Schatting vandehydraulische weerstand vanslechtdoorlatende lagen

Inleiding

In het algemeen isde grond niet homogeen
en isotroop. maar bestaat uit verschillende
lagen, elk met een andere doorlatendheid
voor stroming van grondwater.
Theoretisch isaf te leiden,dat er een
plotselinge richtingsverandering van de
snelheidsvector optreedt langs de grens van
twee lagen met een verschillende
doorlatendheid. Deze richtingsafwijking is
des te groter naarmate de doorlatendheden
der beide lagen meer uiteenlopen.
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In het hiernavolgende wordt uitgegaan van
de schematisering: horizontale strominginde
watervoerende pakketten en verticale
stroming in de slechtdoorlatende lagen.
Deze aanname geeft geen grote afwijkingen
van het werkelijke stromingsbeeld indien de
weerstand cvan de beschouwde slechtdoorlatende laagveelgroter isdan dedikte D
van het aangrenzende watervoerende pakket
gedeeld door de doorlaatfactor kdaarvan,
ofwel indien despreidingslengte Xveel groter
isdan D.
Voor verticale stroming door een slechtdoorlatende laag geldt:
q=
M

Aè
——.
c

waarin:
q = specifiek debiet (m 3 /dag per m2
oppervlak);
A(f> = potentiaalverval over de laag(m);
c = weerstand van de laag (dagen).
De weerstand die een slechtdoorlatend
lagenpakket biedt tegen verticale grondwaterstroming kan worden uitgedrukt als:
n dn

D

waarin:

c = weerstand van de totale laag (dagen):
d n = dikte van de afzonderlijke laagjes (m):
k n = doorlaatfactor van de afzonderlijke
laagjes (m/dag):
D = dikte van de totale slechtdoorlatende
Iaag(m);
k = equivalente doorlaatfactor van de
totale laag (m/dag).
De doorlaatfactor wordt, behalve door de
vloeistofeigenschappen, bepaald door de
geometrie van de poriën. De eigenschappen
daarvan kunnen ten dele in rekening worden
gebracht door de korrelspanning in de beschouwingen te betrekken. Daarnaast speelt

Wanneer geohydrologische berekeningen
moeten worden gemaakt voor systemen,
waarin een of meer slechtdoorlatende lagen
voorkomen, isde weerstand (c-waarde) tot
op heden een van de parameters die het
moeilijkst bepaald kunnen worden. De in dit
artikel aangereikte en beproefde methoden
maken een goede schatting van deze
parameter mogelijk. Van diverse zijden
(Provinciale Waterstaatsdiensten. Ingenieursbureaus) isde afgelopen jaren navraag
gedaan naar c.q.gebruikgemaakt van de
methodieken die in dit artikel behandeld
worden.

ook de structuur van de korrels een rol in de
doorlatendheid.
In het hiernavolgende zullen enkele
methoden worden besproken ter bepaling
van de weerstand dieslechtdoorlatende lagen
tegen grondwaterstroming bieden. Eerst zal
worden stilgestaan bij de bepaling van de
c-waarde van een gebied met beperkte (door
de gebruikte methode bepaalde) omvang;
een zijsprong zal worden gemaakt naar de
bepaling van de intreeweerstand van een
grote waterloop. Vervolgens zal worden
bekeken op welke wijze extrapolatie kan
plaatsvinden, teneinde een indruk te
verkrijgen van de c-waarden van een gebied
met grote omvang.
Tenslotte zal worden aangegeven hoe de zo
verkregen c-waarden kunnen worden
getoetst en bijgesteld.
Bepaling vande c-waarde in eengebied met
beperkte omvang

1. In de eerste plaats kan de c-waarde van
een slechtdoorlatende laagop een bepaalde
plaats met behulp van een pompproef
worden bepaald. In het algemeen is voorzichtigheid geboden ten aanzien van
c-waarden die via kD- en ^-waarden uit
pompproeven zijn verkregen. De indirect uit
een pompproef berekende c-waarde is
opgebouwd uit de weerstanden van de
slechtdoorlatende lagen die het bepompte
pakket begrenzen. Indien de grondwaterstijghoogten in de aangrenzende watervoerende pakketten niet zijn beïnvloed door
de pompproef. geldt:
Ci + c 2

waarin c t enc 2deweerstanden vandeslechtdoorlatende lagen zijn.
Slechts in gevallen dat C[ en c 2sterk van
elkaar afwijken geeft deze betrekking een
redelijke indruk van de waarde van de
kleinste weerstand. Verder kan de uitlevering
van water uit de slechtdoorlatende lagen een
belangrijke rol spelen. Deze uitlevering
treedt op alsgevolg van geleidelijk

afnemende waterspanningen in de slechtdoorlatende lagen, door het pompen.
Dit veroorzaakt toenemende korrelspanningen met alsgevolg inklinking.
waardoor water wordt uitgedreven
(consolidatieproces). Hiermeewordt echter
bij de analyse van pompproefgegevens met
'conventionele' methoden (bijvoorbeeld die
van Hantush) geen rekening gehouden,
hetgeen alleen gerechtvaardigd isbij relatief
dunne slechtdoorlatende lagen. Hoe dikker
de lagen zijn des te groter zal de fout in de
berekende X-waarden zijn, indien met deze
uitlevering geen rekening wordt gehouden.
2. Een andere methode om een c-waarde te
berekenen vooreen gebied meteen beperkte
omvang maakt gebruik van een waterbalans.
Indien van een watervoerend pakket onder
een slecht doorlatende laag zowel het
doorlaatvermogen alsde stijghoogten
bekend zijn, kunnende richtingende grootte
van de horizontale grondwaterstroming op
iedere plaats in dit pakket worden berekend.
Van uitgekozen delen van een dergelijk
pakket kan dan een waterbalans worden
opgesteld, waarin alsonbekende de uit het
pakket verdwijnende hoeveelheid water zit.
Na bepaling van het over een dergelijk
gebiedje aanwezige gemiddelde stijghoogteverschil tussen het grondwater onder en
boven de slechtdoorlatende laag,kan de cwaarde van deze laag worden berekend.
Er dient bij dergelijke berekeningen naar te
worden gestreefd dat de gebruikte stijghoogten zo goed mogelijk het gemiddelde
grondwaterstromingsbeeld over langere tijd
representeren. De weerstand vandeinWestNederland voorkomende afdekkende
Holocene klei- en veenlagen kan worden
benaderd door waterbalansen op te stellen
voor afzonderlijke afwateringseenheden
(polders of waterschappen).
De waterbalansvergelijking voor een polder
luidt:
N + K + I + L = E w + U + 0 + AB,
waarin:
A B = bergingsverandering;
E t t = werkelijke verdamping;

I = ingelaten hoeveelheid water;
K = kwel
L = geloosde hoeveelheid (afval)water;
N = neerslag;
O = onttrekking;
U = uitgeslagen hoeveelheid water.
De vergelijking geldt in het geval dat er kwel
optreedt. Vindt in plaats daarvan infiltratie
(wegzijging) plaats, dan moet de kwelpost in
het linkerlid worden vervangen door een
infiltratiepost inhet rechterlid. De kwelofde
infiltratie dient te worden berekend. Hiertoe
moeten alleandereposten vande waterbalans
bekend zijn. Vaak geeft ditvooral problemen
voor wat betreft E w en AB. Het verdient
derhalve aanbeveling om de waterbalans op
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te stellen vooreen korte, relatief natte
periode in de winter. Dit biedt de volgende
voordelen:
• De verdamping zal ineen dergelijke periode
veel geringer zijn dan de neerslag en de
uitgemalen waterhoeveelheden: in een
normaal winterseizoen isdit reeds het geval
en zeker gedurende een extreem natte
periode. De geïntroduceerde fout zal
daardoor relatief veel minder doorwerken in
de berekeningen.
• De bergingsverandering zal over een
dergelijke periode zeer geringzijn ten gevolge
van de hoge grondwaterstanden.
• De ingelaten hoeveelheden water zullen
door de hoge (grond(waterstanden relatief
geringer zijn dan ineen periode met een
normale neerslaghoeveelheid. Dit ismet
name een voordeel bij die polders, waarde
waterinlaat niet beheerst wordt, en dus niet
gemeten kan worden.
• In de zomer heeft de neerslag een meer
buiig karakter dan in de winter. De gemeten
neerslaghoeveelheid isdus in de winter
representatief voor een groter gebied.
In het algemeen kan slechts dan een redelijk
betrouwbare c-waarde door middel van een
waterbalans worden berekend, indien het
potentiaalverschil over de slechtdoorlatende
laag beduidend groter isdan de nauwkeurigheid, waarmee de afzonderlijke stijghoogten
van het grondwater direct onder en boven
deze laag kunnen worden vastgesteld.
Bepaling vande intreeweerstand vaneen
rivierof een kanaal
In het West-Nederlandse poldergebied
treedt veelal infiltratie vanwateropvanuit de
rivieren en kanalen naarde aangrenzende
watervoerende pakketten. De weerstand die

het water hierbij ondervindt kan opgebouwd
worden gedacht uit een bodemweerstand en
een radiale weerstand. Als gevolg van
afbuigen vandestroombanen bijde stroming
van water uit de rivier naar het watervoerende pakket moet, in het geval dat de
rivier niet over de volle hoogte van het
watervoerende pakket reikt, rekening
worden gehouden met een radiale weerstand.
Bodemweerstand (in het geval van infiltratie
ook wel intreeweerstand genoemd) kan
worden veroorzaakt door onder de rivierbodem aanwezige slechtdoorlatende lagen.
In het algemeen zaleen infiltrerende rivierals
gevolg van inspoeling een hogere intreeweerstand hebben dan een drainerende
rivier. Bepalend voor de grootte van de
intreeweerstand isde mate waarin de
waterloop isingesneden in de afdekkende
laag, ofwel de dikte van de zich onder de
rivierbodem bevindende slechtdoorlatende
laag. Op de bodem aanwezig slib kan in
principe ook aan deze weerstand bijdragen.
De intreeweerstand van een rivier of kanaal
kan worden benaderd op de in het navolgende beschreven wijze.
Voor de berekeningen wordt uitgegaan van
het in afb. 1gegeven schema. De betekenis
van de gebruikte symbolen isals volgt:
x = horizontale afstand uit het hart van
de rivier;
(p = verschil tussen het rivierpeil en de
stijghoogte van het grondwater;
cf>0 = verschil tussen rivierpeil en polderpeil;
kD = doorlaatvermogen van het watervoerende pakket;
B = breedte van de rivier;
c p = weerstand tegen verticale grondwaterstroming van de afdekkende laag
in de polder;
kp = VkDCp = spreidingslengte van de
afdekkende laag in de polder;

c r = weerstand van de rivierbodem;
kr = VkDc r = spreidingslengte onderde
rivier.
Voor de berekening zijn voorts de volgende
aannamen gedaan:
—Er issymmetrie ten opzichte van de
rivieras.
—De polder strekt zich oneindig ver uit.
—Het watervoerende pakket wordt aan de
onderzijde begrensd door een ondoorlatende
basis. Dit zal inwerkelijkheid meestal niet
het geval zijn: er zal hier meestal sprake zijn
van een slechtdoorlatende laag.(In het WestNederlandse poldergebied isdit de Formatie
van Sterksel/Kedichem). Aangezien de
weerstand van deze laag in het algemeen
echter veel groter zal zijn dan de weerstand
van de afdekkende lagen (onder andere
vanwege de grotere diepte) magdeze laagin
het kader van deze berekening als ondoorlatend worden aangenomen.
—De rivieroever isondoorlatend.
—De grondwaterstroming is stationair.
Voor de stijghoogte van het grondwater
onder de rivier geldt volgens Bruggeman
[1970]:
x
A, •cosh

(1)

*X

en ter plaatse van de polder:

c() = A 2 • e

(2)

+ 4>0

De integratieconstanten A a en A 2 kunnen
worden opgelost uit de randvoorwaarde, dat
ter plaatse van de rivieroever (x =b) de
grondwaterstijghoogte ten opzichte van het
rivierpeil gelijk isaan (J)h.
Verwerking van deze voorwaarde leidt tot
A,=

cosh

/.,

waarmee formule 1wordt
(la)

j — , b , •cosh (^—)

cosh (—)

A,

\

4>b-<Po
e -bAp

waarmee formule 2 wordt
A.

IA.

A. \

(-X + b)/X

4> = - ( < l > o - ( t > b ) - e

P+ 4>0

(2a)

Uit formule 2a kan Xp(en dus c p ) worden
berekend. Immers de formule kan worden
geschreven als
(c|) 0 -(t,) = ( < j , 0 - ( t ) h ) e ( - x + b)/>'P
In (c}>0-<)>) = - r— ( x - b ) + ln(ct>0-c|>b)
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Door het stijghoogteverschil <p(,- ef> langs de
verticale, logarithmisch verdeelde asen de
afstand (x- b) langs de horizontale, lineair
verdeelde as uit te zetten kan uit de helling
van de lijn die dit verband weergeeft L,
worden berekend. Eveneens kan uit deze
grafiek de nog onbekende grondwaterstijghoogte ter plaatse van de rivieroever (4>h )
worden bepaald. Daarnaast geldt dat het
verhang van de grondwaterstijghoogte ter
plaatse van de rivieroever (x = b). berekend
met de formules (1 ) en (2).aan elkaar gelijk
is.
Uitwerking van deze randvoorwaarde leidt
tot de betrekking:
1

4>b

, b
tgh

,,
, , 1
(<l>o-<l>b)

X,

K

ONVE RZADiGDE ZONE

ONDIEP WATERVOEREND
PAKKET
i FREATISCH WATER I

SLECHT DOORLATENDE
LAAG

K
DIEP WATERVOEREND
PAKKET
(SEMI - S P A N N I N G S WATER)

ofwel
Xr (4>o-<t>b)

/,

,B
= tgh- >-,.

<t>b
B

(4)

(waarin b = —)

Uit formule (4) kan de intreeweerstand van
de rivier (c r ) iteratief worden berekend
indien de waarden vandeoverige parameters
bekend zijn. De berekening kan bijvoorbeeld
worden uitgevoerd met behulp van de
iteratie-methode van Newton-Raphson.
De formule (4) kan voor bepaalde gevallen
worden vereenvoudigd tot betrekkingen,
waarmee X.rdirect kan worden berekend.
Voor kleine waarden van

B

geldt:

_B_
2K 2K

(5)

tgh^

Kp

B ofwel

2lr
B

4>b

K= Vl

<t>b

P

(6)
4>b

Voor «rote waarden van

tgh-56
2Xr

aeldt:
(7)

Als ondergrenswaarde waarvoor betrekking
(7) nog redelijk nauwkeurig iskan bijvoorbeeld worden genomen B= 3Xr.Hierbij isde
fout ca. 9% • (7) ingevuld in (4) levert:

K

4>0-ct>t

= 1 ofwel:

<t>b
4>b

.indien B> 3X.r

Betrekking (8) kan bijvoorbeeld gebruikt
worden in het geval van een spaarbekken.
Indien nu stijghoogtewaarnemingen bekend
zijn in een raai van (minimaal twee)
peilbuizen loodrecht op de rivieras kunnen
allereerst A.p,cf>hen vervolgens Kr worden
bepaald.
Bij het plaatsen van de peilputten dient men
erop teletten,dat nabijdegekozen locatie de
werkelijke stromingstoestand die van de
schematisering, waarvoor de formule geldt,
zo dicht mogelijk benadert.
Aß. 3.

Voor B= Xrwordt door dezebenadering een
fout van ca. 8% gemaakt.
Voor Xr > Bis(5) derhalve een redelijke
benadering. Als resultaat wordt dan
verkregen:

X r 4\> - <t>b

Afh. 2 - De spanningsverdeling in degrond.

(8)

Bepaling van de c-waarden ineen groter
gebied
Om een indruk te krijgen van dec-waarden in
een groter gebied dienen de c-waarden die
zijn gevonden voor een gebied met beperkte
omvang, te worden geëxtrapoleerd aan de
hand van geologische gegevens (bijvoorbeeld
diktekaarten of resultaten van geo-elektrisch
onderzoek).
Hierbij isgrote voorzichtigheid geboden,
vooral in geval van grote inhomogeniteit van
de betreffende slechtdoorlatende laag.
Indien de laag redelijk homogeen iskan een
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consolidatietheorie van Terzaghi wordt
aangenomen, dat de samendrukking van het
korrelskelet evenredig ismet de toeneming
van de korrelspanning. Door samendrukking
van het korrelskelet zal.alsgevolg van de
vermindering van de poriënruimte, de
weerstand tegen grondwaterstroming groter
worden.
Met behulp van dit uitgangspunt kan aan de
hand van afb. 2 de volgende berekening
worden opgezet:
<>ki = hi Yd + «Yn-hYw
ök2 = h iYd+ ( h+d ) Yn- (h+d ) Yw - &<hw
waarin:

Aß. 4.

methode worden aangewend waarbij gebruik
wordt gemaakt van de relatie tussen korrelspanning en hydraulische weerstand.
De in het navolgende afgeleide formule geeft
een grove indicatie van de variatie van de
weerstand in een groter gebied.
De doorlaatfactor van een slechtdoorlatende
laag zal hoofdzakelijk afhangen van het
aanwezige poriënsysteem endevorm hiervan
zal weer voor een deel worden bepaald door
de mate waarin de laag in de loop der tijd is
samengedrukt. Een maat voor deze samendrukking (klink) isde in de laag heersende
korrelspanning. Het isdaarom aannemelijk
dat hoe dikker de laagisenhoedieper hijzich
bevindt, hoe groter de hydraulische weerstand zal zijn.
De weerstand die een slechtdoorlatende laag
biedt tegen verticale grondwaterstroming
kan worden benaderd met de formule:
e = H • d (h + Vid)
waarin:
c = hydraulische weerstand in dagen:
H = evenredigheidsconstante (dag/m 2 ),
bepaald door de aard van de weerstandbiedende laag;
d = dikte van de slechtdoorlatende laag.
in meters;
h = diepte van de bovenkant van de
slechtdoorlatende laag beneden maaiveld,
in meters.
De afleiding van deze formule isin het
onderstaande weergegeven. Hierbij isuitgegaan van een opbouw van de ondergrond
zoals aanaeseven in afb. 2.

(9)

De weerstand van slechtdoorlatende lagen
wordt bepaald door de dikte van die lagen en
de doorlaatfactor:

De doorlaatfactor kwordt, alsde vloeistofeigenschappen buiten beschouwing worden
gelaten, bepaald door de porositeitseigenschappen van het korrelskelet van de grond.
Bij de uit de grondmechanica bekende
Aß.5.

ö|<, = de korrelspanning aan de bovenzijde
van de slechtdoorlatende laag;
o k 2 = de korrelspanning aan de onderzijde
van de slechtdoorlatende laag;
Yd = het soortelijk gewicht van droge grond;
Yn = het soortelijk gewicht van natte grond;
Yw = het soortelijk gewicht van water:
en de overige symbolen in afb. 2 verklaard
zijn.
Wanneer wordt aangenomen dat de korrelspanning in de slechtdoorlatende laag in de
stationaire stromingsfase volgenseen lineair
verband met dediepte verloopt, bedraagt die
op een diepte xbeneden de bovenzijde van
deze laag:
o~k= h,Yd + hYn"hYw + ^
( d Y n - d Y w - Ac|>Yw)-
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Gesteld wordt, dat de weerstand van de
slechtdoorlatende laagrecht evenredig ismet
de korrelspanning in de laag. (Het blijkt
overigens dat. indien een logaritmisch
verband wordt aangenomen,hetgeen meerin
de lijn ligt van de theorie van Tcrzaghi.dit
voor Nederlandse omstandigheden resultaten
geeft die niet veel afwijken van de lineaire
relatie).

TT

ruk(Flerr
b-w

Indien c recht evenredig wordt genomen met
de korrelspanning en de dikte van de slechtdoorlatende laag, bedraagt de weerstand van
de gehele laag:
d
H ƒ Ok* dx

(10)

Wanneer voory d ,y„en yw respectievelijk de
waarden 1.6.2en 1 ton/m 3 worden aangehouden, wordt voor c gevonden:
c = H d ( l , 6 h , + h + V2d-l/2Act>)
In vele gevallen kunnen h, en A<j>worden
verwaarloosd ten opzichte van d en h, zodat
dan wordt gevonden:
c = H d(h + y 2 d)

(10a)

De evenredigheidsconstante H dient voor
iedere slechtdoorlatende laagempirisch te
worden bepaald. Voor de mariene Eemklei
in de Gelderse Vallei bijvoorbeeld kon uit
pompproeven enwaterbalansen een H-waarde
worden afgeleid van ca. 15 dag/m2. Indien de
H-waarde van een slechtdoorlatende laag
eenmaal bekend is.kan aan de hand van
Aß. 7.

Aß. 6.

diktekaarten en diepte-liggingskaarten een
eerste schatting worden gemaakt van de
weerstand in het gehele gebied waar de laag
voorkomt.
Toetsing enbijstellingvandec-waarden voor
een groter gebied
Indien voor de beschrijving van het
geohydrologische systeem van een gebied
een numeriek model wordt gebruikt kunnen
de ingevoerde grondconstanten met behulp

van calibratie-technieken worden gecontroleerd en aangepast. Onder calibratie wordt
hierverstaan het vanplaats tot plaats bepalen
van de grondconstanten aan de hand van op
gemeten stijghoogten gebaseerde isohypsenbeelden. Dit proces komt neer op het zolang
aanpassen van de grondconstanten dat het
verschil tussen met het model berekende en
waargenomen stijghoogten binnen een
zekere, vooraf vastgestelde, grens komt te
liggen. Dit verschil heet het calibratiecriterium. Aanpassen van de c-waarden
kan gebeuren door 'trial and error'.
Hierbij kan bijvoorbeeld alsvolgt te werk
worden gegaan.
Met behulp van het model worden per
modelknooppunt grondwaterstijghoogten
berekend, die worden vergeleken met
gemeten waarden (bijv. aan de hand van een
isohypsenkaart). Indien in een zeker
knooppunt de berekende waarde afwijkt van
de waarde die ter plaatse opgrond van
waarnemingen verwacht kan worden, dient
de c-waarde in dat knooppunt te worden
gewijzigd. Dit gehele proces kan worden
geautomatiseerd, met een gewenste graad
van nauwkeurigheid. Om betrouwbare
resultaten te verkrijgen dient het potentiaalverschil overdeslechtdoorlatende laaginhet
beschouwde knooppunt wel aanzienlijk
groter te zijn dan de mate van nauwkeurigheid waarmee de stijghoogten van het
grondwater onder en boven de slechtdoorlatende laag kunnen worden vastgesteld.
De orde van grootte van de te bepalen
c-waarden dient wel vooraf bekend te zijn.
Is dit niet het geval dan iser de kans dat het
model een fictief geohydrologisch systeem
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beschrijft, waarmee welgemeten grondwaterstijghoogten kunnen worden gesimuleerd,
maar dat foutieve uitkomsten geeft bijhet
voorspellen vandegevolgen vaneen
bepaalde hydrologische ingreep inhet
beschouwde gebied.
Als illustratie isde berekening vande
c-waarden vandeslcchtdoorlatende laagvan
de Formatie vanSterksel/Kedichem onder
de Bethunepolder (provincie Utrecht)
genomen. Gerekend ismeteenmodel,dat
gebaseerd isopdeeindige elementenmethode. De ingevoerde c-waarden
(verkregen met formule 10a)zijn weergegeven inafb.3.deingevoerde stijghoogten
van het grondwater boven de slechtdoorlatende laaginafb.4.Hiermee zijn in
eerste instantiedestijghoogten berekendvan
het grondwater onder deslechtdoorlatende
laag (afb.5).Alscalibratiecriterium werd nu
opgegeven, dathetverschil tussen het
gemeten en hetberekende potentiaalverschil
over de kleilaag niet groter mocht zijndan
10cm. De gemeten stijghoogten vanhet
grondwater onder deslechtdoorlatende laag
zijn verwerkt ophet isohypsenkaartje van
afb. 6. Bijvasthouden vande stijghoogten
boven de slechtdoorlatende laag. werden
uiteindelijk met het model de c-waarden
verkregen diezijn weergegeven inafb.7.
Voor de (automatische) aanpassing vande
c-waarden isgebruik gemaakt vande
volgende formule:

0 , 5 ( ^ ( 1+

ifi-ipa
M>2.r

V,

)

waarin:
tyii ^2 = gemeten stijghoogte boven en
onder de slechtdoorlatende laag;
(j>2
= berekende stijghoogte onder de
slechtdoorlatende laag;
m
= dem-de iteratie.
Voor een uitgebreide behandeling vande
toegepaste techniek endeermee verkregen
resultaten wordt verwezen naar Heijen
Rester 1977.
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Oosthoek introduceert eerste
Encyclopedie vanhetmilieu
'De moderne chemische analysetechnieken
zijn onvoorstelbaar nauwkeurig, zodat bij
wijze vanspreken elkmolecuul van een
ongewenste stof aangetoond kan worden.
Maar diestof levert pasgevaar opbijoverschrijding vaneen bepaalde concentratie',
aldus prof. dr.J.G.ten Houten bijde
introductie vanOosthoek's Encyclopedie
van hetmilieu op 13juni jl.
'Het feit dateenschadelijke stofis
aangetoond isdanookindeeerste plaatsvan
belang alswaarschuwingssignaal voorde
milieudeskundigen opdat diezonodig
maatregelen kunnen nemen. De Zwitserse
arts Paracelsus zei450jaar geleden 'Allesis
giftig. Alleen dedosis maakt datiets geengif
is'. Ik wildat meteenvoorbeeld illustreren.
Japanners plegen zelfmoord door een paar
ons keukenzout intenemen enustrooitdie
stof dagelijks metkwistige hand overuw
aardappelen zondererkwalijke gevolgenvan
te ondervinden. Dat neemt niet wegdatwe
voortdurend allerlei stoffen inhet milieu
brengen diedaar niet thuishoren en waarvan
we de effecten niet kennen, laat staan de
accumulatie daarvan. Alsubedenkt dater
ongeveer 50.000 chemische stoffen regelmatig worden gebruikt endater jaarlijks
enige duizenden bijkomen iseralle reden tot
bezorgheid.
Er iseenbelangrijk principieel verschil tussen
de opvattingen vanhendiehet milieu
definiëren vanuit demens alscentrale figuur
en vanhendieuitgaan vandegehele levende
natuur. De eersten beschouwen hetmilieu
als het geheel datvaninvloed isopde
gezondheid vandemensinderuimstezinvan
het woord. De tweede groep meent, dat alles
in de natuur metelkaar samenhangt endat
milieu-invloeden dieschadelijk zijn vooreen
deel vande levende natuur doorwerken op
andere levende organismen endusuiteindelijk ook opde mens.
Voor demilieu-encyclopedie isgekozen voor
dit bredere milieubegrip. Een milieubegrip
dat dusgebaseerd isopdezienswijzevan
ecologen. Het kangedefinieerd worden als
de somvan alle factoren (biotische en
abiotische), dievoor hetleven vanmensen,
dieren en planten van belang zijn', aldus
prof. Ten Houten.

•
Met Natuurmonumenten
De uitgave istotstand gekomen insamenwerking metde Vereniging tot Behoudvan
Natuurmonumenten in Nederland.
De informatie indit handboek isondergebracht in 1.500 losse, vanelkaar
onafhankelijke trefwoorden die alfabetisch
zijn gerangschikt. De samenstellers hebben
ruim 200specialisten uitgenodigd omde
tekst te schrijven.

DeOosthoek
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Een 29-tal zeer belangrijke onderwerpen
kreeg een uitgebreide en thematische
behandeling. Voorbeelden vanthema's zijn:
afval, beleid en bestuur, drinkwatervoorziening, economie, energie, grondstoffen,
geluidshinder, gezondheid, landbouw, lucht,
natuur- en milieu-educatie, recht, voeding.
De eindredactie wasin handen van
prof. dr.J.G. tenHouten (Wageningen) en
prof. dr.H.Gysels (Gent).
Het handboek omvat 576bladzijden enis
geïllustreerd metmeer dan800foto's en
verhelderende tekeningen; hiervan zijn de
meeste in kleur.
De prijs ervan bedraagt ƒ 149,50/Bfr. 2850.
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