Hydrologische effecten vanverschillende typen grondwateronttrekkingen
in relatie tot dewinbare hoeveelheid grondwater

1. Inleiding
In Nederland wordt voor verschillende
doeleinden van zoet grondwater gebruik
gemaakt. Grondwateronttrekkingen vinden
vooral plaats ten behoeve van de drink- en
industriewatervoorziening en voor de
beregening van landbouwgronden. Het
gebruik van grondwater in de agrarische
sector isin de laatste jaren duidelijk
toegenomen. In het bijzonder op de
(middel-)hoge zandgronden in het zuiden en
oosten van ons land wordt voor beregening
overwegend van grondwater gebruik
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gemaakt, omdat de voorziening uit het
oppervlaktewater niet mogelijk isof niet
rendabel kan worden opgezet. Beregening
vindt vooral plaats in het groeiseizoen van
landbouwgewassen.
De in het Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening winbaar geachte
hoeveelheid grondwater iseen globale
raming met inachtneming van de bij de
grondwaterstand betrokken belangen.
De raming isgebaseerd op permanente, op
één plaats geconcentreerde onttrekkingen;
een benaderingswijze dienauwaansluit bijde
grondwaterwinning door waterleidingbedrijven. De vraag doet zich nu voor in
hoeverre ook degrondwateronttrekkingen in
de agrarische sector geacht kunnen worden
deel uit temaken vanditwinbare quotum. De
onttrekkingen voor de landbouwwatervoorziening hebben immers een geografisch meer
gespreid en niet-permanent karakter (alleen
in droge perioden in het zomerhalfjaar).
Beide typen grondwateronttrekkingen zullen
in bepaalde gevallen zeker verschillende
hydrologische effecten metzich meebrengen.
In dit artikel zal echter worden nagegaan of
optelling van de sectorale behoeften en
vergelijking met de winbare hoeveelheid bij
de huidige stand vanzaken toch een redelijke
eerste benadering isvoor het vanuit landelijk
oogpunt verkrijgen van een globaal inzicht in
gebieden waar met betrekkingtotdewinning
van grondwater problemen teverwachten zijn.
2. Hydrologische effecten
De stijghoogteverandering van het freatische
grondwater ten gevolge van grondwaterwinning hangt af van de geohydrologische
eigenschappen van het gebied (inclusief de
karakteristieken van het oppervlaktewaterstelsel) en van het type (grootte, diepte en
tijdsduur) van de onttrekking.
De op één plaats geconcentreerde.

Afb. I - Winbare hoeveelheid grondwater in Nederland tperdeelgebied in I()bm3 perjaar)

permanente onttrekkingen voor de drink- en
industriewatervoorziening veroorzaken over
het algemeen trechtervormige, weinig
tijdsafhankelijke verlagingen rond het
onttrekkingscentrum. Het verlagingspatroon
ten gevolge van de veel meer verspreid
liggende agrarische onttrekkingen is daarentegen inruimtelijke zinveelgelijkmatiger van
aard en bereikt qua grootte zijn maximum
meestal aan het einde van het groeiseizoen,
waarna weer een herstel van de grondwaterstand naar de oorspronkelijke situatie
optreedt.
De mate waarin bij drink- en industriewateronttrekkingen een trechtervormig verlagingspatroon inhet freatisch vlak ontstaat isvooral
sterk afhankelijk van de (diepte van) de
watervoerende laagwaarin de onttrekking
plaatsvindt en van de aanwezigheid van er
boven liggende semi-permeabele lagen. Bij
onttrekking onder een slecht waterdoorlatende laag krijgt de freatische
verlaging een vlak verloopenvertoont danin
ruimtelijk opzicht een grote overeenkomst
met de gelijkmatig overhetgebied verspreide
verlaging door de landbouwonttrekkingen.
Deze situatie doet zich.vooral bij onttrekkingen uit het onderste watervoerende
pakket van een meer-lagen systeem, onder

andere voor in oostelijk Noord-Brabant, een
gebied waar beide belangen een grote rol
spelen. Aan dit geval zal later gerefereerd
worden alsgeval I.
Bij onttrekking uit het bovenste watervoerende pakket vaneen meer-lagen systeem
of ingeval erslechtséénwatervoerend pakket
aanwezig is,zal de trechtervorm van de
freatische verlaging door de drink- en
industriewaterwinning zich in het algemeen
duidelijker manifesteren. Deze situatie doet
zich onder andere voor in oostelijk
Gelderland en zalworden aangeduid als
geval II. In een dergelijke situatie zal het
verlagingspatroon van onttrekkingen ten
behoeve van de landbouw- en drinkwatervoorziening dus ook in ruimtelijk opzicht
verschillend zijn.
3. Winbare hoeveelheid grondwater
In het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening isper geohydrologisch als
eenheid te beschouwen regio de winbare
hoeveelheid grondwater geraamd, zie afb. 1
ontleend aan [ 1],
Deze raming isgebaseerd oppermanente, op
één plaats geconcentreerde onttrekkingen.
Ter bescherming van de bij het grondwater
betrokken belangen zal daarbij een
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belangrijk criterium zijn dat de grondwaterstandsverlaging bepaalde waarden niet mag
overschrijden. Gelet op de globale wijze
waarop en de omvang van de regio's
waarvoor de winbare hoeveelheid isvastgelegd, ligt het voor de hand hierbij in eerste
instantie aan de gemiddelde grondwaterstandsverlaging over de betreffende regio te
denken.
Ondanks de verschillende verlagingspatronen
van de onttrekkingen door de landbouwbedrijven en de waterleidingmaatschappijen
zal bijnietalteomvangrijke onttrekkingen in
grote lijnen het superpositiebeginsel van
toepassing zijn. Hierop wordt later teruggekomen. In eerste benadering kunnen de
verlagingen alsgevolg van beide soorten
onttrekkingen bij elkaar worden opgeteld.
Dit geldt ook voor de respectievelijke
gebiedsgemiddelde grondwaterstandsverlagingen.
Toch blijft de vraag of de gebiedsgemiddelde
grondwaterstandsverlagingen alsgevolg van
een zelfde hoeveelheid grondwater
onttrokken door de afzonderlijke sectoren
bij benadering gelijke uitkomsten opleveren.
Zoals eerder vermeld, vinden de onttrekkingen voor de drinkwatervoorziening over
het gehele jaar gespreid plaats, terwijl de
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agrarische onttrekkingen zich concentreren
in het zomerhalfjaar endusindieperiode per
tijdseenheid groter zijn in de beschouwde
situatie.
Door de agrarische onttrekkingen is het
verlagingspatroon tijdsafhankelijk enzalzich
geen min of meer alsevenwichtssituatie te
beschouwen toestand instellen. Afhankelijk
van de meteorologische omstandigheden
zullen de agrarische onttrekkingen variëren
en daarmee zal het verlagingspatroon ook
van jaar tot jaar verschillen.
Indien de onttrokken hoeveelheden door de

Afb. .1 - (ïrondwaterstandsverlaging tegenheteinde vanhetzomerhalfjaar inde Noord-Zuid raaitengevolge
typen grondwateronttrekkingen.
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agrarische en waterleidingbedrijven op
jaarbasis gelijk zijn, zal de maximale
grondwatcrstandsverlaging door de in de
zomer geconcentreerde winning voor de
landbouw minstensvandezelfde grootte-orde
en wellicht groter zijn dan de verlaging door
de drinkwaterwinning. Als uit sommatie van
de hoeveelheden benodigd grondwater voor
beide sectoren zou blijken dat de geraamde
winbare hoeveelheid wordt overschreden,
moet dit dan ook als teken worden
beschouwd dat in een dergelijk gebied
problemen met betrekking tot de grondwaterwinning te verwachten zijn, bijvoorbeeld dreigende schadevoordenatuur en het
milieu.
4. Berekeningen
Om de vraag in hoeverre de grondwateronttrekkingen ten behoeve van de landbouw
en de drinkwatervoorziening optelbaar zijn,
te kunnen beantwoorden, zijn voor een
representatieve situatie berekeningen met
het model GELGAM uitgevoerd. Voor
bijzonderheden van dit model zie [2],
Als voorbeeld isgeval II gekozen, omdat
daar de hydrologische effecten door de
onttrekkingen van de agrarische respectievelijk waterleidingbedrijven zowel inde ruimte
als in de tijd het meest verschillen. Immers in
geval Ivertonen de verlagingspatronen van
beide soorten onttrekkingen althans in
ruimtelijk opzicht een tamelijk sterke
gelijkenis.
De berekeningen zijn uitgevoerd voor het
gebied 't Klooster in de Achterhoek, zie
afb. 2. Het betreft een gebied ter grootte van
36 km 2 met één watervoerend pakket
(doorlaatvermogen gemiddeld 2.500 m 2 /dag)
onder een deklaag met een geringe verticale
weerstand. Voor de gedetailleerde geohydrologische gegevensvanditgebied zie[3].
De volgende 6gevallen zijn voordeze situatie
met het model GELGAM doorgerekend:
0. Referentiegeval (geen onttrekkingen).
A. Eén drinkwateronttrekking (6.000 m 3 /
dag) in het centrum van het gebied.
B. Vijf drinkwateronttrekkingen (1.200m 3 /
dag) in het centrale deel van het gebied.
C. Tachtig landbouwonttrekkingen
( 150 m 3 /dag in het zomerhalfjaar), gelijkmatig verspreid over het gebied.
D. Eén drinkwateronttrekking (3.000 m3/
dag) in het centrum van het gebied en tachtig
landbouwonttrekkingen (75 m 3 /dag in het
zomerhalfjaar), gelijkmatig verspreid over
het gebied.
E. Eén drinkwateronttrekking (6.000 m3/
dag) in het centrum van het gebied en tachtig
landbouwonttrekkingen (150 m 3 /dag in het
zomerhalfjaar). gelijkmatig verspreid over
het gebied.

voor verklaring letters A t/m E zie tekst

De grootte van de drinkwateronttrekking is
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TABEL I - Effecten van verschillende typen grond

wateronttrekkingen.

Geval

Belang

Totale onttrekkingshoeveelheid ( I0"m 3 )
per zomerper
halfjaar
jaar

A

Drinkwater
Drinkwater
Landbouw
Drinkwater
Landbouw

2.2(1
2,2(1
2,20
1,10
1,10

1.10
1,10
2,20
0,55
1.10

SI)

2,20

1,65

81

2.20
2.20

1.10
2,20

SI)

4,40

3,30

81

IS

C
D

E

Drinkwater
Landbouw

Aantal
putten
1
5

Maximale gebiedsgemiddelde
freatisehe verlaging (cm)
per 10 6 m 3 jaarlijks
onttrokken grondwater

Maximale gebiedsgemiddelde freatisehe
verlaging (cm)
17,3
14,7
15,1

7.9
6,7
6,9

16,3

7,4

34,0

7,7

1

80

1

gebaseerd op de recente praktijksituatie in
het onderzoeksgebied.
Van het landbouwareaal wordt verondersteld
dat in de voorkomende gevallen circa 50%
wordt beregend. Dit isvolgens SWLTprognoses [4] in landelijk opzicht ongeveer
het maximum van het areaal cultuurgrond
dat in de toekomst beregend zal worden. De
beregeningsgift bedraagt ongeveer 1 10mm
pergroeiseizoen (gevallenCen E)encirca 55
mm (geval D). De grootte van deze gift is
bepaald op grond van de doelstelling van het
onderhavige onderzoek: vergelijken van
effecten van verschillende typen grondwateronttrekkingen van opjaarbasis gelijke
grootte en toetsen van de geldigheid van het
superpositiebeginsel. Een gift van 110mm
komt ongeveer overeen met de beregeningsbehoefte in een 15à 20% droge zomer.
Vergelijking van de berekeningsresultaten
van de gevallen A, B,C, Den E met de
uitkomsten van referentiegeval 0geeft de
invloed van de diverse typen onttrekkingen
op het freatisch peil aan.

5. Resultaten
De resultaten van de verlaging van het
freatisch vlak tegen het einde van het
zomerhalfjaar zijn voor de in afb. 2
aangegeven raai door het centrum van het
gebied grafisch weergegeven in afb. 3.
In tabel Izijn de maximale gebiedsgemiddelde verlagingen van het freatisch
vlak voor de diverse gevallen weergegeven.
In de gevallen A en Bisde freatisehe
verlaging slechts in beperkte mate tijdsafhankelijk, maar inde gevallen C, Den E
treedt de maximale verlaging zeer duidelijk
op aan het einde van het groeiseizoen. Dit
wordt als voorbeeld voor de gevallen Aen C
geïllustreerd in afb. 4.
Vergelijking van geval E met de gevallen A
en C maakt duidelijk dat het superpositiebeginsel voordegebiedsgemiddelde verlaging
van het freatisch vlak ineerste benadering
zeker geldig is.Tabel Igeeft immers aan dat
sommatie van de gevallen A en C een
verlaging van 17.3 -l- 15,1 = 32,4 centimeter
geeft, terwijl geval E als resultaat 34,0 centi-

Afb. 4 - Het verloop van degebiedsgemiddelde freatisehe verlagingvoor degevallen A (drinkwateronttrekking) enC
(landbouwonttrekkingen van Iapriltot 1 oktober).
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meter heeft. Uit afb. 3kan worden afgeleid
dat ook per locatie de beide verlagingen
(drinkwater en landbouw) als eerste
benadering bij elkaar kunnen worden
opgeteld.
Tabel Itoont tevens dat de maximale
gebiedsgemiddelde verlaging van het
freatisch vlak perjaarlijks onttrokken
hoeveelheid grondwater weinig varieert: in
dit rekenvoorbeeld van6,7 tot 7,9 centimeter
per miljoen m3 grondwater per jaar.
De gevallen A en Bkunnen alseen schematisatie van de situatie bijde onttrekking
voor de drinkwatervoorziening worden
beschouwd. In dit rekenvoorbeeld blijkt dat
de maximale gebiedsgemiddelde verlaging
van het freatisch vlak in beide gevallen
ongeveer 15à 17centimeter bedraagt. Dit
geldt ook voor eenzelfde jaarlijkse hoeveelheid grondwater onttrokken ten behoeve van
de beregening van landbouwgronden, alisde
onttrekking dan qua tijd geconcentreerd in
het zomerhalfjaar (geval C). Dezelfde
bewering isvan toepassing op de gecombineerde onttrekking voor de landbouw en de
drinkwatervoorziening (geval D).Geval E is
louter toegevoegd ter toetsing van de
geldigheid van het superpositiebeginsel.
6. Conclusies
Geconcludeerd kan worden dat dezelfde
onttrokken hoeveelheid grondwater per jaar
in dit geval onafhankelijk van het type
onttrekking leidt tot ongeveer dezelfde
grootte van de maximale gebiedsgemiddelde
verlaging van het freatisch vlak. Uiteraard is
het verlagingspatroon bij aanwezigheid van
landbouwonttrekkingen welmeer tijdsafhankelijk (op 1 april isde verlaging door
agrarische onttrekkingen nog nihil, behalve
mogelijk na een droge zomer in het voorafgaande jaar, zie [5]en [6]) en ishet
verlagingspatroon bij aanwezigheid van
drinkwateronttrekkingen veel meer plaatsafhankelijk (zie ook afb. 3).
Bezien in het licht van de wijze waarop in het
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening de winbare hoeveelheid
grondwater isbepaald, kan uit het
voorafgaande worden afgeleid dat een
sommatie van de hoeveelheden benodigd
grondwater in de sectoren drink- en
industriewatervoorziening en landbouw ter
vergelijking met de vastgestelde totaal
winbare hoeveelheid grondwater per regioin
dit stadium alseen redelijke maatstaf kan
worden beschouwd om vanuit landelijk
gezichtspunt een indicatie te verkrijgen van
die gebieden waar met betrekking tot de
grondwaterwinning problemen te verwachten
zijn.
Voor beschouwingen op regionaal en lokaal
niveau isdit ontoereikend en iseen meer
verfijnde benadering van deze problematiek
noodzakelijk. Daarvoor isechter gedetail-
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Mededelingen

leerd en veel gegevens vereisend onderzoek
nodig, dat op regionale schaal zal moeten
gebeuren (provinciaal grondwateronderzoek). Immers op dit niveau ishet mogelijk
de hydrologische effecten van beide
winningstypen diepgaand te evalueren mede
tegen de achtergrond van specifieke locaties
waar bepaalde belangen zoals landbouw en
natuur en milieu een rol spelen. Dit geldt in
het bijzonder bij het verlenen van vergunningen en de keuze van winningslocaties.

Vrijdag 6januari 1984
Prof. U. Shamir (Israel Institute of Technology): Modelling in Drinking Water Supply
Planning.
Ir. P.J.de Bruyn (WL):Een simulatiemodel,
hulpmiddel bij planvorming.
Ir. P. K. Koster (RID): Kostenaspecten in
planningsmodellen voor de drinkwatervoorziening.
Ir. B.H.Tangena(RID): Leveringszekerheid
als planningscriterium.
Dr. F.J. J. Brinkmann (RID): Drinkwaterkwaliteit als planningscriterium.
Ir. J. H. Kop (VEWIN): Systematiseringen
modelgebruik bij het Tweede Tienjarenplan
van de VEWIN.
Ir. J. C. A. Snijders (DWL Rotterdam):
Case-study: modeltoepassingen bij de
Drinkwaterleiding Rotterdam.
Ir. H. J. G. Hartong (DHV): Case-study:
bestuderingssysteem voorde rioolgemalen in
West-Friesland-Oost.
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36e Vakantiecursus: 'Systeembenadering en modellering
in de waterhuishouding'
Het programma van de 36e Vakantiecursus
in Drinkwatervoorziening en Afvalwaterbehandeling die onder de titel 'Systeembenadering en modellering inde waterhuishouding' op 5en 6januari 1984 aan de
TH Delft wordt gehouden, luidt als volgt:
Donderdag 5januari 1984
Fr.T. A. Sprong (RW): De nota Waterhuishouding 1968.
Ir. J. W. Pulles (RW): Algemene inleiding
PAWN-studie.
Ir. W. Silva (RW): Landbouwmodellering.
Ing. R. R. Jansen (RW): Modellen voorde
drink- en industriewatervoorziening.
Ir. J. W. Pulles: Relaties tussen de modellen
en resultaten van de modellering.
Ir. T. A. Sprong: De nota Waterhuishouding
1983.
Ir. M. A. de Ruiter (PW Utrecht): Waterkwaliteitsplannen en IMP's: koersbepalend
of papieren tijgers.
Ir.J. P.G. vande Kamer (RWS-Deltadienst):
De toepassing van waterkwaliteitsmodellen
voor het beleid en beheer van het
Grevelingenmeer.
Ir. B.G. ivl.van de Wetering (RIZA):
Toepassingsmogelijkheden voor waterkwaliteitsmodellen.

Inlichtingen en correspondentie
Inlichtingen worden verstrekt door het
Secretariaat van de Vakantiecursussen in
Drinkwatervoorziening, kamer 3.55,
Stevinweg 1. 2628 CN Delft. Telefoon
0 15- 78 33 47 of 78 1646. Ook alle
correspondentie dient aan dit adres te
worden gericht.
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Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
Voorjaarsvergadering NVA
Verslag van de voorjaarsvergadering van de
NVA, gehouden op 29april 1983in het
Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht.
Huishoudelijk gedeelte
1. Opening en mededelingen
De voorzitter dr. ir. W. C. Witvoet opent de
vergadering om 9.45 uuren heetde ongeveer
65 aanwezigen van harte welkom. Mededelingen worden gedaan over het programma
van het 25-jarigjubileumop9septembera.s.
te Nijmegen.
2. Verslagledenvergadering 11 november
1982
Het verslag van de ledenvergadering van
11 november 1982isgepubliceerd in H 2 Onr.
7 van 31 maart 1983. Naar aanleiding
hiervan wordt door de penningmeester
opgemerkt, dat een nadere argumentatie
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voor het voordelig saldo van ƒ 46.6 15—op
rekening 1981 niet afkomstig isvan een
voordelig resultaat op opleidingen, maar o.a.
betrekking heeft op lagere uitgaven voor
vergaderingen, excursies, bestuur, lagere
secretariaatskosten en een hogere interest.
Voor het overige wordt het verslag
ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarverslag over 1982
Het jaarverslag isgepubliceerd in H 2 0 nr. 8
van 14april 1983. Opgemerkt wordt, dat de
samenstelling van programmagroep4 niet
juist is. De heer Hosper heeft geen zitting
meer in deze programmagroep. Tot leden
van de programmagroep behoren eveneens
dr. H. A. M. de Kruijf en dr. ir. A. Klapwijk.
4. Jaarrekening 1982
a. Verslag kascommissie
De heer ir. A. A. van der Koppel doet
namens de kascommissie verslag. Hij spreekt
waardering uit voor het gevoerde financiële
beleid en stelt voor om de penningmeester te
dechargeren.
b. Balans per 31 december 1982
De heer ir. P.Bakkergeeft nadere toelichting
op de financiële positie van de vereniging.
De heer ir. E. L.C. Koster merkt op, dat het
eigen vermogen van de vereniging circa
driemaal hoger ligt dan het bedrag, dat door
middel van contributies wordt verkregen.
Hij stemt in met dit beleid en pleit voor
voldoende eigen vermogen om mogelijke
tegenvallers te kunnen ondervangen.
c. Rekening van baten en lasten over 1982
De heer ir. L. P.Savelkoul zou gaarne een
schriftelijke toelichting op de stukken
hebben en constateert verder, dat de
secretariaatskosten nogal stijgen. Door de
voorzitter wordt opgemerkt, dat een deel.
van de secretariaatskosten wordt gedragen
door de Commissie Opleiding.
Naar aanleiding van de hoge cursuskosten
van het Hoger NVA-diploma wordt van
bestuurszijde opgemerkt, dat het streven is
om geen winst hierop te maken.
5. Restuursmutaties
Het bestuurslid prof. dr. L. Lijklema is
volgens rooster aftredend. Het bestuur stelt
voor in zijn plaats als bestuurslid te
benoemen ir.J.H. Rensink vande Vakgroep
Waterzuivering, Landbouwhogeschool
Wageningen.
Voorts zijn volgens rooster aftredend doch
herkiesbaar de heren ir. R. T. Eikelboom,
ir. H. A. Meyer en ir.J. Weenink.
Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.
Door de leden zijn geen tegenkandidaten
ingediend. Overeenkomstig het bestuursvoorstel wordt aldus besloten.
Vervolgens wordt in deze algemene
bestuursvergadering afscheid genomen van
de heer prof. dr. L. Lijklema. De heer
Lijklema zal in een aantal commissies van de
NVA nog werkzaam blijven. De voorzitter
brengt in herinnering het vele werk, dat door

