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inrichting/optimalisatie vanmeetnettenen
hetopstellenvanjaarlijkse meetprogramma's.
VoorVitensiseenwatertyperinggewenst
diederelatiemetdezuiveringsinspanningom
drinkwater temakencentraalstelt.Dezewatertyperingdientinzichtteverschaffen inde
gehaltesvanredox-en zuur/base-gerelateerde
componenten,waarbijtevensdeantropogene
belastingvanhetwaterkanwordengeïdentificeerd.Ditbetekentdatdeindelinginwatertypeseenweerspiegelingdienttezijnvande
herkomstvanhetwater(regenwater,oppervlaktewater,zeewater),degeochemische
samenstellingvandeondergrond(redox-en
kalkbuffer)endematevanmenselijkebeïnvloedingvanhetgrondwaterinhet intrekgebied.
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Hetclassificatieschema voordewatertyperingisstapsgewijsopgezet,tebeginnenmet
eenstatistischeclusteringtechniek 'fuzzycmeansclustering'2''5'.Ditleverteenglobale
indelinginhoofdwatertypen op.Dezeindeling
isvervolgensopbasisvanhydrochemische
overwegingenenrelevantievoorhet drinkwaterbereidingsproces metbetrekkingtotzout,
antropogene invloedenenanaèrobiegraad
nader uitgewerkt.
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Waterbedrijvengenererengrotehoeveelhedenchemischegegevensinhetkadervandemonitoringvan
de(drinkjwaterkwaliteit. Hetgaat hierbijenerzijdsomeen'momentane'toetsingtercontrolevanhet
primaireprocesvandrinkwaterproductieen-distributieenanderzijdsoverdemonitoringopdemeer
langetermijnvandekwaliteitvandebronnen.Wathetlaatstebetre/tzijnbijgrondwaterbedrijven,
zoalsVitens,deintrekgebiedenendewmputtenaandeorde.Dekunstisdestroomaanchemische
datatevertalennaarinformatie tenbehoevevandebedrijfsvoering enbeleidsvorming.Watertyperingvormthierbijeenbelangrijkhulpmiddel.Dehiertoegepastewatertypenngvormteenweerspiegeling vandeherkomstvanhetwater,deantropogenebelasting endesedimentenwaarmeehetwater
incontacthee/tgestaan.Dewatertyperingvormthiermeedebasisvooreenrisicobeoordelingvanelk
winveldvoorhetaantrekkenvanverschillendetypenverontreinigingen(zwaremetalen, bestrijdingsmiddelen,nitraat),welkeistevertalennaareenzuiveringsbehoe/teeneenbeleidtenaanzienvande
grondstof
MomenteelvindtbinnenVitenseenharmonisatie-enoptimalisatieslag plaatsvoorhet
procesvanmonitoren vande ruwwater(grondwater)kwaliteit.Belangrijke onderdelen
binnenditproceszijn ondermeerdeinrichtingenoptimalisatie vanmeetnetten, uniformeringvanhetmonitoringprogramma ende
rapportagevande ruwwaterkwaliteit.
Inmaart2005isde'rapportage ruwwaterkwaliteit'van2004afgerond.Hierbij isin
nauwesamenwerkingmetzuiveringstechnologendegrondwaterkwaliteitvandewinveldeninbeeldgebracht.Derapportage beschrijft
detoestandensignaleerteventueleproblemen
enissterkgerichtopdebedrijfsvoering (sterke
relatiemetdezuivering).Daarnaastbelichtde
rapportagedekwaliteitsontwikkeling vanhet
grondwatervanuithetperspectiefvangrondwaterbeschermingsbeleid enheeft hiermeeeen
signalerendeeninformerende functie richting
(provinciale)overheden.
Deinzetvaneenwatertypering iseen
belangrijk hulpmiddelomgrote hoeveelheden
grondwaterkwaliteitsgegevensgestructureerd
teverwerkenenopeeneenduidigemanierte
kunnen interpreteren.Daarnaast ondersteunt
eenwatertypering bijdeuniformering vande

Tabel1:

Vijf hoofdwatertypen
Voordetotaledatasetblijkteenclusteraantalvanvijfhetbesteresultaatopteleveren

Gemiddeldesamenstellingvandeonderscheidenwatertypes[mg/l).

Hoofdclusters
Zacht
stuwwalwater
6,2
18,8
15,1
24
29
0,03
0,5
0,1
16
3,5
11,7
1,4
0.01

pH
ClN03S04-HC03NH4+
Fe++
Mn++
Ca++
Mg++
Na+
K+
CH4
Aantal

Stuwwalwater

Kalkwatef

Brakwater

veenwater

7,8
13,2
5,4
15
106
0,04
0.2
0,1
36
3.0
8,7
0,9
0,01

7.2
35,4
5.0
71
261
0,38
29
0,4
99
9,0
18,9
3,4
0.04
196

7,7
110,7
0,04
17
219
0,88
0,8
0,1
62
10,4
62,4
6.3
1.01
91

6,9
31,3
0,02
11
332
1,78
9,9
0.3
93
7.3
17,0
2,2
14,80
121

178

134

Subclusters

PH
ClN03S04-HC03NH4+
Fe«
Mn«
Ca«
Mg«
Na+
K+
CH4
OXV
Hardheid [mmoW]
HC03/Hardhed
Aantal

Zacht
stuwwalwater
zwak/maög
belast
6.24
13
75
17
2."
003
05
004
12
2.3
89
10
0.01
1.8
0.4
11
96

*Otidat»vwmogen

5*N03• 7*S04(rnnoft

Zacht

6.05
29
29 5
40
30
0.03
0.6
0.10
24

M
16.9
2.4
0.01
5.3
OS
06
52

Stuwwalwater Stuwwalwater
matig belast
onbelast
7.74
9
0.1
7
116
0.06
0.5
0.10
34
3.0
6.5
0.8
0.02
0.5
1.0
2.0

8?

7.87
17
10.6
21
94
0.03
00
0.03
38
29
10.7
0.8
0.01
24
1.1
14
67

Kalkwater
sterkbelast 1
726
35
2.8
67
283
042
2.5
0.35
105
8.9
18.9
3.1
0.01
5.1
3.0

IJ
137

Kalkwater
sterkbelast2
700
37
1.5
84
235
0.41
5.0
0.52
93
8.8
18.8
3.4
0,18
63
2.7
1.4
37
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de'fuzzy c-means'-clustering herkend wordt.
Verhoogde zoutgehaltes in het ruwwater
kunnen naast menging met zeewater een
gevolgzijn van invang van verstuivend
zeezout (kustgebieden/eilanden), menging
met rivierwater en antropogene beïnvloeding
alsbemesting en wegenzout. Een onderscheid
tussen zeewaterachtige en antropogene invloeden lijkt echter mogelijk opbasisvan de som
van het natrium- en magnesiumgehalte in
relatie totdepH (afbeelding 2).De verklaring
hiervoor isvermoedelijk alsvolgt: natrium en
magnesium zijn debelangrijkste kationen in
zeewater.DepH maakr onderscheid tussen de
verschillende watertypes bij dewinputten met
een relatieflaagchloride-en natrium- +magnesiumgehalte. DepH van het water wordt
bepaald door demolaire verhouding tussen
waterstofcarbonaat en vrij koolzuur. Koolzuur
zalmineralen oplossen en depH zal stijgen
naar mate meer koolstofverbruikt isen geen

inmathematisch en hydiochemisch verband.
Degemiddelde samenstelling vande onderscheiden clusters issamengevat in tabel 1.De
samenhang tussen deverschillende clusters is
weergegeven in een zogeheten non lineair
mapping plot (afbeelding 1).Hoegroter de
afstand tussen twee winputten, des te meer
varieert de watersamenstelling.
Uit het overzicht blijkt dat de clusters
geleidelijk in elkaar overgaan.Op de overgangen worden vaakde'outliers'aangetroffen. De
dataset kan alseen min ofmeer continue spectrum van watersamenstellingen worden
opgevat. Daarnaast blijkt het brakwatertype
(hooggehalte aan opgeloste stoffen] het verst
afteliggen van het 'zachte'stuwwalwater dat
meer regenwaterachtig isvan samenstelling.

Zout
Zout vormt eencomplexe factor bij de
identificatie van watertypes,welke niet goed in

aanvulling van kooldioxide plaatsvindt, zoals
in een methanogeen milieu (veenwater).

Hydrochemische karakterisatie
hoofdwatertypes
Aandehand van degemiddelde samenstelling van dewaterkwaliteit kunnen de
onderscheiden clusters alsvolgt worden gekarakteriseerd:
Zachtstuwwalwater:aëroob calciumarm
zwak zuur grondwater met een relatief laag
gehalte aan opgeloste stoffen. Dit type water
wordt aangetroffen opdehogere zandgronden
(sruwwallen) die in de loopder tijd sterk zijn
uirgeloogd waardoor weinig reactief materiaal
in deondergrond aanwezig is.DepH is dan
ook lager dan bij deandere watertypes (minder
zuurneutralisatie) en de nitraatgehaltes zijn
verhoogd (minder denirrificatie).
Stuwwalwater:aëroob licht calciumhoudcnd goed gebufferd grondwater met een
gemiddeld gehalte aan opgeloste stoffen. Dit
type water wordt aangetroffen opde randen
van dehogerezandgronden waar de ondergrond plaatselijk reactiefmateriaal bevat met
het oplossen van kalk en denitrificatie tot
gevolg.
Kalkwater:veelal anaëroob calciumrijk
grondwarer met een relatiefhooggehalte aan
opgeloste stoffen. Dit type water wotdt aangetroffen in dekalkrijke en organisch materiaal
bevattende (oostelijke) zandgronden.

Afb.1:

Brakwater:anaëroob goed gebufferd
grondwater met (sterk)verhoogde natrium en
chloridegehaltes.Dit type water wordt aangetroffen in degebieden inde kustzone maar ook
daar waar zout grondwater vanuit de diepte
wordr aangetrokken. Devolledige afwezigheid
van nitraat wijst opeen anaëroob redoxmilieu
(variërend van ijzerreducerend tot methanogeen).

Samenhangrassendeverschillendehoqfdwatertypes.

Veenwater:sterkgereduceerd en calciumrijk grondwater met een relatiefstetk verhoogd gehalte aan opgeloste stoffen. Het water
wotdt aangetroffen in degebieden waar veel
organisch materiaal voor handen is,resulterend in een sulfaatreducerend/methan )geen
redoxmilieu. Her water heeft daardoor vaak
een'hoge kleur'.

(Na+M5)versuspH

In afbeelding 3isde ruimtelijke verbreiding vandeverschillende watertypes gepresenteerd. Dewatertypes zijn met een cirkeldiagram (procentuele verdeling van de
winputten) weergegeven om devariatie in
watertypes per winveld aan te geven.

Antropogene invloeden

3.00

4,00
Na+Mg[mmol/l

5.00

Uit deverhoogde gehaltes van nitraat,
sul' !
,en chloride blijkt dat het
(zachte]stuwwalwater en het kalkwater een
zekere antropogene belasting vertonen. Aangezien antropogene beïnvloeding een risicoH 2 O f. s-ioois
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Afl>.y.

maat voor verontreinigingen vormt, zijn deze
watertypeselkonderverdeeld in twee subwatertypes (tabel 1).
Het onderscheid in watersamenstelling bij
dezesubdusters komt voornamelijk tot uitdrukking in deparameters diede antropogene
belasting (verzuring, overbemesting) van het
grondwater kenmerken, zoalsNO,",Cl",S042"
en K+en de hardheid. Hydrogeochemische

Ajb.4:

Ajb.5:

Ruimtelijkeverbreidinghoojdwatertypex

Ruimtelijkeverbreidingantropogenebelastingperwinveld.

indicatoren diegebruikt kunnen worden om
deantropogene belastingvan het grondwater
teherkennen en beter tebegrijpen, zijn1''3'4''15'
(afbeelding 4):
•

het oxidatievermogen: 5[NO,"]+7[S042"]
(mmol/1);

•

molaire verhouding waterstofbicarbonaat
en hardheid: [HCCy]/ [Ca"+Mg2*].

Hetoxidarievermoijenendeverhoudingtussenwaterstojbicarbonaatenhardheidenderesultatenvande
clustering.
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OXV:5N03-+7S04-

12,00
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Met name het oxidatievermogen heeft een
sterk onderscheidend vermogen en iszeer
geschikt om deeffecten van bemesting te
monitoren 3 '. Het voordeelvan hetgebruik van
deze indicator ten opzichte van bijvoorbeeld
alleen hetgehalte NCy ofdepH en aluminium, isdat de beïnvloeding van de waterkwaliteit eerder wordt opgemerkt. Een
toename van het oxidatievermogen (zonder
toename van het nitraatgehalte) kan wijzen op
overbemesting, waarbij nitraat wordt omgezet
door pyriet(terwijl sulfaat vrijkomt). Dit
procesgaat vaakgepaard met een afname van
debicarbonaat/hardheid-verhouding door de
productie van sterk zuur. Zeer lage bicarbonaat/hardheid-verhoudingen (kleinerdan 1)
gaan vaakgepaard met lagepH's en een verhoogdeoxidatievermogen, alhoewel dit niet
altijd het geval hoeft tezijn. Over het algemeen wijzen dergelijke verhoudingen op verzuring en bevat deondergrond weinig tot geen
kalk meer.Diverseopelkaar inwerkende processen kunnen ten grondslag liggen aan deze
lageverhouding, zoals het bekalken van de
bodem en kationomwisseling waarbij H+ionenen aluminium worden uitgewisseld voor
calcium en magnesium.
Een weergave van de ruimtelijke verbrei-
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dingvandematevanantropogenebelasting
perwinveldisopgenomeninafbeelding5.
Classificatieschema
Debeschrevenervaringenzijnsamengevat
envertaaldnaareenmakkelijk hanteerbaar
classificatieschema (tabel2).Hierbijzijnop
basisvanhetijzergehalte nogtweeextra
watertypentoegevoegd.Vanuitzuiveringsperspectiefisditeenbelangrijk onderscheid,aangezienhetaërobewatergeen ontijzering
behoeft enhetanaërobewaterwel.Ditonderscheidisnietnodigvoorveenwaterenbrakwater;dezewaterypenzijn altijdanaëroob.
Declassificatie voorantropogenebeïnvloedingisgebaseerdophetoxidatievermogenen
isweergegevenintabel3.Dezeonderverdeling
isoverigensnietvantoepassingvoorbtakwa-

Tabel2:

terenveenwater,omdatbijdezewatertypesde
antropogenebelastingafwezig isofniet(meer)
teherkennen isopbasisvanhydrogeochemischeindicatoren.
Relatie watertype en
zuiveringsinspanning
Vrijwelelkwatertypeheeft eenzekere
behandelingnodigomerdrinkwatervante
maken.Derelatietussenwaterrypeende'standaard'-behandeling isweergegevenintabel4.
Afhankelijk vaneventuele(extra)specifiekeverontreinigenmetbijvoorbeeld nitraat,olieachtigestoffen, milieuvreemde koolwaterstoffen
en/ofzwaremetalenkunnenechteradditionele,complexezuiveringennoodzakelijk zijn.

Relatie watertype en
verontreinigingsrisico
Metbetrekkingtotditrisicokanonderscheidgemaaktwordenineenpotentieelen
eenactueelrisico.Hetpotentiëlerisicohangt
afvandematewaarindewinputten zijn afgedektdoorkleilagen.Winveldenwaarbijditniet
hetgevalis,zijn hetmeestkwetsbaar(hoog
potentieelrisico).Ofbijeenwinveldookaleen
duidelijkactueelrisicovoorverontreiniging
bestaat,isondermeeraftelezenaandemate
vanantropogenebeïnvloeding.Naarmatedeze
hogeris,ismeeralertheidgeboden.Zoalsuit
afbeelding 5valtaftelezen,geldtditvoor
VitensmetnamevoordewinningeninTwente
endeAchterhoek.Ditwijsteropdatdaarinde
toekomstmogelijkextrazuiveringsinspanringennodigzijnofvraagtomextrabeschermingsmaatregelen,bijvoorbeeld uit tewetken
inruimtelijk beleid.•(

Classificatieschemahoojawatertyperinjj.

hoofdwatertype

criterium
LITERATUUR

brakwater
veenwater
kalkwater
stuwwalwater
zacht stuwwalwater
aëroobkalkrijk water
anaëroobkalkarmwater

Na+Mg>2,5mmol/1ofNa+Mg>1,2mmol/1enpH>7,5
CH4> 1 mg/l
Fe>0,5mg/lenhardheid>1,7mmol/1
Fe<0,5mg/l,hardheid<1,7mmol/1,pH>7
Fe<0,5mg/l,hardheid<1,7mmol/1,pH<7
Fe<0,5mg/l,hardheid>1,7mmol/1
Fe>0,5mg/l,hardheid<1,7mmol/1
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Tabel4.-

oxidatievermogenonder 1 mmol/1
oxidatievermogen tussen 1-3mmol/1
oxidatievermogen russen3-5mmol/1
oxidatievermogen tussen5-7mmol/1
oxidatievermogenboven7mmol/1
oxidatievermogen minderdan5mmol/1enchloridegehalte
boven40mg/l

ture analysis, IEEE Trans. Comput. C18. nag.401-409.

Relatietussenwatertypeen'standaard'-waterbehandelmg.

watertype

'standaard'-behandeling

stuwwalwater
zachtstuwwalwafT
aëroobkalkrijkv.
anaëroobkalkarmwater
kalkwater
veenwater
brakwater

geenzuivering
ontzuring
ontharding
beluchtingenfiltratie
beluchting,filtratie,ontharding
veelalcomplexezuivering,bijvoorbeeld anaërobe nanofiltratie
vooralsnogbeperkttotwatermeteenchloridegehaltevan
minderdan 150mg/l,danbeluchtingenfiltratie.Indetoekomstmogelijkookwatermeteenhogerchloridegehaltedan
150mg/l:(anaërobe) nanofiltratie
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