Onderzoek ten behoeve vanbescherming vanwaterwingebieden;
hoe verzijnwe eigenlijk?

1. Probleemschets
'Zoveel hoofden zoveel zinnen' iseen uitdrukking die ook van toepassing isop het
gebied van bescherming van waterwingebieden. Moet een afdekkende slechtdoorlatende laag wel of niet worden
meegenomen in de berekening van beschermingszones; in hoeverre iszo'n laag
homogeen; van welke verblijftijden moet
worden uitgegaan? Dit zijn vragen waar
momenteel in den lande mee wordt geworsteld in verband met het opstellen van de
provinciale grondwaterbesehermingsplannen.

G. J. HEU
Laboratorium voor
Bodem- en Grondwateronderzoek RIVM

Waar het bij de bescherming van waterwingebieden om gaat ishet scheppen van
zodanige voorwaarden en omstandigheden
dat het naar het puttenveld stromende
grondwater te allen tijde gevrijwaard wordt
van ongewenste kwaliteitsbeïnvloeding.
De veiligste manier omditdoel tebereiken is
te voorkomen dat in het intrekgebied van de
winning verontreiniging van bodem en
grondwater kan plaatsvinden (preventie).
In de praktijk isdat in het algemeen
nauwelijks te realiseren vanwege de grootte
van de intrekgebieden. nog afgezien van het
feit dat ligging en omvang van veel intrekgebieden momenteel nog niet bekend zijn.
Fr is tot nu toe dan ook gekozen voor een
gedeeltelijke bescherming van de intrekgebieden. Hiervoor istot op heden veelal de
zogenoemde 25-jaarszone aangehouden, het
gebied rond het puttenveld dat begrensd
wordt door de 25-jaars-verblijftijdslijn van
het grondwater.

Samenvatting
De problematiek vandebeschermingvanwaterwingebieden wordterniet eenvoudiger
op. Streven naar bescherming van zogroot mogelijke gebieden (maximaal de
intrekgebieden) stuit op planologische en financiële bezwaren.
De programmatuur waarmee dewegvan hetwaterdoordegrondberekend kanworden
maakt, mede daardoor, nieuweontwikkelingen doorwaardoorsteedsbeterkanworden
aangesloten bij de werkelijke geohydrologische situatie. Dit vraagt in het algemeen
echter meer keuzes (onder andere wat betreft schematisering) en meer gegevens.
Ook ishet thans mogelijk om te rekenen aan verspreiding van locale of diffuse
verontreinigingen. Over hoe deze stoffen zichinwerkelijkheid gedragen inde grond is
bepaald nog niet allesbekend,zeker nietwaarhetstoftransport doorslecht doorlatende
lagen betreft.
Tenslotte iser het probleem van de betrouwbaarheid van de resultaten van al dat
gereken en dat van de controle op de effectiviteit van de bescherming (monitoring).
De vraag isderhalve op zijn plaats hoever we er naast zitten met de beschermingszones
die tot op heden zijn uitgerekend, oftewel: zijn we wel de goede gedeelten van
Nederland aan het beschermen?
Hoe het ook zij, bescherming vanwaterwingebieden wordt steedsmeer maatwerk.
Dit artikel gaat over wat er isen wat er nogontbreekt in het benodigde technisch
instrumentarium. Verder lijkt hetzinnigom dewinningsmogelijkheden van grondwater
uit het oogpunt van kwaliteit aan een nader onderzoek te onderwerpen.

beschikbaar, waarmee voor de meeste in
Nederland voorkomende geo-hydrologische
situaties beschermingszones kunnen worden
bepaald, gebaseerd op de berekening van de
wegvan waterdeeltjes vanaf maaiveld tot aan
pompput. Hiermee zijn echter alle problemen
bepaald nog niet opgelost, zoalsindit artikel
zal blijken.

Ook heeft hij er op gewezen, dat de locale
situatie met betrekking tot de natuurlijke
grondwaterstroming, waterscheidingen en
natuurlijke aanvulling belangrijk isvoor de
vorm en grootte van verblijftijdzones en
intrekgebieden.
In feite gaat het telkens om de toe te passen
schematisering in een bepaald geval, de
bijbehorende parameterwaarden ende keuze
van het meest geschikte rekenprogramma.
Vaak is het zo, dat de toegepaste schematisering dwingend wordt opgelegd door het
rekenprogramma dat men op een zeker
ogenblik in huis heeft.
Op het gebied van de berekening van
stroombanen was de beschikbare programmatuur tot voor kort beperkt tot toepassing
in een aantal relatief eenvoudige situaties.
Er zijn momenteel computerprogramma's

De bepaling van de liggingen omvang van
intrekgebieden, dieveelaleen meer regionaal
karakter hebben, is in het algemeen iets
gecompliceerder. Ook hiervoor is programmatuur in ontwikkeling waarmee deze
gebieden zeer binnenkort voor alle
winningen van freatisch (of bijna freatisch)
water bepaald kunnen worden.
De consequentie van één en ander kan zijn,
dat in sommige situaties de vroeger aanwezige

Afb. I - Samenspel van factoren diede kwaliteit vanhetruwe water beïnvloeden.

De eerste generatie beschermingszones,
berekend met de uitgangspunten uit het
rapport van de Commissie Bescherming
Waterwingebieden [lit. 1]in de ene hand en
de eerste generatie van de inmiddels alom
bekende FLOP-programmatuur van Van den
Akker [lit. 2] in de andere hand wasgebaseerd op de gemiddelde verplaatsingstijden
van waterdeeltjes in het watervoerende
pakket waaruit onttrokken wordt. Sindsdien
is er op het gebied van de berekening van
stroombanen en verblijftijden veel voortgang
geboekt. Van den Akker [lit. 3]stelt, dat het
uitgaan van lijnen van gelijke verblijftijd,
zonder de gelaagdheid en de daarmee
samenhangende variatie indoorlatendheid in
beschouwing tenemen,een tezwakke basisis
voor het vaststellen van beschermingsgebieden en dat het daarom beter isals het
enigszins kan. uit tegaan van intrekgebieden.
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extra veiligheid, bijvoorbeeld door de
aanwezigheid van het winningspakket afdekkende kleilagen, wordt gekwantificeerd
en meegerekend in de verblijftijden, met de
keuzes en de risico's die daaraan verbonden
kunnen zijn.
Het wordt verder steeds noodzakelijker om
ook het gedragen transport vanstoffen bijde
berekeningen in het kader van de beschermingsproblematiek te betrekken.
Complicerend hierbij is,dat verschillende
stoffen zich verschillend van elkaar en van
water gedragen.
Ook het vraagstuk van de betrouwbaarheid
in de ligging der berekende stroombanen en
beschermingszones isinde beschermingsproblematiek nadrukkelijk aan de orde.
In dit artikel zal eerst worden ingegaan op
een aantal onderzoeksaspecten van de
beschermingsproblematiek. Ook zal worden
stilgestaan bij de keuzeproblemen die hierbij
rijzen. Vervolgens wordt een overzicht
gegeven van het onderzoek vanhet RIVMop
dit gebied en de technische instrumenten die
daarin ontwikkeld zullen worden.
De consequenties voor het beschermingsbeleid spreken voor zich.
2. Afbakening en enkele begrippen
In de onderhavige problematiek gaat het
uiteindelijk om de kwaliteit van het ruwe
water, die op een grondwaterwinplaats
verwacht kan worden onder invloed van het
samenspel van factoren als grondwaterstroming, belasting met verontreinigende
stoffen in het intrekgebied en gedrag en
transport van deze stoffen in de bodem.
In afb. 1 zijn de meespelende factoren in
beeld gebracht en in afb. 2zijn ze in hun
onderlinge samenhang schematisch
weergegeven.
Afb. 2 suggereert normoverschrijding in het
ondiepe grondwater in het intrekgebied.
Dat isbijvoorbeeld vooreenaantal winningen
op de zandgronden thans al het geval met
betrekking tot nitraat. Verder suggereert de
afbeelding een verbetering in de kwaliteit
met toename van de afgelegde wegdoor de
ondergrond. Naarmate de bodem grotere
capaciteit heeft om bepaalde verontreinigingen af te breken zal de kwaliteitsverbetering beduidender zijn. Deze tendens
kan ook andersom zijn waar het gaat om van
nature in de bodem aanwezige stoffen zoals
ijzer, mangaan, aluminium.
Op een aantal winplaatsen ishet momenteel
noodzakelijk door middel van een extra
zuivering verontreinigingen uit het ruwe
water te verwijderen om te kunnen voldoen
aan de vigerende drinkwaternorm.
Het is duidelijk dat kennis van de liggingen
de omvang van het intrekgebied (in afb. 2de
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Afb. 2 - Schematische weergave vande technische aspecten vande beschermingsproblematiek.

invangopening van de trechter) van cruciaal
belang isin de gehele beschermingsproblematiek. Verder iskennis van het
stroombanenpatroon vanhetgrondwatervan
groot belang. Immers, bij de verplaatsing van
verontreinigende stoffen in de bodem in de
omgeving van winningsmiddelen isde
grondwaterstroming de dominerende factor,
althans, in de watervoerende pakketten.
Het accent ligt in dit artikel op de
grondwaterstroming in termen van stroom-

banen, intrekgebieden. verblijftijden en
hoeveelheden.
In afb. 3 isde hydrologische betekenis van
deze begrippen in beeld gebracht. In termen
van verontreiniging geeft het intrekgebied
het oppervlak aan maaiveld aan van waaruit
verontreinigingen de winmiddelen in beginsel
kunnen bereiken. De stroombanen geven
aan langs welke weg dat zal gebeuren
en de verblijftijden hoe lang dat gemiddeld
zal duren.

Afb. 3 - Enkele relevante hydrologische begrippen.
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3. Hoe ver reikt de huidige bescherming
eigenlijk?
3.1. De 25-jaarszone vergeleken met hel
intrekgebied
Tot opheden wordt, zoalsook alin de
inleiding isaangestipt, meestal uitgegaan van
de 25-jaarsverblijftijden als begrenzing van
het tebeschermen gebied. Deze lijn isdan
meestal gebaseerd opverplaatsingin
horizontale zin, van waterdeeltjes in het
watervoerende pakket waaruit onttrokken
wordt. Daarbij dringt zichdevraag op welk
deel vanhetintrekgebied nueigenlijk wordt
beschermd enover welk deel van het opgepompte grondwater die bescherming zich
uitstrekt. Inonderstaande beschouwing zal
die vraag voor een freatische grondwaterwinning worden beantwoord.
Uit eenonderzoek inhetgebied van de
Utrechtse Heuvelrug [lit. 4]kan worden
afgeleid, datdeoppervlakte van de25-jaarszone circa 20tot3 5 % van hetintrekgebied
bedraagt voor dewinningen indatgebied.
Kijken wenaar waterhoeveelheden, danis
voor een praktische situatie zoals bijde
waterwinplaats Lochern vandeNV Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland uit
berekeningen van Pastoors[lit. 5]afteleiden
dat dehoeveelheid water, afkomstig uitde
25-jaarszone circa 52% van deonttrokken
hoeveelheid bedraagt. Deberekeningen zijn
uitgevoerd methetprogramma FLOPZ1

[lit. 6[.Bijdewaterwinplaats Noordbargeres
(Waterleidingmaatschappij Drenthe) isdat
6 0 % , zoals isafte leiden uitberekeningen
van Beugelink [lit. 7]met FLSTAT [lit. 8],
Bekijken wehet theoretische gevalvanafb.4
(gelijkmatige neerslag op een overigens dichte
cilinder, tevergelijken met een intrekgebied
van eenfreatische winning zonder natuurlijke afstroming) danisvoor deze situatieuit
de analytische oplossing van Bruggeman
(RIVM) voorde verblijftijd totaande
pompput afte leiden:
I)
tv =

N
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Voor dit geval is de verhouding — tevens
de verhouding tussen deoppervlakten vande
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intrekgebied. Als rekenvoorbeeld kiezen
we dewaterwinplaats Lochern.
Hiervoor geldt:
n e = 0.3;
D = 27 m;
N = 0.8 mm/d.

Deze verhouding bedraagt inditgeval 0,59.
Dit isdus ongeveer hetzelfde verhoudingsgetal alsisgevonden uitdehiervóór
uenoemde berekeningen met FLOPZ1.
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Aannemende dathetstromingspatroon
radiaal-symmetrisch iskannude verhouding
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Hieruit isafte leiden:
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Afb. 4 - (ielijkmatig verdeelde neerslagop een overigens
dichte cilindergrond, waaruitgrondwater wordt onttrokken.
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Hierin is:
tv = verblijftijd totaan pompput (d);
n e = effectieve porositeit (dimensieloos);
D = dikte watervoerend pakket (m);
N = neerslagoverschot ofgrondwateraanvulling (m/d);
r = afstand tot onttrekkingspunt (m);
R = straal van decilinder (m).
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Daarnaast zijn er beleidsmatige keuzes nodig,
bijvoorbeeld ten aanzien van het aldan niet
meerekenen van slechtdoorlatende lagen.
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Afb. 6-GeohydrologischschemawaterwinplaatsAltena.

Het lijkt, gezien het voorgaande, terecht om
na te gaan of de 25-jaarszone (en in het
algemeen de keuze van een gebied begrensd
door een lijn van gelijke verblijftijden) als
richtlijn voor de bescherming van waterwingebieden weleen goede maat is.Wellicht iser
meer voor tezeggen om een winplaats te
karakteriseren aan de hand van een
geohydrologische responsfunctie (zoals de
hiervóór gegeven formule) en dan te kiezen
welk deel van het onttrokken water beschermd moet worden. Daar volgt dan een
verblijftijdzone uit.
In het najaar van 1987isvanuitdeTechnische
Commissie Bodembescherming een werkgroep samengesteld die dit aspect nader zal
onderzoeken en tezijnertijd met aanbevelingen terzake zal komen.
3.2. Gevoeligheid van de berekeningsresuitaten
Uit berekeningen met de huidige generatie
programmatuur voor stroombanen en verblijftijden in meerlagensystemen blijkt hoegroot in sommige gevallen de gevoeligheid
van de berekeningsresultaten is voorde
schematisering die wordt aangehouden en de
parameterwaarden waarmee gewerkt wordt.
Zo kan de locale situatie met betrekking tot
de natuurlijke grondwaterstroming van grote

invloed zijn op de grootte van de verblijftijdzones aan maaiveld [lit.9].
In afb. 5a iseen geohydrologisch schema met
bijbehorende parameterwaarden aangegeven
(een theoretisch geval) waarvoor met het
rekenprogramma FLOPZN [lit. 1()|
stroombanen zijn berekend. De weergegeven
stroombanen zijn geprojecteerd op een
verticale doorsnede.
Afb. 5b geeft een soortgelijke situatie, maar
dan met een tweedeling van het diepste
watervoerende pakket. De punten met een
gelijke verblijftijd wijken aanzienlijk van
elkaar af.
In het algemeen kan gesteld worden, dat de
mogelijkheden om nauwer aan te sluiten bij
de werkelijke geohydrologische situatie zijn
vergroot in vergelijking met de eerste
generatie berekeningen van verblijftijdzones,
ten behoeve waarvan de geohydrologische
situatie vaak verregaand moest worden
vereenvoudigd. Er moeten echter veel meer
keuzes worden gemaakt ten aanzien van
hydrologische schematisering en ook
parameterwaarden, waardoor het probleem
meer een modelleer- dan een rekenprobleem
wordt. In het algemeen zijn ermecrgegevens
nodig om verantwoorde resultaten te krijgen.

3.3. Het rekening houden met slechtdoorlatende lagen
Met afb. 7wordt geïllustreerd wat er kan
gebeuren met degrootte vande 25-jaarszone
indien de verblijftijd van water in slechtdoorlatende lagen, bij toepassing van het
programma FLOPZN, wordt meegerekend.
Het betreft hier de winplaats 'Altena'
van de NV Waterleiding Maatschappij
'Noord-West-Brabant'.
De afb. geeft denaarmaaiveld geprojecteerde
25-jaarsverblijftijdlijn weer, berekend voor
de horizontale stroming in het winningspakket [lit. 11]en de 25-jaarslijn indien de
verblijftijd wordt gerekend vanaf de top van
de slechtdoorlatende laagzoals aangegeven
in afb. 6 [lit. 12].Ook de laatstgenoemde lijn
is naar maaiveld geprojecteerd. Het spreekt
voor zich dat in het laatste geval een zware
wissel wordt getrokken op de homogeniteit
van de desbetreffende slechtdoorlatende
laag. Indien door deze laag kortsluiting kan
plaatsvinden (de kans daarop isoverigens
kleiner naarmate de laag dikker isen dieper
ligt. nog afgezien van het geologische
karakter van de laag, samenhangend met de
ontstaanswijze) heeft dit relatief weinig
invloed op het beeld van de grondwaterstijghoogten boven en onder deze laag, maar
grote invloed op de stroomsnelheid van het
grondwater, en dusop de verblijftijd ervan,
juist ter plaatse van de kortsluiting.
De voorzichtige aanbevelingen van de
Voorlopige Technische Commissie Bodembescherming [lit. 13]ten aanzien van het
rekening houden met slechtdoorlatende lagen
in de berekening van verblijftijden moeten
tegen deze achtergrond worden gezien.
De onderzoeksmethoden naar verbreiding
en (in)homogeniteit van slechtdoorlatende
lagen in de ondergrond dienen verder te
worden ontwikkeld, toegespitst op dit
probleem. De ondiepe reflectie seismiek
bijvoorbeeld, zoalsontwikkeld door de
RU-Utrecht en DGV-TNO lijkt een in dit
verband veelbelovende techniek. Naar
verwachting zal er binnen enkele maanden
meer duidelijkheid zijn over de toepassingsmogelijkheden ervan binnen de
beschermingsproblematiek.
3.4. Stofgedrag
Tot hier toe had alles betrekking op de
stroming van grondwater. Indien wordt
gekeken naar stoftransport (en daar draait
het toch om bij de bescherming van waterwingebieden) gaat het omdebelasting (duur,
hoeveelheid, oppervlak) met en de aard van
de stoffen, met name die met een ver-
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ontreinigende invloed op het grondwater, en
het gedrag tijdens het transport in de
ondergrond.
Naast onbekendheid met het gedrag van
diverse (groepen van) verontreinigende
stoffen in de bodem in het algemeen ishet,
aansluitend op het gestelde in de vorige
paragraaf, vooral de vraag hoe deze stoffen
zich gedragen in/bewegen door slechtdoorlatende lagen. Tot op heden is het
onderzoek dat naar het gedrag van stoffen in
de bodem isgedaan hoofdzakelijk uitgevoerd
op laboratoriumschaal of in watervoerende
pakketten [zie bijvoorbeeld lit. 14].Er isnog
erg weinig kennis van bijvoorbeeld dispersie
en dichtheidsstroming in slechtdoorlatende
lagen. Hiernaar zou onderzoek moeten
plaatsvinden.
4. Het grondwaterbeschermingsonderzoek
van het RIVM
Het beschermingsonderzoek van het RIVM
wordt voornamelijk uitgevoerd bij het
Laboratorium voor Bodem- en Grondwateronderzoek (LBG) met ondersteuning vanhet
Centrum voor Wiskundige Methoden
(CWM) en in opdracht van het DirectoraatGeneraal voor Milieubeheer (DGM) van het
ministerie van VROM.
Voor de jaren 1988 en 1989staan de
volgende projecten op het programma:
—Stroombanen en verblijftijden.
Het doel van dit project ishet evalueren van
bestaande en ontwikkelen van nieuwe
programmatuur voor het berekenen van de
weg van een waterdeeltje vanaf maaiveld tot
aan een pompput en de daarmee samenhangende verblijftijden. Dit project isin
uitvoering sinds 1985en heeft al geresulteerd
in de rekenprogramma's FLOPZ1 en
FLOPZN. Ook zijn zogenoemde postprocessingprogramma's (FCONC1 en
FCONC2) geschreven. Met deze programmatuur kunnen stroombanen naar
pompputten, verblijftijden van het
grondwater langs deze stroombanen en
concentraties opgeloste stof in het
opgepompte water berekend worden voor
het merendeel van de in Nederland
voorkomende geohydrologische situaties
[lit. 6, 10, 15, 16]. De regionale stromingscomponent kan worden bepaald met het al
langer bestaande programma FLSTAT
[lit. 8]. Het resterende werkplan omvat het
ontwikkelen van een pseudo-driedimensionale versie van FLSTAT en een driedimensionale versie van FLOP om de
stroming naar onvolkomen pompputten te
kunnen berekenen. Verder staat er wat
betreft dit project nog op het programma:
onderzoek naar stroming en stoftransport
door slechtdoorlatende lagen en implementatie van de beschrijving van dispersie

Afh. 7- Verblijftijdzones
(25 jaar) winplaats Altena
(capaciteit: 4 miljoen w '
per jaar).

V/ZA

waterwjngebied

I

«"•""•» 25jaarslijn(uitsluitendhor.strominginwinningspakket beschouwd)
•» 25jaarslijn(gerekendvanaf top kleilaag zoals aangegeven infig.6)

volgens Uffink [lit. 7]in de FLOP- en
FLSTAT-programmatuur.
—In 1987 isbegonnen met het project
Kwetsbaarheid van waterwingebieden met
als bedoeling de ondergrond inde waterwingebieden van Nederland viaeen aantal
parameters tekarakteriseren ten aanzien van
de reactieophetaanbod vandiverse (groepen
van) verontreinigende stoffen en te komen
tot een classificatie vandekwetsbaarheid van
wingebieden.
- Verder is,eveneens in 1987, begonnen
met het project Monitoring-strategie voor
waterwingebieden. De bedoeling van dit
project istechnieken en methoden te
inventariseren en te evalueren die geschikt
zijn voor monitoring van de kwaliteit van het
naar winningsmiddelen stromende grondwater en die te groeperen tot een strategie.
Hiermee kan onder meer het effect van
beleidsmaatregelen worden nagegaan.
Deze strategie moet een zo algemeen
mogelijke toepasbaarheid hebben. In dit
project wordt samengewerkt met een aantal

waterleidingbedrijven, het KIWA en de
provincie Gelderland.
Het isde bedoeling het besproken
beschermingsonderzoek, samen met reeds
eerder verkregen resultaten uit ander,
verwant. RIVM-onderzoek (onder andere
kwetsbaarheidskartcring van Nederland,
stikstof in grondwater, bestrijdingsmiddelenondcrzoek) te laten uitmonden in
het project: 'Lange-termijn prognosesvande
grondwaterkwaliteit op de Nederlandse
waterwinplaatsen'. Dit onderzoek komt in
hoofdstuk 5 ter sprake. Vermeldenswaard is
tevens dat begin 1988gestart ismet
onderzoek naar de betrouwbaarheid van
berekende verblijftijdzones rond waterwinplaatsen, samenhangend met de spreiding in
de waarden van de daarbij relevante
bodemconstanten. Tevens wordt binnenkort
begonnen met het programmeren van
een rekenmethode waarmee langs
stochastische weg stroombanen met
betrouwbaarheidsmarges berekend kunnen
worden, uitgaande van waargenomen
grondwaterstijghoogten.
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5. Prognose grondwaterkwaliteit
pompstations
Het probleem van de winningsmogelijkheden
van grondwater in Nederland is tot op heden
voornamelijk benaderd vanuit het oogpunt
van kwantiteit (uitgezonderd de problematiek
van het aan-/optrekken van zout grondwater)
resulterend in ramingen, zoals neergelegd in
het Tweede Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening [lit. 18].
Veelal meer specifieke beelden van de
winningsmogelijkheden zijn daarna weergegeven in sommige provinciale grondwaterplannen.
De noodzaak doet zichechter meer en meer
voelen een landelijk beeld te krijgen van de
winningsmogelijkheden van grondwater
mede bezien vanuit kwaliteitsoogpunt.
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat de
winningsmogelijkheden zo langzamerhand
niet meer worden bepaald door nadelige
effecten op andere aan het grondwater
gerelateerde belangen maar door de
beperkingen die voortvloeien uit de
toenemende verontreiniging van het
grondwater, met name door diffuse
verontreinigingsbronnen.
Om dit beeld scherper te kunnen krijgen is
het RIVM gestart met het project 'Langetermijn prognoses van de grondwaterkwaliteit op de Nederlandse waterwinplaatsen'. Dit project maakt deel uit van het
raamproject 'Grootschalige modellering van
het grondwater in Nederland', waarin de
kwaliteit van het grondwater wordt bestudeerd vanuit de ecologische zowel alsde
waterwinfunctie ervan.Het iseen uitwerking
van één van de hoofdtaken van het RIVM,
namelijk het in beeld brengen van de toestand
van het milieu en eventuele veranderingen
daarin alsgevolg van (beleids)maatregelen,
bedoeld ter verbetering van die toestand (de
zogeheten prognose-functie). In dit geval
betreft het bodem en grondwater en gaat het
om de kwaliteit van het water vlak voor de
intrede in de winmiddelen. Hierbij zal de
optie van alternatieve winningslocaties
worden meegenomen.
Het zwaartepunt van het project betreft de
assemblage van beschikbare informatie over
uitspoeling van stoffen, uitgaande van
belasting aan maaiveld en gedrag en transport
in de onverzadigde zone, en modellen voor
transport van grondwater met daarin
opgeloste stoffen. Ook zal veel tijd besteed
moeten worden aan het efficiënt opbouwen
van databestanden en aan datamanagement.
Hierbij iseen geografisch informatiesysteem
(GIS) onontbeerlijk. Dit isin feite een set
gereedschappen (hardware ensoftware) voor
opslag, bewerking (processing en evaluatie)
en visualisering van geografisch-variabele
gegevens.

Ter illustratie van het type resultaat dat met
dit project wordt beoogd isinafb. 8de
ontwikkeling van het nitraatgehalte op het
pompstation Lochern inde tijd gegeven.
Het betreft hier de ruwwaterkwaliteit, bij
twee nitraatbelastings-scenario's. Hierover is
uitgebreid gerapporteerd in [lit.5].
6. Conclusies en aanbevelingen
— Uit het voorgaande moge één ding
duidelijk zijn: bescherming van waterwingebieden ismaatwerk, toegesneden op de
specifieke situatie per winplaats, bijvoorbeeld op het punt van de geohydrologie,
de fysisch-chemische eigenschappen
van de bodem en de bedreigingen van de
grondwaterkwaliteit [zie ook lit.3].
- Niettemin zijn er algemene lijnen te
ontdekken, die resulteren in de aanbeveling
om weliswaar per winplaats een beschermingsplan op te stellen, maar dat plan in het
algemeen de volgende elementen te laten
bevatten:
• Ligging en omvang van het intrekgebied.
• Bedreigingen in het intrekgebied
(inventarisatie van bodemgebruik, situaties
en activiteiten die nadelige invloed kunnen
hebben op de grondwaterkwaliteit).
• De weg van het water vanaf maaiveld (of
vanuit oppervlaktewater) tot aan de pompputten en de tijd die daarmee gemoeid is.
• De te verwachten ruwwaterkwaliteit/
risico-analyse.
• Bewakings-/signaleringssysteem.
Afb. S - Toekomstig nitraatgehalte inhet ruwe water van
pompstation Lochern inde Achterhoek, hij verschillende
bemestingsscenario's:
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- Onderzoek naarde winningsmogelijkheden
van grondwater inNederland uiteen oogpunt
van kwaliteit isdringend noodzakelijk.
Er dient een systematische evaluatie op
landelijke schaal plaats te vinden om na te
gaan in welke mate de openbare watervoorziening in de toekomst bijongewijzigd beleid
kan rekenen opgrondwater alsbronenwelke
aanvullende beleidsmaatregelen zo nodig
moeten worden getroffen ter veiligstelling
van deze bron.
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