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bewegingvanhetgrondwateropgrotediepte
endaarmeeopdeliggingvandeovergangszonetussenzoetenbrakgrondwater,hetzoetzoutgrensvlak.Eerstisditgrensvlakinkaart
gebracht.Vervolgensisaandehandvanscenarioberekeningen beoordeeldinhoeverredit
vlakbeweegtonderinvloedvandegenoemde
recenteingrepenenvariatiesdaarop,zoalsuitbreidingvandewinningvangrondwater.In
hetonderzoekisnietalleengekekennaarde
ontwikkelingvandezoetwatervoorraad maar
ook,inmeerkwalitatievezin, naardeeffecten
oplandbouwennatuur.

Duurmmcgrondwauminning
inFlevoland

Simulatie zoetwatervoorraad
Hetisbijzondergelukkigdatgrondwater
vanverschillendeherkomstindebodemslecht
mengt.Dekwaliteitvanhetwaterwordt
bepaaldlangsderoutediehetwater aflegt.
Dezeroutekanmet stroombaanberekeningen
gesimuleerdworden.Alszoetwaterenzout
wateropelkaarstuiten,geldtinprincipehetzelfde,alleendeinteractieiscomplexerondet
invloedvanverschillenindichtheid(soortelijkemassa)vanhetwater:beidewaterlichamenkunnenineendoorsnedevaneenwatervoerendelaageentegengestelde
stromingsrichtinghebben,waarbijhetzoute
waterzichondethetzoetewatetwringt.Deze
sttomingsconditieszijnhydrologischveel
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HerzoetegrondwaterinoostelijkenzuidelijkFlevolandheefteenbelangrijkejunctievoordeopenbaredrinkwatervoorzieninginFlevoland,GelderlandenUtrecht.Devoorraad isuniekinNederland
dankzijaardenomvangvanbeschermendekleilagen,vooralinzuidelijkFlevoland.Hetwaterheeft
eenuitstekendekwaliteitenvormteenidealebronvoordrinkwater.Deprovinciewilomredenvan
duurzaamheid nietdatwordtingeteerdopdevoorraad,nochdatverzuringhiervanplaatsvindt.Om
deduurzaamwinbarehoeveelheidtekunnenvaststellen,heeftdeprovincieeenonderzoekuitgevoerd.
Daarbij «gebruikgemaaktvangeavanceerdemodellering vandestroming vanzoetenzoutgrondmater. UithetonderzoekblijktdatdegrondwaterstromingwordtgedomineerddoorhetreliefdetoestromingvanafdeVeluweendeUtrechtseHeuvelrugendoordebemalingvandeFlevopolders.Niet
Q
everandenng vandezoetwatervoorraad,maardeveranderingvankwelenstijghoogteblijkende
beperkende/actorenvoordewinbarehoeveelheid.
Inafbeelding 1 isweergegevenwaarin
Hevolandgrondwatergewonnenwordtvoor
deopenbaredrinkwatervoorziening.Per
'ocatieisaangegevenhoegrootdewinvergunn
'rigis.Intotaalis38miljoen kubiekemeter
Perjaar vergund.Hiervanisnegen miljoen
kubiekemeterbestemdvoordeexportnaarhet
° u de'land:deprovinciesGelderlanden
Utrecht.

Afl). 1:

DiepgroniwaterinoostelijkenzuiMijkTitvolana.

Inhaarbeleidheeft deprovincietotop
neden,opbasisvanindicatieveberekeningen,
altijd eenbandbreedtegegevenvoordeduurzaamwinbarehoeveelheid.Inhetvigerende
0lr
»gevingsplan4)heeft deprovinciedaarom
onderzoekhiernaaraangekondigd.DitonderZoekisuitgevoerdvoorhet DrinkwatervoorzieningenplanFlevoland5'.Decentralevtagen
11
hetonderzoek^zijn ofdewinningvan
grondwatervoordeopenbaredrinkwatervoorle
ningdevoorraadzoetgrondwater nadelig
e
favloedtenhoeveelgewonnenkanworden
zonderdatverzuringoptreedt.
Opgtotedieptegeeftzoet infiltratiewater
*nafdeVeluweendeUtrechtseHeuvelrug
e
gendrukaanhetzoutewateronderFlevo- nd.Hethydrologischesysteemisrelatief
Ce
ntbeïnvloeddoordemens.Metnamede
'uitingvandeZuiderzeeendeinpolderin§envanFlevoland,maatookdewinningvan
grondwater,hebbeninvloedgehadopde

j GLOBALE GRENS TUSSEN DIEP
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H G R O N D W A T E R W I N N I N G VOOR DE
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FLEDITE 1

© FLEDITE 2

O BREMERBERG

O HARDERBROEK
O M V A N G V A NDE V E R G U N N I N G
[ M I L J O E N M J PER JAAR]
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Afb. 2:

Ijkresultaten hydrologischmodel.

A/b.3:

Principeschetsenoostelijk enzuidelijk FlevolandvóórinpolderingvandeZuiderzee.
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moeilijker tebeschrijven enwordentotop
hedendanookvaaksterkgeschematiseerd met
eenstationairebeschouwingvande ligging
vanhetzoet-zoutgrensvlak.
Inditonderzoek,zoalsbijveelverziltingsvraagstukken,gaathetechterjuistomhet
niet-stationaireaspect:inwelkemateverschuift hetbestaandegrensvlak.Daarom iseen
modelgemaaktmetbehulpvanderecentontwikkeldeSea WaterIntrusionPackage*'.Dit
modelbeschrijft deontwikkelingvandedriedimensionaledichtheidsverdelingvanafeen
opgegevenbeginverdelingineensysteemmet
verschillendewatervoerendelagenboven
elkaar.Hetmodelhoudtgeenrekeningmetde
verticalestromingsweerstand ineenwatervoerendpakket(de zogenaamdeDupuit-benadering).De vereenvoudigingen leidennauwelijkstotafwijkingen vande werkelijkheid1'.
Methetmodelisdebewegingvanhet
zoet-zoutgrensvlak inhetgrondwater onder
Flevolandonderzocht.Daarbijisdehuidige
liggingvanhetgrensvlakvastgesteldop basis
vanbeschikbarepuntmetingen engeo-elektrischonderzoek.Voortsisvoorhetstudiegebied,inclusiefderandgebieden,eenhydrologischmodelopgesteldengeijkt,waarnadit
gebruikt isvoorhetdoorrekenenvandeverplaatsingvanhetzoet-zoutgrensvlak voorverschillendetoekomstscenario's voordewinning
vangrondwater.
Hetcentraledeelvanhetmodelgebieden
deliggingvanhetgemetenzoet-zoutgrensvlak
zijn tezieninafbeelding 1.Ijkresultaten in
drieraaienvanNoord-Holland totopde
Veluwezijnweergegeveninafbeelding 2.
Hieruitblijktdatdemetingen(bolletjes)goed
overeenkomenmetdeberekeningen (lijnen).
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Afbeelding 1 toontdatde zoetwaterbelinzuidelijkFlevolandveelverderverspreidis onder
depolderdaninoostelijkFlevoland.Ditwordt
veroorzaaktdoordegeologischeopbouw:de
belonderzuidelijk Flevolandwordtgevoed
vanafde Veluweenafgedektdooreenkleilaag.
Deverspreidingheeft eenlangehistorie,van
vervoordeinpoldering.Depositieisnu
vrijwel stationair.
InoostelijkFlevolandontbreektdeafdekkendekleilaag.Hetzoet-zoutgrensvlaklag
voordeinpolderingindetoenmaligeZuiderzeekustzone.Ditisschematisch weergegeven
indezogenaamdeprincipeschetsenin afbeelding3.Sindsdeinpolderingtendeert het
grensvlaknaareencentralepositieonderde
polder.OndanksdeverzoetingvanhetIJsselmeerzijndiepebodemlagen nogzout.Verzoetinghiervangaatzeertraag.
De veranderingvanpositieenvormvan
hetzoet-zoutgrensvlak is metbehulpvanhet
modelgetoetstvoorverschillendewinscenario's,waarbij isgevarieerdmetdelocatieende
totaleomvangvandewinningen.De resultatenvandezeberekeningenzijn inzichtelijk
gemaaktaandehandvanverticaledwarsprofielen opverschillendelocaties.Enkeledaarvan
zijnweergegeveninafbeelding 4.
De rechterfiguur is karakteristiekvoorde
situatieinoostelijkFlevoland:in100jaar tijd
verschuift hetzoet-zoutgrensvlak tweekilometerinnoordwestelijke richting.Delinkerfiguur iskarakteristiekvoorde situatieinzuidelijkFlevoland:hetgrensvlakblijft vrijwel
stationair op zijn plek.Dooihetopvoerenvan
dewinninginSpiekzandzaldeteenvanhet
zoutwaterlichaam ietsopschuiven.Devorm
vanhetgrensvlakwordtbepaalddoordegeo-

op,maar minder dan twee miljoen kubieke
meter perjaar.Degrondwaterstroming is hier
voornamelijk evenwijdig aan hetgrensvlak dat
tamelijk onwrikbaar blijft liggen.

Effecten grondwaterwinning
Om tebepalen in welkemate grondwaterwinning dezoetwatervoorraad beïnvloedt, is
deverdringing van zout door zoet water in een
aantal winscenario's vergeleken. De simulaties
wijzen uit dat ookmét grondwaterwinning de
zoetwatervoorraad groeit.Zélfs met de huidige
vijfwinningen ophet vergunde niveau van in
totaal 38miljoen kubieke meter perjaar neemt
de totale voorraad toe.Detotale toename bij
dit scenario 'vergund' isongeveer 17miljoen
kubieke meter perjaar.
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Afb.4:

Inzuidelijk Flevoland zijn deeffecten van
gtondwaterwinningen in vergelijking met de
autonome toename vandevoorraad het
grootst. In afbeelding 5zijn gesimuleerde veranderingen vandezevoorraad bij een aantal
scenario'sgedurende eeneeuw te zien.

»

Verschuivingvanhetzoet-zoutjjrensvlak.

logische en hydrologische karakteristieken. De
werkelijke, maar ookdeberekende evenwichtsvorm, isdaarom grilliger dan devorm zoals die
ls
geïnterpoleerd opbasisvan metingen.

Zoetwatervoorraad
Binnen degrenzen van oostelijk en zuidelijk Flevoland isdetotalezoetwatervoorraad in
hetbepompte watervoerende pakket berekend
°Pongeveer 16.500miljoen kubieke meter.
Tweederdedeel hiervan, ongeveer 11.000
miljoen kubieke meter, bevindt zich onder

zuidelijk Flevoland. Berekeningen wijzen uit
dat alsgeen grondwater gewonnen zou
worden,detotalezoetwatervoorraad onder
oostelijk enzuidelijk Flevoland de komende
eeuw autonoom groeit met ongeveer21
miljoen kubieke meter perjaar.
Dezetoename treedt vooreengroot deel
opin oostelijk Flevoland waar het grensvlak
gemiddeld ongeveer 20meter perjaar
opschuift naar het midden vandepolder. In
zuidelijk Flevoland treedt ookenige verzoeting

donderzuidelijkFlevoland.

Destippellijn geeft deontwikkeling weer
alsgeengrondwater gewonnen zou wotden.
Dan issprake van een toename van ongeveer
150miljoen kubieke meter indekomende 100
jaar.Derodelijn geeft deverandering aan in
het gevaldat winningen plaatsvinden zoalsze
zijn vergund. Het blijkt dat ookdan de voorraad onder zuidelijk Flevoland toeneemt, nu
echter met90miljoen kubieke meter in 100
jaar.Dehuidige winningen inzuidelijk Flevoland remmen dus enigszins de verzoeting,
maar leiden niet tot verzilting van het
bepompte pakket.Zezorgen vooral voor meer
toestroming vanzoetgrondwater vanaf het
oude land en voor minder kwel naar de poldervaarten dieuiteindelijk wotdt uitgeslagen.
Deblauwe lijn toont deontwikkeling van
dewatervoorraad ingeval dewinning Spiekzand zou worden overgeheveld naar de locatie
Fledite.Dezeverplaatsing naar een meer zuidelijk gelegen locatieheeft eengunstig effect.
Het illustreert dat dewinning Spiekzand relatiefgevoelig isvoor verzilting als vooruitgeschoven winlocatie dichtbij brak water. Deze
winning blijkt voor verziltingdemeest kritische,maar isop het huidige winniveau waarschijnlijk onbedreigd.

. . . . Zonder winningen
ReallocatieSpiekzand
—— Winningen als vergund
—

Uitbreiding Harderbroek
en Fledite
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Degroene lijn weerspiegelt de ontwikkelingvandezoetwatervoorraad voor de situatie
dat deontttekkingen opdelocaties Harderbroek en Fledite met respectievelijk vijfen tien
miljoen kubieke meter perjaar toenemen. Ook
bij dit scenario neemt devoorraad toe.Dus
zelfs bij uitbreiding van deze winningen met
15miljoen kubieke meter perjaar neemt in
zuidelijk Flevoland dehoeveelheid zoet grondwater nog toe.Het illustreert dat winningen
regionaal slechts eengeringe invloed hebben
opdebeweging van hetgtensvlak.DebereH 2 O #5-zoo« 39

PLATFORM

kendetoe-ofafname isrelatiefkleinenvaltin
wezenbinnendefoutenmarge vanvaststelling
vandevoorraad.
Hetblijktdattopografisch reliëf,inpolderingenbemalingdestromingdomineren.De
uitgeslagenhoeveelhedenhebbeneenomvang
vancircatweemiljoenkubiekemeterperdag.
Deberekeningen wijzen uitdat onttrekkingen
vanenkeletientallenmiljoenen kubiekemeter
perjaarnagenoeggeeninvloedhebbenopde
regionalestroming.
Maaiveldeffecten
Berekendisookinwelkematekwel,een
belangrijke standplaatsfactor voorgrondwaterafhankelijke natuur,mogelijk verdwijnt bij
verschillendewinscenario'svooruitbreiding.
Bijallescenario'sblijkt voldoendekwelteresteren,zodatdegrondwaterkwaliteit nauwelijksbeïnvloedzalworden.Ineerderestudies
werdendeeffecten inecologischopzichtverwaarloosbaargeacht.Sommigescenario's
hebben totgevolgdatineenaantalnatuurkerngebieden inFlevolandenophetoudeland
degrondwaterstand zaldalen.Ditiseenaspect
dataandachtbehoeft. Waarvoorheenvooralde
zoetwatervoorraad beperkendwerdgeacht,
blijkt nudusdatvooralveranderingenvan
kwelengrondwaterstandbeperkend zijn.

Conclusies
Deresultatenvandezestudiegevengeen
aanleidingdehuidigegrondwatersituatiemet
betrekkingtotdezoetwatervoorraadalsonduurzaamaantemerken.Zélfslijktruimteaanwezig
vooreventueleuitbreidingenvandewinhoeveelheid,ookinzuidelijkFlevoland.Hetisechter
nietraadzaamomopdewinlocatieSpiekzandde
winninguittebreiden.Aanbevolenwordtom
hierdevingeraandepolstehoudenvoorwat
betreftdebewegingvanbrakwater.
VooreventueleuitbreidingvandeinzuidelijkFlevolandtewinnen hoeveelheidisde
verwachtingdateerderdekwelveranderingen
endegrondwaterstandsverlagingen beperkend
zullenwordendanheteffect opdeontwikkelingvandezoetwatervoorraad.Datzelfdegeldt
vooroostelijkFlevolandwaarookmogelijkhedenzijn voornieuweoevergrondwaterwinningen.Ruimtevoorextra grondwaterwinningenbetekentoverigensnoggéénvergunning.
Hetuitgevoerdeonderzoekwasvooral
gerichtopdezoetgrondwatervoorraad.Mocht
eenvraagontstaannaarextragrondwaterbronnen,danzaleeninitiatiefnemer vooreen
vergunningdedaadwerkelijke winmogelijkheidnadermoetenonderzoekeneneengedetailleerdelocatiestudieverrichten.

Hetgedragvanhetgrondwater ónderhet
bepomptepakketisindezestudieonbelicht
gebleven.Vandieperebodemlagenisweinig
bekend,evenalsvanhetzoutgehaltevanhet
hierinaanwezigegrondwater.Verticaleverzuringvanuitdezelagendoorzogenaamde
'upconing'moetonderdeelzijnvangenoemde
locatiestudie, f
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Arresiaisaespecialiseerd in model-en veldonderzoek aan
arond- en oppervlaktewater.
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DynaSand : het enige
echte continu zandfilter
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Wereldwijd zijn er al meer dan 20.000 units geplaatst.
Continu zandfilter voor
odrinkwater
oproceswater,koelwater
ooppervlaktewater
oafvalwater
ogrondwater
oeffluent polishing

Biologisch filter voor
onitrificatie
odenitrificatie

Inventarisatieenonderzoek

Inrichtingenbeheer

macrofauna, visfauna
herpetofauna, vlinders, vogels
vegetatiekartering
vogelecologie
ecotoxicologie
aquatische ecologie
modelontwikkeling
geografische informatiesystemen

natuurvriendelijke oevers
helofytenfiIters
visstandbeheer
groenbeheer
natuurbeheer
faunavoorzieningen
besteksvoorbereiding
RAW-bestekken

Visie- enplanvorming

Monitoring/evaluatie

natuurontwikkeling
landschapsvisies
groenstructuurplannen
ecologische infrastructuur
natuurcompensatie
integraal waterbeheer
ecologie in projectontwikkeling
milieu-effectenrapportage

natuurvriendelijke oevers
flora en vegetatie, fauna
gebruik faunavoorzieningen

Onderwater...
inventarisatie en onderzoek
onderwaterfoto, -video, -film
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