties landgebruik-bodemtype. In dit
geval isde nauwkeurigheid van het
provinciaal meetnet groter dan die van het

landelijk meetnet. Op deze wijze kan op
provinciaal niveau een trend sneller
gedetecteerd worden dan op landelijk
niveau. Tevens ishet mogelijk binnen de
provincie deelgebieden te onderscheiden.
Met behulp van tabel 1 en vergelijking (I)is
het nu mogelijk voor iedere combinatie het
benodigde aantal meetpunten als functie van
de gewenste nauwkeurigheid te bepalen.
Zo ishet benodigde aantal meetpunten voor
variant II voor de combinatie natuurgebied
op hurnusarm zand, die zoals reeds aangegeven aan de hand van de chlorideconcentratie wordt vastgesteld, gelijk aan:
n = (53,()/9,8) 2 = 29.
Het resultaat van de volledige berekening is
in afb. 1 weergegeven. Voor de keuze van
variant III isarbitrair een keuze gemaakt
voor de gewenste variatiecoëfficiefit van het
gemiddelde, namelijk 7,5% voorde
combinatie natuurgebied op hurnusarm zand
en 10% voor de combinaties grasland op
humusrijk zand en bouwland op humusrijk
zand. De benodigde aantallen meetpunten
zijn in tabel II samengevat.
Uit tabel II blijkt dat voor variant II ruim
twee maal zoveel meetpunten nodigzijn dan
voor variant I. Voor variant III zijn weer
bijna twee maal zoveel meetpunten nodig
dan voor variant II.
De meetfrequentie wordt bepaald door de
snelheid van verandering in de parameter en
door degewenste snelheid indetectievaneen
verloop. Voor een detectie van een relatief
Afb. I - Verband tussen de variatiecoëfficiënt vanhet
gemiddelde en het (benodigde) aantalmeetpunten voor
chloride voor de combinatie natuurgebied op hurnusarm
zand. In de afb. isde relatievoor de drie onderscheiden
varianten aangegeven.
Natuurgebied/zandgrond hurnusarm

Benodigde aantal meetpunten
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gering verloop iseen hogere meetfrequentie
nodig dan voor een groter verloop.
Aangezien voor de meetfrequentie van het
provinciaal meetnet dezelfde argumentatie
geldt als voor het landelijk meetnet [Van
Duijvenbooden, 1985] isgekozen voor een
gelijke meetfrequentie alshet landelijk
meetnet. Bovendien kunnen daardoor de
resultaten van beide meetnetten beter
onderling worden vergeleken.
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3.3. Geohydrologische overwegingen
In het kader van het 'Ontwerp Primair
Grondwaterstandsmeetnet Gelderland'
[Provincie Gelderland, 1985]zijn in de
provincie Gelderland op basis van het
bovenste watervoerend pakket vijf groepen
van gebieden onderscheiden (de getallen
tussen haakjes achter de onderscheiden
groep geven de in dat rapport gebruikte
codering weer):
1. hoog gelegen gebieden met een diepe
grondwaterstand (11. 19,4);
2. middelhoog gelegen gebieden met een
extensieve vrije oppervlaktewater afvoer
zonder mogelijkheden tot oppervlaktewater
aanvoer (3^8, 11, 13, 15A + 15B,20, 21);
3. laag gelegen gebieden met een extensieve
vrije afwatering met mogelijkheden tot
oppervlaktewater aanvoer (9, 12, 16);
4. laagst gelegen gebieden met een relatief
dicht oppervlaktewater stelsel dat voor een
deel onder invloed staat van kwel uit hoger
gelegen gebieden. Op grond van het
afdekkend pakket isdeze groep verder
onderverdeeld (6, 7, 14,22, 23);
5. overige gebieden (17, 18, 1,2,5).
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Beschouwing van deze indeling leert dat de
hydrologisch onderscheiden gebieden ook als
bodemkundige eenheden zijn op te vatten
met een daarbij behorend landgebruik. Voor
de inrichting van het meetnet zijn vooral de
infiltratiegeieden van belang. Dit betreft de
groepen 1 en 2en vandegroepen 3,4en5de
deelgebieden met infiltratie. Bij de verdeling
van de meetpunten dient ook rekening
gehouden te worden met de aanwezigheid
van waterwingebieden. Meetpunten
geplaatst in de omgeving van een waterwingebied bezitten een meerwaarde doordat zij
aan beide doelstellingen voldoen, namelijk
het vastleggen van trendmatige
veranderingen en het bewaken van de
grondwaterkwaliteit rond bijzondere
gebieden. Dit laatste houdt niet in
monitoring van de te onttrekken grondwaterkwaliteit, daarvoor isrond iedere
winning een lokaal meetnet nodig.
Met name de waterwingebieden zonder
afdekkende lagen spelen een belangrijke rol
in het provinciaal meetnet. Rond 16waterwingebieden blijken reeds meetpunten van
het landelijk meetnet te zijn gelegen. In de
omgeving van de overige freatische water-
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wingebieden dient zo mogelijk een meetpunt
van het provinciaal meetnet te worden
geplaatst.
Zolang infiltratie optreedt blijkt, gerekend
vanaf de grondwaterspiegel, de ouderdom
van het grondwater in een watervoerend
pakket op eenzelfde diepte onder de
grondwaterspiegel vergelijkbaar [Van
Duijvenbooden et al, 1985, Meinardi, 1986,
Hoeks, 1980].Tegen de basis van het
watervoerend pakket treden afwijkingen op.
Veelal bevindt de grondwaterspiegel zich op
een diepte van 1 à 3 m-mv. Bij gelijke diepte
van de putfilters beneden maaiveld worden
dus monsters water van vergelijkbare
ouderdom verkregen. Deze redenering geldt
uiteraard niet voor gebieden met diepere
grondwaterstanden, bijvoorbeeld de
stuwwallen.
In het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit
zijn bij een diepte van de grondwaterspiegel
van 1 à3m-mvdewaarnemingsfilters gesteld
op 10, 15en 25 m-mv. Opdat de resultaten
van de verschillende filters onderling met
elkaar kunnen worden vergeleken, dient het
gebied stroomopwaarts met betrekking tot
landgebruik en bodemtype homogeen tezijn.
Afgeleid kan worden dat het grondwater op
25 m-mv minimaal 25jaar oud is.Bijeen
gemiddelde stroomsnelheid van het grondwater van 20 m/jaar moet dit homogene
gebied zich dan minimaal 500 m stroomopwaarts uitstrekken. Een en ander isin
afbeelding 2 toegelicht.
4. Voorstel voor een inrichtingsplan voor
een provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit
Zoals in het voorgaande is uiteengezet
kunnen de volgende uitgangspunten met
betrekking tot de inrichting van het
provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit
worden geformuleerd:
- het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit
vormt een goede kern voor een provinciaal
meetnet. De meetpunten van het landelijk
meetnet blijken zowel overde grondwaterbeschermingsgebieden alsoverde onderscheiden geohydrologische eenheden goed
verdeeld. Rond 16van de 54 waterwingebieden ten behoeve van de openbare
drinkwatervoorziening zijn meetpunten van
het landelijk meetnet aanwezig, waarvan
11 meetpunten rond de 34 waterwingebieden zonder afdekkende kleilagen;
- rond waterwingebieden, waar nog geen
meetpunten van het landelijk meetnet
aanwezig zijn, zullen zoveel mogelijk
meetpunten van het provinciale meetnet
worden geplaatst, in het bijzonder rond
waterwingebieden zonder afdekkende
kleilagen;
- om een nauwkeurigheid van het
provinciaal meetnet te bereiken die gelijk is
aan die van het landelijk net, ishet
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noodzakelijk het landelijk meetnet uit te
breiden met 18 meetpunten in natuurgebieden, 12 in grasland en 16in bouwland.
Indien een snellere herkenningvantrendsen
een gebiedsdifferentiatie worden gewenst,
wordt voorgesteld het landelijk meetnet uitte
breiden met 35 meetpunten in natuurgebieden, 39 in grasland en 35 in bouwland.
Deze aanvullende meetpunten zijn mede van
belang voor bijzondere gebieden, zoals
sprengen en beken, natuurgebieden, bodembeschermingsgebieden etcetera;
—losvaneen statistische benadering worden
om tegemoet te komen aan min of meer
specifieke situaties in de provincie
Gelderland additioneel de volgende
aantallen meetpunten voorgesteld:
10 in stedelijk gebied
2 in overgrondwater en
2 in boomgaard;
- binnen de onderscheiden geohydrologische eenheden ligt de lokatie van de
waarnemingsputten nog niet exact vast.
Voorgesteld wordt de meetpunten zoveel
mogelijk homogeen over de provincie te
verdelen.
Rekening houdend met hydrologische
overwegingen wordt voorgesteld de
meetpunten variant II en variant III over de
onderscheiden gebieden te verdelen zoals
aangegeven in tabel III.
Variant II isop afb. 3 nader uitgewerkt.
Op deze afbeelding zijn aangegeven: de
waterwingebieden, de geohydrologische
gebiedsindeling en de lokaties van de
meetpunten van het landelijk meetnet
grondwaterkwaliteit onderverdeeld naar
landgebruik. Het was mogelijk nog 14
meetpunten van het provinciaal meetnet in
de omgeving van waterwingebieden te
plaatsen.
Bij de keuze van de lokaties isgebruik
gemaakt van topografische kaarten en van
een kaart met infiltratie- en kwelgebieden
behorende bij het rapport 'Ruimtelijke

effecten van bemesting via ondiep
grondwater' [Visserset al, 1985].
Variant III is niet nader uitgewerkt.
Voorgesteld wordt een fasering aan te
brengen waarbij eerst variant II wordt
geïnstalleerd en geëvalueerd.
Opdat zowel de provincie alsde rijksoverheid
voordeel van de aanvullende meetpunten
zullen hebben dienen de meetpunten van het
provinciaal meetnet identiek aan die van het
landelijk meetnet grondwaterkwaliteit te
worden uitgevoerd. Om maximaal voordeel
te kunnen behalen dienen de monsterneming, de meetfrequentie en het chemisch
analyseprogramma identiek te worden
uitgevoerd.
Bij zeer grote diepte van de grondwaterspiegel, bijvoorbeeld op het centraal Veluws
massief, schieten de huidige bemonsteringstechieken tekort. Om toch enig inzicht in de
trend te verkrijgen zullen hier 2 meetpunten
in de wateronverzadigde zone worden
geplaatst.
Epiloog
In het voorgaande isaangegeven waarom een
provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit
zinvol isen op welke wijze een dergelijk
meetnet kan worden ingericht. Provinciale
Staten van Gelderland hebben in november
1987 besloten dat dit meetnet ook daadwerkelijk zal worden ingericht en
geëxploiteerd. De inrichting volgens
variant II zal naar verwachting nog in 1988
zijn beslag krijgen.
Verantwoording

Het hier beschreven onderzoek isin opdracht
van de provincie Gelderland door het KIWA
uitgevoerd door ir. C. G. E. M. van Beek, ir.
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De uitvoering van het onderzoek werd
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bestaande uit drs. E. Romijn (Provincie
Gelderland) voorzitter, ir.S.C.M Hoogveld
(Provincie Gelderland), secretaris/project-

Afb. 2 - Meting van degrondwaterkwaliteit, beïnvloed door hetlandgebruik stroomopwaarts,
met behulp van een waarnemingsfilter.
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leider, ir.W.van Duijvenbooden (RIVM),ir.
J. Hoekstra, drs. M Rijken en drs. R. G. V.
A. Verkooijen (allen Provincie Gelderland).
De auteurs zijn drs.W.J.Willems (Ministerie
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A/b. .( - Voorstel voor inrichting vanhetprovinciaal meetnet grondwaterkwaliteit indeprovincie Gelderland.In deaß. zijn binnen deonderscheiden geohydrologische deelgebieden,
naast de punten van het landelijk meetnet, de voorgesteldepunten vanhetprovinciaal meetnet weergegeven. Tevensisaangegeven welke meetpunten vanhet kwaliteitsmeetnet met het
grondwaterstandsmeetnet zouden kunnen worden gecombineerd.
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