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vangrondwatergebruikt doorlandbouwof
industrieis buitenbeschouwinggebleven.
Van de beschouwdestoffen wordtnikkel
apartbeschouwd.Nikkelwordtnietaangevoerd
alsmeststofenook nietinde vormvanatmosferischedepositie.Nikkelwordtvrijgemaaktbij
deoxidatievanpyriet2'enblijft onderzure
omstandighedenmobiel.Anderestoffen die bij
oxidatievanpyrietvrijkomen,zoalsarseen,
kobaltenzink,wordennietbeschouwd.

Consequentieshuidige
vermestingvoorde
waterleidingbedrijven

Trends
Tenbehoevevanhetonderzoekzijn acht
geohydrochemisch homogenegroepenonderscheiden1':centraalzandgebied(grotestuwwallen),noordelijk zandgebied(keileem), loss
(kalksteen),zuidelijk zandgebied(kalkloos
pyriet),duinen, veengronden/poldergebieden,
oostelijkzandgebied(kalkrijkpyriet)enkleine
stuwwallen (zie afbeelding 1,waarinookde
kwetsbareputtenvelden vandewaterleidingbedrijven ingetekendzijn).
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Recentelijkhee/tdeTweedeKamerhetmestbeleid^eêvalueerd.Tenbehoevevandezeevaluatieisonderandereonderzochtwelkeinvloed
vermesting hee/top dechemischesamenstelling
vanhet.grondwaterdatwordtonttrokkenten
behoevevande openbaredrinkwatervoorziening.Vervolgensismethetresultaat vandit
onderzoekeen schattinggemaaktvande kosten
voordewaterleidingbedrijven.Dit^edeeltevan
deevaluatie4 isdoorKiwaWaterResearch uitgevoerd.Vermestimjuitzichnietalleenintoenemendeconcentratiesnitraat, maarook intoetemendeconcentratiessulfaat en (onder
omstandigheden)nikkelenineentoenemende
nardheid.Dezetoenemendeconcentratiesen
nardhedenwordenechternietalleenveroorzaaktdoorvermesting,ook verzuringenverdro8m8 leverendaaraan eenbijdrage.Detotale
wstendie^jrondwaterbedrijven indeperiode
v
an ippi toten metzooohebben^emaaktin
verbandmetbemestingwordengeschatop 85
miljoeneuro.

Ajb. 1:

Indeling van Nederland m^eohydrochemLschhomcigene.gebieden,metdeverbreiding vande kwetsbare
puttenvelden.

Geohydrochemische karakteriseringvan winningen
inrelatietotfysisch-geografischeregio's
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grote stuwwallen/centraalzandgebied
kcileem / noordelijk zandgebied
loess/kalksteen
kslkloos pyriet/zuidelijk zandgebied
duinen
veengronden/poldergebieden
kalkrijk pvnet/ oostelijkzandgebied
kleinestuwwallen
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Fysisch-geografische regio's

S

Duingebied
Heuvelland
Hogere zandgronden
HLaagveengebied
Rivierenlandschap
• Zeckletgebied

Hetonderzoek kendedriedoelstellingen,
tamelijkeenbeschrijving vandeveranderingenindeconcentratiesvannittaat,sulfaaten
nikkelenindetotalehardheidinhet onttrokkengrondwater,eenschattingvanhetaandeel
vanvermestingindezeveranderingenéneen
schattingvandekostendiedewaterleidingbedrijven hebbengemaakttengevolgevan
vermesting.
Hetgaatinditonderzoekalleenom
grondwater als grondstofvootdeopenbare
drinkwatervoorziening. Beïnvloedingdoor
vermestingvanoppervlaktewater, duininfiltratiewaterofoevergrondwater alsgrondstof
voordeopenbaredrinkwatervoorzieningof
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PLATFORM

Puttenvelden behorendetot eenzelfde
groepreagerenopvergelijkbare wijzeopverontreinigingen endusookvermesting.
Berekening van het aandeel
vermesting
De chemischesamenstellingvanhet
ondiepegrondwater isgelijkaanhetquotient
vandenettoaanvoervanstoffen aanmaaiveld
(kg/ha.jaar)ende grondwateraanvulling
(m3/ha.jaar).De chemischesamenstellingvan
hetonttrokkengrondwater is hetgemiddelde
vandeondiepechemischesamenstelling,rekeninghoudend metdeinteractiemetde
bodemmatrixendereistijd naarhet puttenveld(zie afbeelding 2).Dezeberekeningen zijn
uitgevoerd metbehulpvanhet programma
VOORSP.
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Ajb. z:

i

Schematischeweergavevan deaanpak voordeberekeningvan dechemischesamenstelling van hetonttrokken
grondwater.

A/b.3:

Gemeten en berekendechemischesamenstelling van hetontrrokkengrondwaterophetputtenveldVierlingsbeek.Deonderste lijn isdeconcentratie tengevolge vanatmos/enschedepositie,debovenste lijn van desom
vanatmos/enschedepositieenvermesting.

Omtoteennauwkeurige berekeningvan
deconcentratiesvannitraatensulfaat envan
dehardheid vanhetonttrokkengrondwater te
komen,zouoverdebeschouwdeperiodehet
landgebruik metdedaarbij behorendeaanvoer
enafvoer vanstoffen perperceelbekend
moetenzijn.Dezeinformatie isnietbeschikbaar.Daaromzijnvoordeaanvoervankunstmest,dierlijke mestenatmosferische depositie
envoordeafvoer vanoogstproducten standaardcurvenopgesteld.Vervolgenszijn voorde
doorgerekendewinningendezestandaardcurvenmeteenfactor vermenigvuldigd, bijvoorbeeldeenhogerefactorvoordeaanvoervan
dierlijkemestinhetzuidendaninhet
noorden,eneenhogerefactor voordedepositie
vanzwaveldioxideop bosdanoplandbouw.
Tenslotteismet hetoptreden vandevolgendebodemprocessen rekeninggehouden:
nitrificatie vanaangevoerdammoniumende
daarmeegepaardgaandeproductievanzuur,
neutralisatie vanaangevoerdengevormd zuur
doorvannatureindebodemaanwezigekalk
enoplandbouwgronden ookdooraangevoerde
kalk,denitrificatiedoororganischmateriaalin
debodeméndenitrificatie doorpyrietenhet
daarbij vrijkomen vannikkelenzuur.
De bijdragevanverdrogingaandeveranderinginchemischesamenstellingvanhetonttrokkengrondwater isafhankelijk vandefractie
verdroogdeoppervlaktebinnenhetintrekgebiedendematevanverdroging.Bij verdroging
komenookweernitraat,sulfaat enzuur(hardheid)vrij.De bijdragevanverdrogingisgelijkgesteldaanhetverschiltussengemetenen
berekendechemischesamenstelling.
Nitraat,sulfaat entotalehardheidzijn in
kunstmest,dierlijkemestenoogstproducten in
eenconstanteonderlingeverhoudingaanwezig. Bij atmosferischedepositieenverdroging
wordtaangevoerdofgevormdzuuronderkalkl6
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rijkeomstandighedengeneutraliseerd.Deze
neutralisatieresulteertineenvasteverhouding
tussendetoenameinconcentratievan sulfaat
endetoenamevandetotalehardheid.Ook de
oxidarievanpyrietdoornitraatofdoorzuurstofresulteertinvasteverhoudingen vande
betrokkenstoffen. Omverzuringop landbouwgronden tegen tegaanzaldelandbouwerregelmatigeenonderhoudsbekalkinggeven.De
groottevandezeonderhoudsbekalkingis
afhankelijk vandenettoverzuring,namelijkde
aanvoervanzuur minushetoptredenvan
denitrificatie plusdegroottevandeoogst.
Uitbovenstaandeblijkt datnitraat, sulfaat
entotalehardheid invasteverhoudingen

—Aandeelatm

dep |

wordenaan-enafgevoerd,enookinvasteverhoudingen inbodemchemischeprocessen zijn
betrokken.Het isdusnietmogelijkeenvan
dezestoffen afzonderlijk tevariëren.Bijveranderingindeaanvoervankunstmest verandert
duszoweldeaanvoervanstikstofalsvanhardheid.Bijdenitrificatie onder invloedvanpyriet
ineenkalkrijkmilieuverdwijnt dusnitraaten
wordteenevenredigehoeveelheidsulfaat en
hardheid gevormd.
Resultaten
Deberekeningenzijneerstuitgevoerd
voordepergroepgeselecteerdewinningenen
vervolgensvoordegemiddeldewinning.De
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betreft hier een verzuurd (kalkloos) gebied,
waarbij de toegevoerde kalkgrotendeels wordt
geadsorbeerd aan het adsorptiecomplex.
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1995

Vervolgens isvoorde landelijke situatie
pergroep degemiddelde responscurve en het
gemiddelde landgebruik bepaald.Als voorbeeld wordt hier het resultaat vande groep
'oostelijk zandgebied' (kalkrijk pyriet) getoond
(afbeelding 4).
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Berekendeengemiddeldegemetensamenstellingvanhetonrrrokkengrondwatervandegroep'oostelijkzandgebied'(kalknjkpyriet).Deonderstelijnisdeconcentratietengevolgevanarmosjenschedepositie,debovenste
lijnvandesomvanarmosjenschedepositieenvermesting.

geselecteerde winning voordegroep 'zuidelijk
zandgebied' (kalkloos pyriet) isVierlingsbeek.
Afbeelding 3toont de resultaten van de berekeningen.
Dewinning Vierlingsbeek iseen freatische
winning,gelegen in schrale bossen die omgevenzijn door landbouw. Hetgrondwater bevat
tot halverwege het watervoerend pakket zuurstofen nitraat. Dieper ispyriet aanwezig, wat
leidt tot het optreden van denitrificatie,
waarbij nitraat verdwijnt en sulfaat wordt

Tabel1:

1975

—Berekend

gevormd. Het pakket is kalkloos:de hardheid
van het onttrokken grondwater isdus afkomstig van het landbouwgebied. Om tot een
goedeovereenstemming tussen gemeten en
berekendeconcentraties van nitraat en sulfaat
in het onttrokken grondwater tekomen, is
aangenomen dat 55procent van het aangevoerdenitraat onder invloed van organisch
materiaal denirxificeert en 30procent onder
invloed van pyriet.
Uit deafbeelding blijkt dat de totale hardheid wordt overschat. Dat islogisch, het

Uit afbeelding 4blijkt dat de berekende
concentraties en deberekende hardheid goed
overeenkomen met hetgemiddelde van de
gemeten concentraties.Ook blijkt dat de concentratie van nitraat gedurende dejaren 19902000circa3mg/l bedraagt.De sulfaatconcentratie bedraagt gedurende die periode circa80
mg/l,waarvan circa 20mg/l afkomstig is van
atmosferische depositie.Dehardheid bedraagt
circa 3,2mmol/1, waarvan circa0,5 mmol/1
afkomstig isvan de neutralisatie van atmosferischedepositie.
Deresultaten van de berekeningen zijn
samengevat in tabel 1. Uit deberekende concentraties en totale hardheid (zie afbeeldingen
3en 4)kunnen debijdragen van vermesting en
verzuring worden geschat. Indien de gemeten
concentraties en hardheid groter zijn dan de
berekende waarde,wordt dit 'overschot' toegewezen aan verdroging.In dit onderzoek wordt
onder verdroging het diep wegzakken van de
grondwaterspiegel in drogejaren verstaan.
Daarom heeft in deze benadering verdroging
alleen effect opdeconcentratie van sulfaat en
de hardheid.
Uit tabel 1 blijkt dat het onttrokken
grondwater alleen in het centraal zandgebied,
het zuidelijk zandgebied en de kleine stuwwallen nitraat bevat,dat grotendeels afkomstig is
van vermesting. Indeoverigegebieden speelt
denitrificatie een belangrijke rol.

Ingcvoerdgemiddeldlandgebruik,berekendechemischesamenstellingvanhetonrrrokkengrondwaterengeschattebijdragevandevermesting.
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centraalzandgebied
noordelijkzandgebied
zuidelijkzandgebied
veen-/poldergebieden
oostelijkzandgebied
kleinestuwwallen
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Vandegroepen'loss'en 'duin' wasvangeenenkelputtenveldzowelderesponscurve
afgevallen.
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De concentratievansulfaat inhetonttrokkengrondwater valtintweegroepen uiteen,
namelijk lageconcentratiesvancirca 25mg/l
meteengeringebijdragevanvermestingen
hogeconcentratiesvan80mg/lmeteengrote
bijdrage vanvermesting.Eenuitzondering
vormendekleinestuwwallen,waarverdroging
eengrotebijdrage leverr.
Detotalehardheid inhetonttrokken
grondwater is inallegevallennagenoegvolledigafkomstig vanvermesting,weermet uitzonderingvandekleinestuwwallen waarde
hardheidafkomstig isvanverdroging.Aande
voetvandekleinestuwwallenbevatdebodem
ondiephogegehalten pyrietenkalk.Indien
degrondwaterspiegel indrogejarendiep
wegzakt,wordengrotehoeveelhedenpyriet
dooratmosferische zuurstofgeoxideerd.Het
daarbijgevormdezuurwordtdoordeaanwezigekalkgeneutraliseerd,waarbij hogehardhedenworden gevormd''.
Kosten
Hetonderzoeknaardekostenisuitgevoerddoormiddelvaneenenquêtebijde
waterleidingbedrijven,waarinnaardekosten
gedurendedeperiode 1991 t/m 2000is
gevraagd.Tabel2geeft eenoverzichtvande
kostenperonderdeel,metvoorbeeldenvan
activiteitenbegrepenonderdediverseonderdelen.Uitdeenquêteblijkt datdewaterbedrijvengedurendedezeperiode84,6 miljoen euro
aankostenhebbengemaakt.Uithetuitgevoerdeonderzoekbleekaldatdetoenamevan
dehardheidvoorgemiddeld 80procentkan
wordentoegeschrevenaanlandbouw.Bijdit
bedragisalverminderingvan20procentaangebrachtop dekostenvoorontharding.
Uittabel2volgtdatdegrootstekostenpost
wordtgevormddoorkostenverbondenaan

Tabel2:

curatievemaatregelen,namelijk circa43
procent.Van dezekostenwordtcirca60procent
besteedaanonthardingencirca40procentaan
deverwijderingvannitraatennikkel.
Voor 1991 haddendewaterleidingbedrijven ookalveelkostengemaakt.Dit
betrofvergoedingen inhetkadervandeprovincialeverordeningen 'Beschermingwaterwingebieden',waarinvooruitwerdgelopenop
delandelijkeregelgeving.Ookwerdindietijd
alonderzoek uitgevoerd naardemogelijkhedenvanverwijdering vannitraatuit het
onttrokkengrondwater.Ditonderzoek resulteerdeeindtachtigerjaren intoepassingvan
hetkalksteen/zwavelprocesopdezuiveringDr.
vanHeekvanhetputtenveld Montferland.
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Elementair iseen onajhankelijke organisatie vooradvisering, procesbegeleiding enprojectmanagement ophet
gebied van bodemonderzoek enwaterbeheer.

Naar verwachtingzullendekostenvoor
ontharding indenabije toekomststerktoenemen.Hiervoorzijn drieredenen tenoemen:
doordeconsument wordtzacht leidingwater
verlangd,hetWaterleidingbesluit (2001)bevat
eennorm voordehardheid vanhet afgeleverde
drinkwater,namelijk 2,5 mmol/1,endehardheidvanhetonttrokkengrondwater vertoont
eenstijgende trend.Dekosten voorverwijderingvannitraatennikkelzullennaarverwachtingnietsterktoenemen.Inhetkader
vandebestrijding vanverdrogingwordtde
onttrekkingvangrondwater teruggedrongen,
waarbijbijvoorkeurputtenvelden meteen
minderekwaliteitgrondwater wordengesloten.Sluitingvanwinningen brengtechterook
kostenmetzichmee.
;
Omdatnognietallewaterleidingbedrijven
deputtenvelden meteen monitoringssysteem
hebbenuitgerust,zullendekostenvoormonitoringenpreventievemaatregelenindetoekomst noglichtstijgen, f

Overzicht vandekostendiededrinkwaterbedrijven maakten ahgevolg vandekwaliteitsbeïnvloedingvan hetgrondwaterdoorvermestingindeperiode 1991t/m 2000(in
miljoenen euro).

onderdeel

voorbeelden van activiteiten

monitoring

inrichtingenexploitatievanmeetnettengrondwaterkwaliteit,opstellenvanprognosesvoorde
kwaliteitvanhetonttrokken grondwater
uitkeringen vanwegegebruiksbeperkingen inhetkadervande(provinciale)regelgevingen
convenanten,opkopenvanlandbouwgronden enomzetten ineenanderefunctie, sluiten dan
welverplaatsenvanputten(velden)enverdiepenvanputten
kostenvanproefinstallaties gerichtop deverwijdering vanaanvermestinggerelateerde stoffen,
bouwenexploitatievanaanvullendezuiveringterverwijdering vandezestoffen, aanleggen
vantransportleidingen omwatervangoedekwaliteittemengen metwatervanmindere kwaliteit
verwijderingvannitraatennikkel
onthardiry,80%van204miljoeneuro
overlegmetministeries,provincies,inspectieenlandbouwers,internoverlegenscholing,
juridische procedures

preventievemaatregelen

cutatievemaatregelen

algemeenenoverig
totaal
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kosten

14,0

22,0

34,3
!},*•

21,1

14.3
84,<$

