De ouderdomvanhetzoetegrondwaterinNederland

Praktische aspecten vande ouderdom
van het grondwater
De ouderdom van grondwater, dat isde tijd
die het indeondergrond heeft doorgebracht,
bezit een aantal interessante aspecten:
—in het bovenste grondwater geeft de
ouderdom aan hoe diep een recente verontreiniging in de bodem kan zijn doorgedrongen. De verblijftijdspreiding in het
ondiepe grondwater dat de sloten bereikt,
bepaalt voor een deel de samenstelling van
het slootwater;
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- de ouderdom van grondwater in watervoerende lagen die in gebruik zijn voor de
winningvan grondwater isvaak honderden of
zelfs duizenden jaren. Dit is(veel) ouder dan
de tijd waarin de verontreiniging door
industrie of moderne landbouw het
grondwater bedreigt. Uitzonderingen komen
echter voor; bovendien kan door pompen
een versnelde inzijging plaatsvinden;
—in zeer diepe, slecht doorlatende lagen
geeft de ouderdom een aanwijzing over de
mate waarin nogstromingvanwater optreedt.
Dit isvan belang alsdeze lagen zouden
moeten dienen alsopslagplaats voor gevaarlijk afval.

GROUNDWATER CONTOURS IN MSL + M
AREAS OF " C AGE DETERMINATION

In dit artikel zal de nadruk liggen op het
tweede aspect, de ouderdom van grondwater
in lagen waaraan de openbare watervoorziening water onttrekt. Het blijkt mogelijk te
zijn een schatting te geven van de ouderdom
van dat grondwater voor de verschillende
delen van Nederland.
Zonder meer isduidelijk dat het voor de
ouderdom belangrijk isof het grondwater
naar beneden of naar boven beweegt.
In afb. 1zijn de zandgronden van Nederland
aangegeven, waar in het algemeen de neerwaartse stroming overheerst. In de met klei
en veen bedekte gebieden isvaak sprake van
meer of minder sterke kwel en dus een
T A B E L 1- - Bepalingen van de ouderdom
No. in
afb. 1

Gebied

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schiermonnikoog
Groningen
Friesland
Veluwe Kroondomein
IJsselmeergebied
Betuwe
Vijfheerenlanden
Eiland van Dordrecht
Centraal Brabant
Oost-Gelderland

REPRESENTED IN TABLE 1

Afb. 1- Kaart vangrondsoorten (STIBOKA I960}, Lsohypsen engebieden met ! 4 C bepalingen.

overwegend omhoog gerichte stroming.
Uit de isohypsen isde richting van de
horizontale stroming van het grondwater af
te leiden, die ook verband houdt met de
ouderdom.
De beneden zeeniveau gelegen gebieden,
ongeveer begrensd door de isohypse van
NAP, zijn voor de grondwaterwinning
meestal minder aantrekkelijk omdat het
grondwater er vaak brak is.

vanhetgrondwater in
Diepte van de waarnemingen (mv-m)
1 0 - 70
0-250
10-200
0 - 200
30 - 300
5 0 - 150
100-200
1 0 0 - 150
20-400
0 - 40

Nederland met behulp vandekoolstof-14 methode.
Ouderdom
(jaar)
0 - 1.000
0 - 20.000
1.000- 7.000
500 - 10.000
5.000-20.000
5 . 0 0 0 - 7.000
3.000-23.000
2.000 - 35.000
1.000-45.000
0 - 5.000

Interpretatie door
Vogel (1967)
Glasbergen, Mook (1983)
Vogel (1967)
Romijn(1974)
Vogel (1967)
Meinardi(1974)
Hemker(1979)
Meinardi(1982)
Glasbergen (1985)
Krajenbrink(1981)

Het bepalen van de ouderdom vanhet
grondwater
De meest directe manier om de ouderdom
van het grondwater te bepalen ismet behulp
van radio-actieve isotopen (in kleine hoeveelheden aanwezige elementen die uiteen
vallen en dus verdwijnen in de loopvan de
tijd). Voor het ondiepe en jonge grondwater
is het isotoop tritium ( 3 H) geschikt om
ouderdommen tot maximaal 50 jaar te
schatten. Ouder water kan met tritium niet
gedateerd worden; hiervoor komt de isotoop
koolstof-14 ( 14 C) meer in aanmerking.
Daarmee zijn schattingen van de ouderdom
tot maximaal ongeveer 40.000 jaarte maken.
De waarde van het gebruik van koolstof-14
voor de bepaling van de ouderdom van
grondwater heeft echter steeds ter discussie
gestaan. Kernpunt isde onbekende uitwisseling tussen koolstof in het grondwater en
het zeer oude koolstof dat inde grond
aanwezig is.Toch isin Nederland voor een
aantal gebieden (afb. 1)onderzoek met deze
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methode uitgevoerd. De resultaten staan
vermeld in tabelI.
Afgezien van de geringe betrouwbaarheid,
die deels tot uiting komt indegrote spreiding
in de ouderdom, ishet aantal van de waarnemingen te klein om een samenhangend
beeld voor het zoete grondwater van
Nederland te schetsen. Er blijkt wel dat de
ouderdom vaak honderden tot duizenden
jaren bedraagt. In sommigegevallen isechter
met opzet naar oud grondwater gezocht.
Andere methoden om uitspraken te doen
over de ouderdom van het grondwater zijn
meer indirect van aard. Soms kunnen
verschillen in de samenstelling van het
grondwater verband houden met te dateren
veranderingen in de aanvulling van het
grondwater. Een mooi voorbeeld vormt het
grondwater indelen vandePeel,waar opeen
diepte van ongeveer 30 meenovergang inde
elektrische geleidbaarheid van het grondwater isgevonden. Deze overgang houdt
verband met de wijziging in landgebruik als
gevolg van de ontginning van de Peel, die
ongeveer 100jaar geleden aanving.
Uiteraard ishet ook mogelijk om de
ouderdom van het grondwater te bepalen
indien de richting en de snelheid van de
stroming van het grondwater bekend zijn.
Hierbij isniet alleen de huidige situatie van
belang, maar ook alleveranderingen die
tijdens het verblijf van hetwater inde bodem
zijn opgetreden. Slechts in uitzonderingsgevallen ishet op deze manier mogelijk om
de verblijftijd van het grondwater te schatten.
Toch zijn hydrologische beschouwingen
nuttig om het inzicht in de ouderdom van het
grondwater te vergroten.
Hydrologische overwegingen
Ernst [1973] heeft een theorie ontwikkeld
over de stroming en verblijftijden van
grondwater in de bodem, die uitstekend als
basis kan dienen voor een eerste benadering.
Ook Bruggeman [pers. meded.] heeft overeenkomstige oplossingen uitgewerkt.
Zij beschouwden het geval van een enkel
watervoerend pakket inde vorm van een
langwerpige strook, begrensd door open
kanalen en gevoed met een constante aanvulling door de neerslag (zie afb. 2).
De vergelijking die de verblijftijd beschrijft,
luidt:
t = H• p/I •ln(H/(H-z)
waarin:
t = verblijftijd (jaar)
H = dikte van het watervoerende pakket (m)
p = porositeit (dimensieloos)
I = aanvulling van het grondwater (m/jaar)
z = diepte onder freatisch vlak (m)
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Afb. 2-Schema van destroming vanhetgrondwater inkwel- en infdlratiegebieden.

een rol spelen. Alle waterdeeltjes op een
bepaalde diepte hebben één en dezelfde
ouderdom.
Volgens Bruggeman [pers.meded.] geldt
deze oplossing ook voor een cirkelvormig
gebied met een enkel watervoerend pakket
en een constante aanvulling van het
grondwater. Ook hier komen de straal van
het gebied en de doorlatendheid van de
bodem niet in de formule voor. Aangezien
dezelfde vergelijking zowel blijkt te gelden
voor een langwerpige strook alsvoor een
landstreek met een cirkelvormige begrenzing.

is het redelijk om aan te nemen dat de
verblijftijd in elk infiltratiegebied meteen
regelmatige vorm benaderd kan worden met
de formule van Ernst/Bruggeman.
In de lagere gebieden isniet of nauwelijks
sprake van een aanvulling van het grondwater
door de plaatselijke neerslag. Eerder treedt
kwel open duseen omhooggerichte verticale
component van de stroming van het grondwater. Deze ismeestal, maar niet altijd, zwak.
Een eerste benadering isom aan te nemen
dat het grondwater in de te onderscheiden
watervoerende pakketten volledig gemengd

Afb. 3 -De verdeling vandeouderdom vanhetgrondwater in enkelvoudige pakketten met een voeding van lip —1m/jaar
(t isde gemiddelde ouderdom).
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is, bijvoorbeeld door dispersie. De ouderdom
van het grondwater t isdan (zie afb. 2):
t= F+(x-L)/v
waarin:
t = gemiddelde ouderdom in het infiltratiegebied (jaar);
x = afstand tot de waterscheiding (m);
v = gemiddelde horizontale snelheid in het
kwelgebied (m/jaar);
L = breedte van het bovenstroomse
infiltratiegebied (m).
In Nederlandse omstandigheden hebben de
in te voeren grootheden bij benadering de
volgende waarden:
I/p = 1 m/jaar (I = 0,3 m/jaar; p = 0,35);
H = 10m tot 300 m (afhankelijk van de
lokale situatie);
v = 2 5 m/jaar (in kwelgebieden).
De resultaten van een uitwerking voor het
grondwater in een enkel watervoerend
pakket in een infiltratiegebied zijn weergegeven in afb. 3. Voor verschillende dikten
van het watervoerende pakket isde verdeling
van de ouderdommen gegeven en ook de
gemiddelde verblijftijd die gelijk isaan de
dikte [Van Ommen, 1985], Vergelijking met
tabel Igeeft aan dat de ouderdommen die
met koolstof-14 zijn bepaald sterk afwijken
van de berekende waarden. Dit komt doordat
de Nederlandse ondergrond niet uit een
enkel watervoerend pakket bestaat, maar
meestal door weerstand biedende kleilagen
in boven elkaar gelegen watervoerende
pakketten isverdeeld. Het effect van elke
weerstand biedende laagisdat de naar
beneden percolerende hoeveelheid water
kleiner wordt. Of, met andere woorden: het
neerslagoverschot wordt vooral afgevoerd
door de bovenste watervoerende pakketten;
slechts een klein deel bereikt de diepere
lagen. Hierdoor neemt de ouderdom van het
diepere grondwater sterk toe.
Neem bijvoorbeeld de Veluwe en omgeving.
Voor het centrale en westelijke deel geldt
schematisch dat het zoete grondwater
aanwezig isin een 300 mdik systeem van
watervoerende lagen. Dit systeem isdoor
slecht doorlatende lagen verdeeld in drie
ongeveer even dikke watervoerende pakketten. Neem verder aan dat de snelheid van
aanvulling van het grondwater respectievelijk
bedraagt:
It>/p = 1m/jaar, voor het bovenste watervoerende pakket;
I m / p = 0,1 m/jaar, voor het middelste
pakket;
Ij/p = 0,01 m/jaar, voor het diepste pakket.
Deze laatste aannamen zijn niet onredelijk;
de snelheid van aanvulling zalongeveer 1
m/jaar zijn voor het bovenste pakket envoor
de aanvullingvan het vergelijkbare middelste

THE AQUIFER SYSTEM CONSISTS OF
- C O V E R I N G LAYER TO 5 0 m
AVERAGE AGE 5 0 YEARS
- S U B A Q U I F E R FROM 50 to 100m
AVERAGE AGE 1000 YEARS
- S U B A Q U I F E R FROM 100 to 150m
AVERAGE AGE 10000 YEARS

Afb. 4 - De ouderdom van hetzoete grondwater.

pakket in West-Utrecht kan uit het werk van
Heij en Kester [1977]een aanvulling van
ca. I/p = 0,1 m/jaar worden afgeleid (stijghoogteverschil ca. 0,25 men weerstand
ongeveer c = 7jaar).
Uit toepassing van de vergelijking van Ernst/
Bruggeman en het resultaat van afb. 3volgt
dan dat de gemiddelde ouderdom in het
bovenste watervoerende pakket van de
Veluwe ca. 100 jaar bedraagt, in het middelste pakket ca.300 + 1.000= 1.300 jaarenin
het diepste pakket ca.3.000 + 10.000 =
13.000 jaar (alleen het oudste water voedt
een dieper gelegen pakket). Deze berekende
ouderdommen zijn veel beter in overeenstemming met de'koolstof-14 bepalingen.
Hetzelfde geldt voor het IJsselmeer en de
Betuwe, waar het grondwater, weergegeven
in tabel I, afkomstig isvan infiltratie in het
Veluwegebied.
Het monsterpunt in de Betuwe ligt op slechts
enkele kilometers afstand van het Veluwe
massief, maar de punten in het IJsselmeer op
een afstand van tientallen kilometers. In het

eerste geval draagt de horizontale stroming
van het grondwater hooguit enkele honderden jaren bijaandeouderdom,maarvoor het
IJsselmeer kan dat oplopen tot enkele
duizenden jaren. Grofweg blijkt dit ook uit
tabel I.
De conclusie uit deze hydrologische overwegingen moet zijn dat de gemiddelde
ouderdom van het grondwater in het
bovenste watervoerende pakket van een
infiltratiegebied enkele tientallen tot
honderd jaar zal bedragen, maar dat een
weerstandbiedende laag van enige betekenis
het eronder aanwezige grondwater een
aantal keren ouder doet zijn dan het
grondwater erboven.
De ouderdom vanhetzoete grondwater
in Nederland
De factoren die van belang zijn voor een
eerste bepaling van de ouderdom van het
grondwater, zoals de verdeling in kwel- en
infiltratiegebieden, de grootte van de
aanvulling, en de diepte en dikte van water-
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voerende pakketten, zijn voor Nederland
redelijk goed bekend. Daarom ishet mogelijk
om voor de diverse deelgebieden een
schatting te maken, waarbij uiteraard ook
rekening isgehouden met de koolstof-14
bepalingen van tabel I. In afb. 4 zijn de
aangehouden schematisering in watervoerende pakketten en de verwachte
ouderdom van het grondwater weergegeven.
In het kort kan de volgende toelichting
dienen:
—in de zandgebieden van Groningen,
Friesland en Drenthe bestaat de bovenste
50 m van de ondergrond uit minder goed
doorlatende lagen. Het watervoerende
pakket op een diepte tussen 50 men 100 m
ontvangt een aanvullingmeteensnelheidvan
ongeveer I/p = 0,2 m/jaar. De gemiddelde
ouderdom in dat pakket bedraagt ongeveer
1.000 jaar in Drenthe (infiltratiegebied) en
ongeveer 2.000 jaar in de aangrenzende
gebieden;
—de zandgebieden van Overijssel en oostelijk Gelderland hebben in het algemeen een
enkelvoudig watervoerend pakket waarvan
de dikte naar het westen toeneemt tot
ongeveer 100 m. In dit westelijk deel isvaak
een onderverdeling door weerstandbiedende
lagen waargenomen. De geohydrologische
situatie isingewikkelder dan het schema van
afb. 2doordat een dicht stelselvanbeken het
grondwater draineert. Hierdoor zal het
ondiepe grondwater vrij snel afstromen en
dus jong zijn, terwijl het diepere grondwater
een regionale stromingvolgtendaarmeeveel
ouder kan zijn, zeker in de beekdalen.
In een situatie waarin gepompt wordt,
zal dit systeem vermoedelijk echter wel als
één geheel reageren. De snelheid van
aanvulling van het grondwater bedraagt
ongeveer I/p = 0,5 m/jaar;
—de zandgebieden ten zuiden van de Maas
hebben onder invloed gestaan van breukwerking. Van oost naar west zijn te onderscheiden: De Maasvallei (laag),de Peel
(hoog), de Centrale Slenk (laag) en WestNoordbrabant (hoog). De ondergrond van
de Peel bestaat uit een enkel watervoerend
pakket tot een diepte vanminderdan 50 min
het centrum en in het zuiden en ongeveer
100 m langsde westelijke rand. Het systeem
van watervoerende lagen inde aangrenzende
Centrale Slenk isdaarentegen meer dan
300 mdiep.Het isafgedekt en onderverdeeld
door een aantal slecht doorlatende lagen.
Het bovenste watervoerende pakket in
West-Noordbrabant isafgedekt door ongeveer 50 m dikke slechtdoorlatende lagen.
De snelheid van aanvulling van het grondwater bedraagt ongeveer I/p = 0,8 m/jaar
in de Peel, in de Centrale Slenk ca. I/p =
0,3 m/jaar en in West-Noordbrabant ca.
I/p = 0,2 m/jaar:
—de duinen ontstonden inhun huidigevorm
ongeveer 1.000 jaar geleden. Het zoete
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grondwater indeondergrond is vermoedelijk
nog jonger. De snelheid van aanvulling van
het grondwater isongeveer 1 m/jaar:
- het grondwater in het gebied van de grote
rivieren ontvangt aanvulling door de zijdelingse toestroming uit aanliggende infiltratiegebieden. Een bijzondere vorm van voeding
is de infiltratie van rivierwater naar de
bodem. Een dergelijke voeding door de
rivier trad waarschijnlijk alop in de periode
voor de bedijkingen. Tegenwoordig ishet
effect ervan bijzonder sterk in het lage WestNederlandse poldergebied. Het heeft daar
geleid tot relatief diepe lenzen van zoet en
jong rivierwater langs de rivierarmen.
Het overige zoete grondwater indit gebied is
veel ouder.
Gevolgen voorde samenstelling
van het grondwater
Uit afb. 4 isdirect af te leiden dat het
grondwater in Overijssel, Oost-Gelderland
en de Peel kwetsbaar isvoor moderne
vormen van verontreiniging, zoals overbemesting en depositie vanuit de lucht.
Er zijn geen diepere enveiliger watervoerende pakketten voorhanden. Een aantal waterwingebieden ondervindt hier al problemen
met de kwaliteit van het grondwater.
De ondiepe watervoerende pakketten in
Centraal Nederland zijn ook relatief kwetsbaar. Voor de winning van grondwater zijn
echter diepere watervoerende pakketten
beschikbaar. Uit het oogpunt van de winning
van grondwater isook de situatie in de
noordelijke en zuidelijke zandgebieden, met
uitzondering van de Peel, gunstiger. Hierbij
moet direct bedacht worden dat het ondiepe
grondwater in de afdekkende lagen wel
degelijk de invloed van verontreiniging zal
merken. Afgezien vandeongunstige effecten
die een verontreiniging van het ondiepe
grondwater kan hebben op natuuren
landschap, zal door het afpompen van
diepere watervoerende pakketten ook een
versnelde inzijging optreden. Zelfs in
gebieden waar watervoerende pakketten zijn
afgedekt door kleilagen, moet alsgevolg van
te geconcentreerd pompen rekening worden
gehouden met de infiltratie van lokaal
polderwater van meest slechtere kwaliteit.
Het lijkt de moeite waard meer aandacht te
schenken aan de ouderdom van het grondwater en de mogelijke veranderingen daarin
tengevolge van ingrepen. De ouderdom geeft
namelijk een goede indicatie over de
kwetsbaarheid van het grondwater voor
recente verontreiniging die vanaf maaiveld
de bodem kunnen indringen.
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de overheid zich hiertoe zou moeten beperken. Ook het minder diepe grondwater
behoeft bescherming om een zo veelzijdig
mogelijk gebruik nu en inde toekomst
mogelijk temaken. Het huidigebeleid isdaar
dan ook volop mee bezig.
Het water dat hieralsneerslagisgevallen aan
het einde van de laatste ijstijd, ineen periode
die dus nog voorafgaat aan de menselijke
geschiedschrijving, de Egyptische cultuurperiode en de komst vande Batavieren inons
land, istoch wel een bijzondere bodemschat.
Het lijkt me dan ook de moeite waard ons
bewuster teworden vande kwalitijd van deze
bodemschat en deze met gepaste zorg te
behandelen.
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