Bedreiging en bescherming van grondwater

1. Inleiding
Het thema 'Bedreiging en bescherming van
grondwater', dat als laatste onderwerp van
dit symposium zal worden behandeld,
is bepaald geen eenvoudig onderwerp en
laat zich door zijn uitgebreidheid van stof
nauwelijks binnen een tijdsbestek van drie
kwartier verwoorden.
Des te moeilijker wordt het, om aan de
lange reeks van voornamelijk Nederlandse
püblikaties vanaf 1940 tot heden, welke ik
ter voorbereiding van dit symposium heb
bestudeerd en aan het eind van dit artikel
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heb opgenomen, nog een nuttige bijdrage
van mijn kant toe te voegen.
De noodzaak tot bescherming van waterwingebieden tegen welke vorm van verontreiniging dan ook, behoef ik in dit gezelschap niet aan te tonen; daarvan is, dacht ik,
iedereen wel terdege overtuigd.
Wel wil ik met enige nadruk stellen, dat het
inmiddels een dringende zaak is geworden,
die geen lang uitstel meer verdraagt.
In dit dichtgroeiende Nederland, met zijn
vele wetten, provinciale verordeningen,
streek- en bestemmingsplannen, is het toch
eigenlijk verwonderlijk dat het voor de
drinkwaterbereiding geschikte grondwater,
waarmee het voortbestaan van mens, dier
en plant ten nauwste is verbonden, in kwalitatieve zin nog steeds niet veilig is gesteld.
En dat terwijl in dit geïndustrialiseerde
land — wij wonen toch op het dak van ons
waterreservoir — de gevaren bij gebruik,
opslag en transport van voor de drinkwatervoorziening gevaarlijke stoffen blijven
dreigen.
Sinds de lezing van mr. Van Soest, voor de
28e Vakantiecursus op 9 jan. 1976 te Delft,
weten wij dat het grondwater als zodanig
niemands eigendom is; het is dus als het
ware 'vogelvrij' verklaard en dat is een zeer
wonderbaarlijke, maar vooral benauwende
zaak die zo spoedig mogelijk om een wettelijke regeling vraagt, des te meer omdat het
grondwater een schaars artikel is geworden
waarop wij zuinig moeten zijn.
Bescherming van grondwater in kwalitatieve
zin is een zaak van kwalitatief grondwaterbeheer, dat nauw verbonden is met het
beheer van de bodem. Het is bekend, dat er
op het Departement van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne al enige jaren gewerkt
wordt aan een wetsontwerp voor de bodembescherming, waarin ook de bescherming

nt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

jaar
1940
1942
1942
1944/45
1948
1950
1951
1951
1952
1954
1954
1956
1957
1957
1957
1961
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1963
1963
1964
1964
1965
1965
1965
1966
1966
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1969
1969

375

1

2

3

berekeningen

chemie

grondslagen

nr.

jaar

•

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1969
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1974
1974

•
zie 2
zie 2

•
•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

1
berekeningen

2
chemie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

1975
1975
1975

•
•

1975
1975

•
•
•

1975
1976
1976

•
•
•

•

1974

1975

•
•
•
•
•

•
•

1974
1974
1974
1975
1975

3
grondslagen

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afb. 1 - Püblikaties 1940 -1976.

van het grondwater een plaats zal krijgen.
Zolang die wet er nog niet is, zal de kwalitatieve bescherming van het grondwater
dienen te geschieden via de bestaande wetten
of de provinciale verordeningen zoals wij
die kennen in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, ZuidHolland en Zeeland.
In dit verband dient te worden vermeld,
dat door een werkgroep, in opdracht van het
interprovinciaal overleg inzake milieubeheer, wordt gewerkt aan een model voor
een provinciale beschermingsverordening.
Uitgaande van de stelling, dat het hydrologisch ondenkbaar is dat er een scheiding
zou bestaan tussen oppervlaktewater en

grondwater enerzijds en kwantiteit en
kwaliteit anderzijds — wie kan zeggen waar
het grondwater eindigt en het oppervlaktewater begint en wie weet niet, dat zowel bij
oppervlaktewater als bij grondwater de
kwantiteit nauw verbonden is met de kwaliteit — is het na het gereedkomen van de
zeer versnipperde milieuwetgeving wel zaak
om de totstandkoming van een overkoepelende 'Water Act' na te streven.
2. Literatuuronderzoek
Aan het slot van dit artikel is een genummerde literatuurlijst van toevallig 100
püblikaties, vallend in de periode 19401976, van overwegend Nederlandse origine
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opgenomen. Een enkele keer is er een
uitstapje gemaakt buiten de grenzen en zijn
met name een aantal belangrijke Duitse
publikaties vermeld. In de tekst vindt verwijzing plaats met [].
In hoofdstuk IX van het 'Rapport Drinkwatervoorziening Westen des Lands' [1]
staat vermeld, dat de toenmalige Minister
Aalberse van Arbeid, Handel en Nijverheid
in 1925 de Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening verzocht advies uit te
brengen over de mogelijke noodzaak tot het
in het leven roepen van een 'Wet tot regeling van de wateronttrekking aan de bodem
en bescherming van waterwinplaatsen';
een duidelijke koppeling aan kwantiteit en
kwaliteit overigens.
De CCvD bracht in1927 advies uit en
daarin werd een regeling van de wateronttrekking door waterleidingbedrijven niet
urgent geacht terwijl, door de bestaande
Hinderwet, Woningwet en Onteigeningswet
de noodzaak van een afzonderlijke wet tot
bescherming van waterwingebieden niet
nodig werd geoordeeld. Een dergelijke wet
werd zelfs aangemerkt als een onnodige
uitbreiding van ambtelijke bemoeiingen.
Daarentegen werd de zienswijze van een
subcommissie van de CCvD in 1940 vastgelegd in het vorengenoemde hoofdstuk IX
van het rapport, waarin de bescherming van
waterwingebieden wordt beschouwd als een
nationaal belang van de eerste orde.
Sinds de vraag van Minister Aalberse en
het heden is intussen een halve eeuw verstreken en hebben vele schrijvers zich bezig
gehouden met het onderwerp: bescherming
van het grondwater tegen verontreiniging.
Aan de hand van de literatuurlijst kan
worden vastgesteld, dat in de loop der tijden
een drietal groepen vakspecialisten zich met
dit probleem verbonden wisten en wel:
— de technici, wat betreft de geohydrologische kant;
— de chemici, wat betreft de fysische-,
chemische- en bacteriologische kant;
— de juristen, wat betreft de juridische- en
bestuurlijke kant.
Verwonderlijk is dat niet want bij het
beschermen van waterwingebieden kunnen
drie fundamentele vragen worden gesteld, nl.:
— wat moet er beschermd worden;
— waartegen moet beschermd worden;
— hoe moet dat worden geregeld.
Thans zijn de genoemde vakdisciplines terug
te vinden in de in oktober 1974 door het
Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening en de VEWIN in het leven geroepen
'Commissie Bescherming Waterwingebieden',
welke commissie de volgende taak heeft
gekregen [100] :
— het formuleren van richtlijnen voor een
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Afb. 2 - Aantal publikaties per jaar.

doelmatige bescherming van grondwaterwinplaatsen;
— het doen van aanbevelingen voor onderzoek om die richtlijnen een wetenschappelijke basis te geven;
— het doen van aanbevelingen voor preventie bij specifieke gevallen van potentieel
grondwaterverontreinigende handelingen en
werken in waterwingebieden.
De commissie kent inmiddels drie werkgroepen, nl.:
— de werkgroep Berekeningen, waarin de
geo-hydrologen hun taak vinden;
— de werkgroep Chemie, waarin de chemici zich bevinden;
— de werkgroep Grondslagen, een groep
'filosofen', waaronder twee juristen.
Met deze hoofdindeling is in de afb. 1en 2
getracht naar onderwerp een overzicht te
geven van de publikatie-activiteit van de
genoemde vakspecialisten en dan moet
geconstateerd worden, dat de geo-hydrologen, de chemici en de 'filosofen' (juristen)
hebben gepubliceerd in de verhouding
1 : 2 : 3 . Met name de juristen verdienen
een woord van lof, terwijl bij de andere

specialisten het probleem blijkbaar nog wat
sluimert. Bovendien blijkt uit afb. 2 dat er in
de jaren 1940 - 1960 betrekkelijk weinig is
gepubliceerd en dat de grootste aktiviteit na
1960 is ontstaan. Opmerkelijk is verder de
aktiviteit in 1962die daarna wat luwde om
in 1968 weer tot bloei te komen.
Het is om die publicatieverhouding 1 : 2 : 3
dat ik mij als niet-chemicus-jurist in het
volgende wat gemakkelijk af durf te maken
van de chemische- en juridische kant van de
bescherming van waterwingebieden en zo
snel mogelijk de gelederen kom versterken
van de geo-hydrologen. Bovendien behoort
de chemische kant van de grondwaterbescherming geheel tot het onderwerp:
'Grondwater, kwaliteit en kwetsbaarheid'
van dr. Schaeffer.
In de volgende paragrafen wordt daarom,
geplitst naar vakgebied, volstaan met een
globale weergave van de inhoud van de
meest belangwekkende publikaties, onder
verwijzing naar het literatuuroverzicht.
2.1. Geo-hydrologische publikaties
In 1942 was het Holler uit München, die
zich waagde aan een globale theoretische
bepaling van beschermingszones rond water-
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In de publikatie van Kaiser [73] wordtde
grootte van de beschermingszones goed
begrensd met deopmerking: 'sowenig wie
möglich, aber soviel wie nötig'.
Zeer interessant ishet artikel van Lillichen
Lüttig [76], die geohydrologische berekeningsmethoden koppelen aan metingente
velde of viaproefnemingen in het laboratorium. Zij stellen een goede kennis vande
geologische opbouw van het waterwingebied voorop enpleiten voor 'moed om te
durven schematiseren' bijhet berekenen
van beschermingszones.Zij baseren zichop
verblijftijdberekeningen in het watervoerende pakket enbeschouwen de afdekkende
lagen als een extra veiligheid.
Dit integenstelling totRenner [83], die een
rekenmethode hanteert ter bepaling van de
verblijftijd in de lagen tussen het maaiveld
en het watervoerend pakket, hetgeen uiteraard totverkleining van dezonegrenzen
leidt. Hij beschrijft verder een interessante
proefneming te velde.
Olsthoorn beschrijft tenslotte de toepassing
van de eindige elementenmethode om
isohypsenbeelden teconstrueren, waarde
algemene analytische oplossingen falen.
Hij bepleit het correleren van deze berekende
beelden met detevelde gevonden peilingen.

DVG.W _ Richtlinien f ü r
Trinkwasserschutzgebiete
Arbeitsblatt W 101
Februar 1975
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Afb. 4-Beschermingszones volgens DVGWRichtünien 1975.
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Afb. 3- Beschermingszones volgens Holler.

wingebieden [2].Hij vermeldde daarinde
zegswijze onder hetvolk: 'Läuft das Wasser
über drei Stein, soistes wieder rein',
hetgeen wel tot erg korte verblijftijden zou
leiden.
Hoewel devorm van dezones soms niet
rond doch rechthoekig was, zoals afb. 3
laat zien, ging hij uitvan een veilige zone
van 10m instroomafwaartse richting en
dwars opdestroominrichting. Stroomopwaarts baseerde hij zich op een verblijftijd
van 50 à 60 etm; de tijd die nodig isvoor
bacterie-afbraak.
In Düsseldorf ging men in 1949 uit van
4 zones rond waterwingebieden, nl.een
eigendomszone A van 10-50 m (afhankelijk
van de k-waarde) en cirkelronde zones
B enCmet resp. stralen van 100à400m
c.q. 400 à 2500 m,gebaseerd op verblijftijd
en afhankelijk van de filterwerking van
afdekkende lagen. Daarbuiten volgdedan
tenslotte deChemische zone D[8].
In 1961 werden de DVGW-Richtlinien van
1953, uitgaande van drie beschermingszones,
herzien [17]. Een tweede herziening kwam
gereed in 1975[94].
Afb. 4geeft aan hoe de zonegrenzen zijn
vastgelegd; soms uitgaande van afstanden en
dan weer van verblijftijden.

1971 1973 JAARTAL

Afb. 5-Verwerkingscapaciteit voor ruwe oliein
Nederland inmiljoenen tonnen per jaar metdetijd.
(Ned. Chem. Ind. 13-7-71).

2.2. Chemische publikaües
Tot de meest gevreesde stoffen binnen
waterwingebieden behoren wel deaardolieprodukten ende insecticiden. Vanwegede
doorgaans moeilijke afbreekbaarheid van
deze stoffen in de natuur is dat ook geenszins verwonderlijk.
Afb. 5, ontleend aan een publikatie van
Jeltes enDen Tonkelaar [68], illustreert
goed detoename van het olieverbruik door
de aangenomen relatie met de stijgende
raffinagecapaciteit in Nederland.
Van aardolieprodukten isbekend datze,
éénmaal indegrond terechtgekomen, grote
schade kunnen toebrengen aande kwaliteit
van hetgrondwater doordat reuk ensmaak
daarvan bederven (grenswaarde bij een verdunning van 1: 106).
Bekend zijn depublikaties vanSchwüle
[44, 61, 62,63], waarin hijdevormingvan

Afb. 6 - Schematische voorstelling vaneen olieverontreiniging.
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K-l
A
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Afb. 7 - De persistentie van pesticiden in de bodem.

'oliepannekoeken' in de grond beschrijft van
waaruit het oplosbare deel van de olie zijn
trieste weg vindt naar het goede grondwater
(afb. 6). Volgens hem kost het meer dan
20 jaar tijd om olie te emulgeren of af
te breken.
Ook v. Dam [45] en Somers [46] bestudeerden het gedrag van olie in de ondergrond.
De insecticiden worden vooral gevreesd
vanwege hun giftige eigenschappen en
persistentie in de bodem. Daarvan geeft
afb. 7, ontleend aan het rapport 'Pesticiden
en drinkwatervoorziening' van Meijers [64],
een duidelijk voorbeeld.
Volgens één van de inleiders van de Reading
Conferentie [77] zou DDT zelfs een persistentie in de grond hebben van meer dan
20 jaar. Gelukkig mag dit produkt in Nederland niet meer worden toegepast.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven een
publikatie van Van Haaren, die de invloed
van kerkhoven op het bovenste grondwater
beschrijft [7]. Mulder publiceerde in 1954
een belangrijk artikel op het gebied van de
bescherming van waterwingebieden met
vele voorbeelden uit de praktijk [11].
Althaus en Sörensen schreven een artikel
over de 'Anwendung von chemischen
Unkrautbekämpfungsmitteln' [82].
Ook mag de invloed van vuilstortplaatsen
op de kwaliteit van het grondwater niet
worden onderschat, omdat er doorgaans
onvoldoende controle wordt uitgeoefend
op de te storten afvalstoffen. De publikaties
van Exler [74] en van Breeuwsma en Engers
[90] verdienen in dat opzicht een speciale
vermelding.

In de literatuurlijst zijn ook een aantal
'case-stories' opgenomen en wel de volgende:
— Vormt de olieverontreiniging een gevaar
[16] en de controle op olietanks in Duitsland door de beëdigde districtsschoorsteenvegers.
— Tankwagenongeval bij Keulen [22].
— Bodemverontreiniging door aardolieprodukten (Triër) [31].
— Overvulling van een olietank bij het
pompstation Hilversum [32].
— Het olieongeval te Noordbergum
[33,47,92],
— Die, welke worden genoemd in het
artikel van v. d. Weijden [48].
— 12 case-stories uit de conferentie van
Reading [77].
— Olieverontreiniging pompstation Geulhem [85].
— Olielekkage in het waterwingebied van
Velsen [91].
— Phenoleinbrüche im tieferen Grundwasser-Ludwigshafen [98].
Over het algemeen valt het op, dat er nog
betrekkelijk weinig bekend is over het gedrag
van diverse stoffen in de ondergrond en wel
in samenhang met
— fysische begrippen, zoals: filtratie,
verdunning, adsorptie;
— fysisch-chemische begrippen, zoals:
absorptie, ionenuitwisseling;
— chemische begrippen, zoals: oxidatie,
reductie;

— biochemische- en biologische begrippen,
zoals microbiologische afbraak en opname
door planten.
Daarop zal nog veel studie moeten worden
verricht, welke van groot nut is bij de
beantwoording van de vraag, in hoeverre
stoffen al of niet uit onze waterwingebieden
dienen te worden geweerd.
2.3. Juridische publikaties
Wij beschikken in Nederland over een lange
rij van wetten, provinciale- en gemeentelijke
verordeningen, die in enigerlei vorm verbonden zijn met het kwalitatieve grondwaterbeheer c.q. het bodembeheer. En daar
bescherming van waterwingebieden een
aspect is van grondwaterbeheer, is het goed
om de door Van Soest [99] gemaakte
opsomming van wetten of toekomstige
wetten nog eens in verkorte vorm te
presenteren:
— Wetboek van Strafrecht art. 172 en 173
— Hinderwet van 1875.
— Ontgrondingenwet en provinciale ontgrondingsverordening.
— Wet Gevaarlijke Stoffen.
— Wet op de Lijkbezorging.
— Destructiewet.
— Kernenergiewet.
— Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.
— Bestrijdingsmiddelenwet.
— Natuurbeschermingswet.
— Mijnwet.
— Wet Chemische Afvalstoffen.
— Wet Afvalstoffen.
— Wet Ruimtelijke Ordening.
— Provinciale- en Gemeenteverordeningen.
Ondanks deze indrukwekkende rij van
wetten en verordeningen is het grondwater
c.q. de bodem toch nog onvoldoende
wettelijk beschermd. Daar zal verandering
in komen wanneer de Wet inzake Bodembescherming, waaraan sinds 1973 wordt
gewerkt, zijn intrede doet.
Hoewel grondwater niemands eigendom is,
behoort het toebrengen van schade aan
andermans 'goed' door grondwateronttrekking toch tot een onrechtmatige daad.
Terecht stelt Putto [5], dat iedere bescherming van grondwaterwinplaatsen neerkomt
op een regeling van de bestemming en het
gebruik van de grond.
In het Rapport Westen des Lands [1] wordt
gesproken over een schadevergoedingsregeling en wordt de instelling bepleit van
een waterleidingfonds met een heffing van
0,1 c/m3.
Vooral Van Soest heeft veel gepubliceerd
op het gebied van bescherming van waterwingebieden. Het mag best eens gezegd
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worden, dat hij in de lijst van 100 publikaties 20 keer terug te vinden is.
Daarvan dienen met name te worden
genoemd:
— Herziening van de DVGW-richtlijnen
[17].
— Herziening Streekplan provincie Utrecht
[19].
— Verontreiniging van oppervlakte- en
grondwater — IWSA-congres in Berlijn met
als nationale rapporteurs Biemond en
Van Soest [23].
— Het beheer van oppervlakte- en grondwater in Duitsland [29,30].
— Verontreiniging van water en bodem
door aardolieprodukten — IWSA-congres in
Stockholm met als nationale rapporteurs
Boorsma en Van Soest [36].
— De bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen verontreiniging door olie
en olieprodukten [53].
— Juridische aspecten van Grondwaterbeheer [69].
— Grondwaterbeheer - lezing 28e vac.
cursus Delft [99].
Verder is het van belang te vermelden dat,
in het geval van de olieverontreiniging te
Noordbergum, de Hoge Raad een uitspraak
deed ten gunste van de WLF met als hoofdmotief:
'iedereen moet weten, dat er water in de
bodem zit en dat dit water wordt gebruikt
voor de bereiding van drinkwater [92].
3. Grondwaterverontreiniging op de
Liebergerheide bij Hilversum
Ter illustratie van de gevaren, welke
waterwingebieden kunnen bedreigen, wordt
als voorbeeld een beschrijving gegeven van
een grondwaterverontreiniging met een
langdurig karakter in het Gooi.
Sinds het einde van de vorige eeuw wordt
nl. in de Laarder Wasmeren op de Liebergerheide het afvalwater en later het effluent
van de rioolwaterzuiveringsinrichting van
Hilversum tot infiltratie gebracht.
Daardoor is het grondwater in de omgeving
van de Wasmeren sterk van kwaliteit veranderd en beweegt het zich met de toch
reeds van nature NW-gerichte stroming
langzaam maar zeker naar de waterwingebieden van de Gemeentewaterleidingen
Amsterdam en van de Waterleidingmaatschappij Midden Nederland, gelegen op een
afstand van ongeveer 1500m van de Wasmeren. Daarbij treedt op grotere afstanden
een zekere kwaliteitsverbetering op door
filtratie en verdunning.
Om inzicht te krijgen in de ondergrondse
waterbewegingen werd reeds in 1897 en
rond de eeuwwisseling een groot aantal

Afb. 8 - Isohypsen nov. 1967 te Hilversum.

peilboringen geplaatst nabij de beide
pompstations.
Ter controle van de waterkwaliteit werden
bovendien in 1934 zes boringen (I t / m VI)
en in 1953 nog eens negen boringen (VII
t / m XV) geplaatst en regelmatig bemonsterd.
Afb. 8 geeft een beeld van de situatie van
de Wasmeren t.o.v. de waterwingebieden
en de plaats van de boringen, terwijl daarin
tevens de isohypsen van het diepe grondwater voor 1967 zijn aangegeven.
In afb. 9 zijn voor de pompstations Westerveld (A'dam) en Laren (WMN), doch ook
voor het meer noordelijk gelegen pompstation Laarderhoogte van het PWN, de
jaarlijks gewonnen grondwaterhoeveelheden
in de periode 1890 - 1975 weergegeven.
Daaruit blijkt, dat de weliswaar langduriger winning van Westerveld uiteindelijk
is gegroeid naar slechts 2 miljoen m 3 /jaar,

doch dat de later aangevangen winning van
Laren in de periode 1915 - 1975 is gestegen
van 1miljoen m 3 /jaar tot 7,5 miljoen
m 3 /jaar. Het pompstation Laarderhoogt is
in de periode 1932 - 1975 gestegen van nul
tot 3,5 miljoen m 3 /jaar.
Het zal blijken, dat het verschil in onttrekking tussen Laren en Westerveld duidelijk
van invloed is op de waterbeweging van het
verontreinigde grondwater.
Voor het verkrijgen van meer inzicht in de
verplaatsingen van het verontreinigde water,
is gebruik gemaakt van de Cl-bepalingen
van de op verschillende diepten onttrokken
watermonsters per boring.
Zo laat afb. 10 voor boring XIV het verloop
zien van de Cl-gehalten over het dieptetraject
van 2 5 - NAP tot 4 5 - NAP — de diepte
waarop het water in Westerveld wordt
gewonnen — en wel voor 1959, 1962 en
1967. Duidelijk is zichtbaar, dat de verplaatsingssnelheid met de diepte sterk
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kan variëren; blijkbaar samenhangend met
de doorlatendheidscoëff. k.
Om deze dieptemetingen per boring met
één cijfer te kunnen aangeven, is gebruik
gemaakt van het gemiddelde Cl-gehalte
over het dieptetraject van 2 5 _ tot 4 5 " NAP.
Deze gemiddelde Q'-gehalten zijn in de
tabel van afb. 11 weergegeven voor de
jaren 1959, 1962 en 1967 en illustreren nog
eens de verplaatsingen in de tijd.
Gemiddelde Cl'-gehalten over het dieptetraject
25- tot 45- NAP - Cl' in mg/l
boring
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

1 april 1959
70
14
14
42
43
10
29
12
10

21 mei 1962

10 en 25
okto ber 1967

22
18
54
57
12
33
34
13

82
29
46

—
79
47
46
54
16

2L
E
c
o
E
c
at

f

T3
C
CT»

-o

%

Ter vergelijking was in 1967 bij de wasmeren
(boring VI): Cl' = 100 mg/l.
Afb. 11 - Boringen Liebergerheide Hilversum.

Met behulp van deze metingen is het thans
mogelijk een isohalinen-kaart van het
gebied te tekenen, zoals dit in afb. 12is
gedaan voor het jaar 1967.
Op dezelfde wijze zijn ook isohalinenkaarten getekend voor de jaren 1959 en 1962.
Met de uit deze kaarten gevonden 10 mg/1isohalinen zijn in afb. 13 de 'frontlijnen' van
het verontreinigde grondwater getekend
voor de jaren 1959, 1962 en 1967. Daaruit
valt af te leiden, dat het front een omtrekkende beweging maakt, welke sterker is
gericht op het pompstation Laren met zijn
hogere onttrekking (afb. 9), dan op het
pompstation Westerveld. Een intern Amsterdams rapport uit 1968,waaraan deze gegevens zijn ontleend, had dan ook als titel:
De wolk trekt aan ons voorbij.

1900

1890

1910

1930

1920

1940

1950

1960

Afb. 10 - Verloop van het Cl'-gehalte met de diepte.

«.-^

N.A.1

4. Het berekenen van de afmetingen van
beschermingszones rond waterwingebieden
Het langs rekenkundige weg bepalen van de
afmetingen van beschermingszones rond
waterwingebieden is in de geo-hydrologie
nog een betrekkelijk onontgonnen gebied.
Weliswaar wordt in de 'DVGW-Richtlinien'
gesproken over verblijftijden van 50 etm.
(zone II), verband houdende met de grenswaarde voor bacteriële besmetting, doch
overigens wordt daarin betrekkelijk willekeurig gewerkt met zoneringen gebaseerd
op afstanden van minstens 10 m (zone I)
en van 2 km (zone UIA).
Deze problematiek is in de jaren 1971-1972
voor een werkgroep 'Bescherming Waterwingebieden Noord' — bestaande uit medewerkers van de drie noordelijke streekwaterleidingbedrijven en het stadsbedrijf van

1970

Afb. 9 - Produktie van 3 pompstations nabij Hilversum.
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verontreiniging en het moment van intrede
in het winmiddel.
De werkgroep stond daarna voor de taak
zijn eigen uitgangspunten vast testellen en
heeft toen, voor de bepaling van de grenzen
van del een 2e beschermingszone, arbitrair
gekozen voor verblijftijden van 10 jaaren
25 jaar, welke tijdsgrenzen zijn gebaseerd
op praktische overwegingen.
De 10-jaarsgrens isvastgesteld uitgaande
van de denkbeeldige situatie, dat direct
buiten deze grens een calamiteit plaatsvindt,
waarbij schadelijke stoffen inde grond
dringen. Erstaan dan nog 10 jaar ter
beschikking om de verontreinigingte
bestrijden en uit tezien naar een vervangende winplaats indien de bestrijding van
de gevolgen van de calamiteit faalt.
De 25-jaarsgrens, welke globaal overeenkomt met de grens van de in afb 4genoemde 'chemische beschermingszone',
is vastgesteld met de gedachte dat, na het
plaatsvinden van een onherstelbare calamiteit aan die grens, ernog voldoende tijd rest
om de investeringen inde werken van het
pompstation normaal afte schrijven.
De 10-jaarsgrens vloeit dus voor uit de
primaire eis, dat de continuïteit van de
openbare watervoorziening moet zijn gewaarborgd en kan als zodanig als een
technische grens worden bsechouwd.
De 25-jaarsgrens houdt nauw verband met
de bedoeling om de geleden schade zonder
al tegrote financiële schokken op tevangen
en kan daardoor als een financiële grens
worden beschouwd.

. .:,,,..,

WW

If
Afb. 12- Isohalinen van hetdiepe grondwater in1967.

Met deze tijdslijnen van 10 en 25 jaar is in
het vervolg gerekend.

fmwA »*
Ct'-gehalten in»igXt ïSi
10mg/ir isoh9!Ä»-Är
Schóal1^K>PQ0,; i> : :"/Sv

A I M îfïfïriO«J"x™=+

''m
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Afb. 13 -10 mg/l-lsohalinen voor 1959, 1962en1967.

Groningen — aanleiding geweest, om zich
berekenen van beschermingszones op basis
in deze materie teverdiepen. De werkgroep van de verblijftijd van de schadelijke stof
heeft zich daarbij uitgesproken voor het
in zijn stroombaan tussen het punt van

4.1. Hettekenen van isochronen met behulp
van een isohypsenbeeld
Indien erzich rond een waterwingebied
voldoende peilputten bevinden, waarinde
stijghoogte van het diepe grondwater
regelmatig en zo gelijktijdig mogelijk wordt
waargenomen, dan ishet vaststellen vande
isochronen uit het teconstrueren isohypsenbeeld de meest nauwkeurige en beste
methode. Daardoor komen vanzelf de van
plaats totplaats verschillende geo-hydrologische omstandigheden tot uiting.
De berekening van de verblijftijden uit het
isohypenbeeld, bestaande uit lijnen met
dezelfde stijghoogte die getrokken zijn op
gelijke intervallen A, gebeurt als is weergegeven in afb. 14.
Daaruit blijkt, dat voor een werkzaam
poriëngehalte ßw eneen doorlatendheidscoëff. k de benodigde tijd t, om de
stromingslengte 1 tussen twee stijghoogtelijnen met hoogteverschil Aafteleggen,
kan worden bepaald met de formule:
t=
k. A
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Hierbij dient wel te worden opgemerkt,
dat de twee faktoren ßw en k doorgaans
moeilijk zijn te bepalen en bovendien, zowel
van plaats tot plaats als in vertikale zin,
sterk kunnen variëren (gelaagdheid).
Met behulp van pompproeven is de 2 kD
van het watervoerend pakket te bepalen,
waarna een redelijke schatting van de
gemiddelde k-waarde is te maken. Mogelijk
zullen ook proeven te velde moeten worden
uitgevoerd, om betere gegevens over de
ondergrond te verkrijgen.
Als voorbeeld is met vorengenoemde formule een isochronenbeeld geconstrueerd
voor het watervoerend pakket van het
pompstation Onnen van de Waprog, waarvoor de volgende gegevens gelden:
kD = 3000m 2 /etm.; k = 30 m/etm.;
D = 1 0 0 m ; / ? w = 1/3.
Voor A = 0,2 is dan met de formule
12
12
t = — etm. =
jaar (met 1 in m).
18
6570
Met behulp van deze formule zijn in afb. 15
deisochronen voor 10jaar, 25jaar en 50 jaar
getekend.
4.2. Het langs theoretische weg berekenen
van isochronen
Bij bestaande winningen is doorgaans het
isohypsenbeeld bekend en kunnen de
isochronen volgens de in 4.1 beschreven
methode worden geconstrueerd. Anders is
dat voor de toekomstige onttrekkingen van
grondwater, in welke gevallen langs theoretische weg een oplossing moet worden
gezocht. Wel is het mogelijk eerst het
isohypsenbeeld te berekenen en daaruit dan
de isochronen te construeren, doch de
onnauwkeurigheid is dan groot. In dat geval
is het aantrekkelijker om de isochronen
direct uit de basisgegevens van de grond te
berekenen.
Nu is de geo-hydrologische opbouw van de
bodem, zowel in horizontale- als in vertikale
zin, van plaats tot plaats verschillend.
Toch vraagt elke berekening om schematisatie, waaruit een beeld ontstaat, dat zo
goed mogelijk is gevormd uit de beschikbare
boringen en andere gegevens. Met lokale
verschillen in de ondergrond kan dus
onmogelijk rekening worden gehouden.
Uiteraard maant dit tot voorzichtigheid bij
de interpretatie van de gevonden uitkomsten.
Over de doorlaatbaarheid van de bodem in
horizontale en vertikale zin is in het algemeen nog minder bekend dan over de
geologie van de bodem. Meestal is uit een
aantal pompproeven een kD-waarde verkregen, welke in horizontale zin wordt
beschouwd als een maat voor de doorlaatbaarheid van de watervoerende lagen.
Ingeval van afsluitende lagen zal ook een
waarde voor de weerstand tegen vertikale
waterstroming bekend zijn (de zgn.

stijghoogtdijn

stroomlijn
;tijghoogtelijn

k
>W

werkzaam poriëngehalte.
doorlatendheidscoëff. in

%etm.

A =potentiaal verschil in m.
Afb. 14 - Stroming met gegeven isohypsenbeeld.

Afb. 15 - Isochronen pompstation Onnen voor 10, 25 en 50 jaar.

Jc-30/itm
A» = /3 .2
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In de berekening zal niet alleen aandacht
worden geschonken aan de verblijftijd in
het watervoerend pakket, doch zal ook de
verblijftijd in de bovenlagen en door de
afsluitende c-laag worden berekend uitgaande van de aanname, dat de verontreiniging aan de oppervlakte door verdringing
met de door de c-laag zakkende vloeistofkolom meezakt.
Volgens hoofdstuk 5.1.2.1 van het boek
'Permanente grondwaterstroming naar
Putten' gelden voor dit stromingsgeval de
volgende formules (zie ook afb. 16):

'verontreiniging

T>:
i«

,z^J^

,w

Qo

r
.K0(—)
2 7rkD
X
waarin A. = j / k D c ,
terwijl

-IM

?(r) =

?M
wMf)////////////////////////^^^^
r_

J dr L

Q(r) = — .K i (—). Q 0
A.
X
zodat de vertikale infiltratie I(r) over een
cirkelrond gebied met straal r is te bepalen
met de formule

A_Vk.Dc
IW

-«-['-T K '(T)]

Th (r) - ir pP . r*

I(r) = Q„[i
/!ƒ&. 76 - Verblijftijden

bij volkomen

put in onvolkomen

C-waarde), welke echter ook weer sterk van
plaats tot plaatskan variëren.

semi-permeabele laag waarboven zich het
freatisch vlak bevindt (onvolkomen spanningswater).

Als voorbeeld van de berekening van verblijftijden zal een volkomen put in een watervoerende laag worden beschouwd, welke
aan de bovenzijde is afgedekt door een
Afb. 17 - Verticale infiltratie

in procenten

Deze situatie, waarbij de potentiaal in de
bovenlaag constant = nul wordt verondersteld, is weergegeven in afb. 16.

van de

.K!(—)]
X
X

spanningswater.

Hoe groot deze infiltratie in % van de putopbrengst Q 0 en afhankelijk van de
A-waardekan zijn, moge blijken uit afb. 17.
Het toont aan, dat de kennis van de juiste
kD-waarde van de watervoerende laag en
de c-waarde van de afsluitende laag hier
van fundamentele betekenis is.

putopbrengst.
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Uitgaande van de vorengenoemde veronderstellingen en rekening houdende met een
gelaagdheid van de bodem boven de c-laag
met verschillende waarden voor het werkzame poriëngehalte ß, zijn de vertikale verblijftijd T v (r) in de bovenlagen en de c-laag,
alsmede de horizontale verblijftijd T h (r) in
het watervoerend pakket te bepalen met de
formules:

Pompstation Onnen

2wkDc
T v (r) =

[jSidi + /32d2 + ßcdc]
Qo-K0(-)
X
TT.ßD

T h (r) =

-.r*

Als rekenvoorbeeld is uitgegaan van de
gegevens van het pompstation Onnen, zoals
die ook in 4.1 zijn toegepast, nl.:
kD = 3000m2/etm.; k = 30m/etm.;
D = 100m; en is verder aangenomen dat
X= / k D c = 2000m; di = 2m; d 2 = 18,5
m; d c = 5m en is /?i = 0,1; ß2 = 0,2;
ßc = 0,05, terwijl Q 0 = 1200m 3 /etm.
Daarmee wordt T v (r) =

238,13
jaar en
K0(

T h (r) = 0,000215. r 2 jaar.
Indien À= 500 m wordt
14,88
T v (r) =
jaar.
Ko(

)
2000

)

Afb. 18 - Verblijftijden in het wingebied van het
pompstation Onnen.

Mij spreekt de opvatting van het duo
Lillich en Lüttig meer aan, die de afdekkende lagen als een extra veiligheid
beschouwen.
Deze stelling lijkt ook daarom gerechtvaardigd, omdat nooit met zekerheid kan

500
In afb. 18 zijn de verblijftijden T v (r),
T h (r) en T t o t in jaren uitgezet tegen de
straal r in m vanaf de put en wel voor de
waarden À= 2000m en X = 500 m.
Duidelijk blijkt uit dit voorbeeld, dat het
arbitrair vaststellen van zonegrenzen van
10 en 25 jaar verblijftijd, zoals dat in
hoofdstuk 4 is voorgesteld, wel noodzaakt
tot het doen van een uitspraak over de
vraag of de afsluitende lagen wel of niet
moeten worden meegerekend bij het vaststellen van verblijftijden en in welke mate
deze lagen afsluitend zijn.
Zo zal in het voorbeeld van afb. 18 het wel
meerekenen van de afsluitende lagen voor
X= 2000 etm. nooit kunnen leiden tot
zonegrenzen van 10 en 25 jaar, terwijl dat
voor X = 500 etm. leidt tot zonegrenzen
met stralen van resp. 95 m en 225 m rond
de put. Het in het geheel niet meerekenen
van afsluitende lagen leidt tot zonegrenzen
van resp. 215 m en 345 m rond de put.
Een verwijzing naar de in 2.1 genoemde
publikatie van Lillich en Lüttig [76] en van
Renner [83],is in dit verband wel op zijn
plaats.

Afb. 19 - Stroomlijnen en isochronen voor 10
pompputten in freatisch grondwater.

POMPPUT MET DEBIET 1 ! O O m ' / d a g
GEEN NATUURLIJKE GRONOWATEBAFST ROMlNG
DE DIKTE VAN HET PAKKET 15 7m
DE POROSITEIT IS 0 1 5
ISOCHRONEN :
LIJN VOOR V E R B L I J F T I J D VAN COdagon ( mae1
ge p l a a t s van w a t a r d a a I t j a s dia na 90 dogen
LIJN

VOOR

VERBLIJFTIJD

VAN 60 dagen

worden gesteld hoe veilig men zich kan
wanen met de afsluitende funktie van de
bovenlagen.
In dit verband kan worden vermeld, dat
het Mathematisch Instituut van de Rijks
Universiteit van Groningen over ditzelfde
onderwerp voor de WLF een aantal formules heeft ontwikkeld voor het geval, dat er
zich in de semi-permeabele laag een cirkelvormig gat bevindt. Een en ander hield
verband met de aanwezigheid van een
zandafgraving in een waterwingebied.
Tenslotte kan in het algemeen wel worden
gesteld, dat een theoretische berekening,
voor de bepaling van beschermingszones
rond waterwingébieden, zo veel mogelijk
dient te worden gecontroleerd met metingen
te velde, opdat een zo goed mogelijke
aansluiting bij de realiteit wordt verkregen.
Het getuigt dan ook van realiteitszin om bij
het vastleggen van beschermde gebieden
steeds te bedenken, dat aan het gebruik van
de betreffende gronden beperkingen worden
opgelegd. Deze beperkende maatregelen
dienen dan ook met zorgvuldigheid te
worden overwogen.
De ingebouwde veiligheid van de beschermingszones, door het niet mee in rekening
brengen van afsluitende lagen, kan ons in
staat stellen om binnen de zoneringen van
geval tot geval een verantwoord ontheffingenbeleid toe te passen.
4.3. Het bepalen van isochronen met behulp
van de computer
Deze voordracht zou onvolledig zijn, wanneer niet werd vermeld, dat het met behulp
van de moderne computertechniek thans
mogelijk is, om isochronenbeelden voor
puttenvelden van waterwingébieden te construeren, waarbij zelfs variatie in grondgesteldheid van de bodem mee in rekening
kan worden gebracht.
Het is een nieuwe generatie geo-hydrologen,
die op dit gebied belangrijk werk verricht
en ons beelden op papier tovert zoals
afb. 19 laat zien, welk beeld werd ontleend
aan RID-mededeling 75-3 van ir. C. v. d.
Akker. De stoutste dromen van de geohydrologen van toen, waartoe ik mijzelf
ook moet rekenen, gaan met deze nieuwe
ontwikkeling in vervulling.
Zij hadden toen echter niet die moderne
apparatuur van vandaag tot hun beschikking, doch moesten het doen met 'door
stoom aangedreven computers', zoals prof.
Huisman dat eens uitdrukte.
Niettemin geeft deze ontwikkeling een
enorme impuls aan het streven, om te
komen tot verantwoorde begrenzingen van
de beschermingszones van waterwingébieden. Wij zijn nu in staat om — liefst op zo
kort mogelijke termijn — o n z e waterwingébieden met hun beschermingszones op
kaarten te krijgen. Daarbij geldt wel weer
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het devies om de berekende resultaten
zoveel mogelijk te toetsen aan de te velde
gevonden metingen.
Afb. 20 geeft een voorbeeld uit Duitsland,
zoals ons dat voor Nederland eveneens voor
ogen moet staan.
Hoe eerder het werk van start gaat, des te
beter het is, in het belang van een veilige
grondwaterwinning.
De werkgroep 'Berekeningen' van de
'Commissie Bescherming Waterwingebieden'
is in dat opzicht een belangrijke taak toegedacht.
5. Conclusies en aanbevelingen
1. De grote kwetsbaarheid van het kostbare
grondwater vraagt, in het belang van een
betrouwbare openbare drinkwatervoorziening, zo spoedig mogelijk om beschermende
maatregelen. De in voorbereiding zijnde
wet voor de bodembescherming, waarin
ook de bescherming van het grondwater
een plaats zal krijgen, zal er zo spoedig
mogelijk moeten komen.
2. Over het gedrag van verontreinigende
stoffen in de ondergrond is nog betrekkelijk
weinig bekend. Op fysisch-, fysisch chemisch-, chemisch-, biochemisch- en
biologisch gebied valt in dit verband nog
veel studie te verrichten. Deze studie is
noodzakelijk om voldoende gefundeerd te
kunnen oordelen over gebruik, opslag en
transport van voor de drinkwatervoorziening schadelijke stoffen binnen de beschermingszones van waterwingebieden. In verband met de variabiliteit van de grond zal
deze studie een zeer complexe zaak worden,
te meer daar het aantal te onderzoeken
stoffen nog steeds toeneemt.
3. De vele onzekerheden in het voorgaande
punt pleiten voor het vastleggen van de
omvang van beschermde waterwingebieden aan begrenzingen, gebaseerd op betrekkelijk abstract gekozen tijdslijnen, welke
voor heel Nederland dan wel uniform
dienen te worden gehanteerd.
4. Het hanteren van tijdslijnen, gebaseerd
op een 10-jaarsgrens en een 25-jaarsgrens
voor resp. het eerste en het het tweede
beschermingsgebied, verdient dan aanbeveling (zie hoofdstuk 4).
5. Het verdient de voorkeur deze tijdslijnen
vast te stellen voor de verblijftijd in het
watervoerende pakket, onder verwaarlozing
van de verblijftijd in de afdekkende lagen.
Deze is een extra veiligheid op de vele
onzekerheden die de natuur ons biedt.
6. Theoretisch bepaalde afmetingen van
beschermingszones dienen naderhand
zoveel mogelijk te worden getoetst aan
metingen te velde.

Afb. 20 - Beschermende grondwaterwingebieden in Duitsland.

7. Beschermingszones rond waterwingebieden leggen een vrij sterke claim op het
gebruik van de gronden binnen deze zones.
Mede in verband met punt 5 verdient het
hanteren van een soepel ontheffingenbeleid
in deze gebieden — doch wel gebaseerd op
voldoende chemische- en geo-hydrologische
kennis — de voorkeur boven een al te starre
opstelling.
Er is op het gebied van bescherming van waterwingebieden nog veel werk aan de winkel
voor geo-hydrologen, chemici en juristen,
alvorens wij kunnen juichen.
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