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Geefgrondwater
zijn terechte
economische waarde
Grondwateriseenactueelonderwerp.Delaatste
maandenvindenre^elmaty bijeenkomsten
plaatsrond,grondwater*.Tijdensdiebijeenkomstenkomensteedstweewensenterty:
grondwatermoetmeeraandachtkrijgenvan
politiekenbestuurénhet.grondwaterende
ondergrondmoeteneeneigenaarkrijgen.
Ondergetekendenwilleneenbijdrageleveren
aanhetvervullenvandezewensen.
Hetisnoodzakelijkdataanhet grondwatereen(economische)waardewordt toegekend,vanuit degedachtedat ietsdat
waardeheeft ookdebenodigde(politiekeen
bestuurlijke) belangstelling krijgt en meestalsneleengewilligeeigenaar vindt.Wij
hopendatdeoverheiddierolwiloppakken.
Grondwater heeft waarde,omdat het
belangrijke functies vervultvoor bijvoorbeelddevolksgezondheid (drinkwater),het
milieu(energieopslag) endenatuur (basenrijke kwel).Ookheeft schoon,oud grondwatereen'emotionele waarde'.Maar heeft
grondwater ookeeneconomische waarde?
Watkost bijvoorbeeld een kubieke meter
grondwater enwatlevertdieop?Wordtde
waardevangrondwater afgewogen tegen
anderewaarden?Isgrondwater beleidsmatig
enbij ruimtelijke ordeningvan belang?
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Ondergetekenden constateren dat
grondwater indiezin momenteel geen
waardevertegenwoordigt. Het iseenopenbaarbezit.Jehoeft ernietvoortebetalen en
het heeft geeneigenaardiehet beschermt.
Eigenlijk isgrondwater netalsdeluchten
dezon:diekostenookniets.Degevolgen
zijn erdanooknaar:grondwater speeltgeen
rolinbeleidsmatigeenbestuurlijke gremia.
Doorongebreideld gebruik/misbruik ontstaanproblemen engrondwater heeft een
slechtimago:hetisvies(verontreinigingen),
het levertproblemen op (waterkwaliteit/
verzilting,wateroverlast)enhet moet
beschermd worden(kostgeld).

Van b e s c h e r m i n g naar b e h e e r
Grondwater istotopheden vaakrestrictiefbenaderd en moetbeschermd worden.
Webeschouwen hetvooralalszorgenkind
metziektesenbehoefte aan bescherming,
het kostgeld,geeft overlastenheeft weinig
kennisoverheteigen lichaam.Alswetoe
willen naareensituatie waarin grondwater
eeneconomischewaardeheeft, moetenwe
heteerdergaanzienalswerknemer meteen
economische waardeeneenopbrengst.Bij
werknemers focussen weeerderopgezondheid (bijdejuiste voeding),beheer,geldverdienen,dienstbaar zijn en interpreteren van
signalen uit heteigen lichaam.

Detijd lijkt rijp vooreenomslagin denken,met alsdoelhetschonegrondwater te
behouden en/ofverantwoord tegebruiken.
Grondwater iseen waardevollehulp in het
waterbeheer en helpt bij hetoplossenvan
maatschappelijke problemen.Daartoe dient
hetgrondwater lonend tewordendoorer
eeneconomischewaardeaan toete kennen
enhetopdepolitiekeenbestuurlijke agenda'ste krijgen.

WaterbalansvanNederland
Hoekunjemetgrondwater geldverdienen?Dewaterbalans vanNederland (zie
afbeelding ï)geeft aandatjaarlijks miljarden kubiekemetersdoorNederland stromen.Hetgaatom tweemaal ruim ïoomiljard kubiekemeter waterperjaar aan
oppervlaktewater engrondwater datin-en
uitstroomt.Deondergrondse zoetewaterhoeveelheid bedraagt circa500miljard
kubiekemeter.Perjaar worden naar schattingveletotenkeletientallen miljarden
euro's uitgegeven omdeze waterstromen
goedgereguleerd doorNederland heen te
loodsenzonder datzeteveeloverlastoframpenveroorzaken.Dezekostenpost kunnen
wezienalseenverzekeringspremie voor het
behoud vandeeconomische waardevan
4.000miljard euro inNederland. Maarmetal
datwaterverdienen weindirectezin niets.

Bekendheid vergroten
Eeneerstestapishetvergroten vande
bekendheid vangrondwater.Zokwamspeciaalvoorbestuutders inhet waterbeheer een
tijdje geledendebrochure 'Verkenningen
vooreenDeltaplan Grondwater' uit, waarin
deproblematiek opinzichtelijke wijze wordt
geschetst enoplossingsrichtingen worden
aangegeven.Eenmeertechnisch inhoudelijkebeschrijving verschijnt indejuni-uitgave
van Stromingen.

WaterbalansvanNederland
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Gebruikersvangrondwater
Driebelangrijke grondwatergebruikers
diegeldverdienenaanhetgrondwater zijn
drinkwaterbedrijven,koude-warmteopslaginstallatiesendeindustrie.Het drinkwatergebruik iscirca 1,1miljard kubieke metet
perjaar (éénprocent vande waterbalans)
meteenomzet vancirca 1,5 miljard euro.
Hiervan iscirca0,75miljard kubieke meter
directafkomstig uitgrondwater ennogeens
0,2miljard kubiekemeter via kunstmatige
infiltratie (indeduinen).Deeconomische
waardevanhetdrinkwater uitgrondwatet
bedraagtdaarmeezo'n 1,3miljard europer
jaar,watnagenoegovereenkomt metde
kostprijs.Zouden weinNederland overgaan
vankraanwater opflessenwatertegen
marktconforme prijzen,dan issprakevan
eentotalewaardevancirca2.500miljard
europerjaar.
Voorondergrondse energieopslag in
Nederland zijn momenteel circa500grotere
installaties inbedrijfmet een totalecapaciteitvan 150miljoen kubiekemeter perjaar,
waarmeeeenkooldioxidereductie van90
kton/jaar wordtgerealiseerd.Deenergiebe-

Ondergrondseruimtelijkeordening
Hetmeestgeëigendemiddel onder
Nederlandseomstandigheden lijkt eensysteemvanondergrondse ruimtelijke ordening,waarmeesturingvan ondergronds
ruimtegebruik mogelijk wordt. Momenteel
ontbreekt nagenoegelkevorm van sturing
vanuit planvorming engeldt hetrechtvan
deeerste(ennieteenshetrechtvandesterkste).Alswewetenwaarwenaar toewillen,
wordt hetmakkelijker omgewensteactiviteitentestimulerenenongewenste activiteiten teverbieden.

A/b.z:

Indehuidigeomstandigheden issprake
vaneenlichtrestrictiefbeleid.Ermoeten
welvergunningen enontheffingen worden
aangevraagd,maardieworden in principe
altijd verleend alsdeactiviteit nietstrijdig is
metanderereedsbestaandefuncties,zoals
drinkwaterwinning ennatuur.Omdat op
dit moment niemand beheerder/eigenaar is
vandeondergrond, ishet risicoopwildwesttoestanden reëelaanwezig.

Tehuur/tekoop.

sparingvoorNederlandalsgeheelkomtop
2.250MJouleen 28miljoen europerjaar.
Daarnaastwordenjaarlijks circa200kleine
koude-warmteopslaginstallaties aangelegd.
BrabantseenLimburgse industriële
bedrijven voegenbijgebruikgemiddeld per
kubiekemetergrondwater 100euroaaneconomischewaardetoe.Vooraldevoedingsmiddelensector,waaronderde frisdrank- en
bierproducenten, scoorthoogtot3.000euro
toegevoegdewaardeperkubieke meter.
Hetgrondwater iseenzeer belangrijke
vestigingsfactor, waarvandewaarderingveel
hogerisdandekostendoen vermoeden.
Evenaar/beheerder
Cruciaallijkt onsdatereeneigenaarvan
netgrondwater is,diehetbeheert energeld
voorkanen magvragen.Omdat grondwater
°Pzichzelfnietschaars is,kunnen webeter
eeneigenaar vandeondergrondse ruimte
benoemen.Dieeigenaar beheert die ruimte
goed(het iszijn eigendom)enkan ondergrondseruimte verkopen,verhurenoflaten
leasen(zieafbeelding 2).Wijstellenonsvoor
•ktgebruikers vangrondwatergaan betalen
voorhetgebruikvandedaarbij behorende
ruimte,rekeninghoudend metdegrondwaterlichamen volgensdeEuropeseKaderrichtlijn Watet.Ditverdient nognadere uitwerking,maarwordtpasopportuun alshet
Principevanhet'belasten van ondergronds
ruimtegebruik' aanvaardis.

energieenbodem-en grondwaterverontreinigingen.Tussendezefuncties bestaatconcurrentie,maarookisopsommige plaatsen
alsprakevanonderlingeconcurrentie tussen
koude-warmteopslagsystemen.Deregulerenderolvandeoverheid heeft tendoel het
grondwaterlichaam ineengoedeconditie te
houden omproductieftezijn. Daarvoor zijn
nodig:eengoede'voeding',eengoede'doorbloeding'engoedemogelijkhedenom(verontreinigd)grondwater uit tescheiden.

Uitwerking
Ondergrondseruimtelijke ordeningkan,
zeker indebeginfase,goedaansluiten bijde
bestaandesystematiek vande bovengrondse
ruimtelijke ordening.Indepraktijk moet dit
verderwordenuitgewerkt, waarbij wede
volgendeaandachtspunten willen meegeven:
• Tussenbovengrondseen ondergrondse
ruimtelijke ordeningbestaan schaalverschillen in tijd enruimte,dieweleens
toteen fundamenteel andere aanpak
kunnen leiden.Detijdshorizon bijde
bovengrondse ruimtelijke ordeningis
enkelejaren tothooguit enkele tientallenjaren;voorondergrondse ruimtelijke
ordeningengrondwater isdat indeorde

Nederland heeft naastnatuurlijke ook
veelkunstmatige waterlichamen, vooralin
West-Nederland,diedusookkunstmatig in
levenwordengehouden.In West-Nederland
gebeurtdatviahet oppervlaktewatersysteem.
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Sleutelrol overheid
Deoverheidlijkt bij uitstekgeschikt om
dezeregulerende roltespelen tussendeverschillendefuncties vangrondwater:bron
voordrink- enindustriewater, opslagvan
verschillendesoorten watet,opslagvan

TTT]
10'

T-TT]

10!

10'

TTT|

TTT]

1

10

1 I l|
100

TT]

T-TTT—

1000

10,000

Ruimtelijke schaal (km2)
Naar: Dobson et.al 11997)

H20

h

12*006 I 13

vaneeuwen.Inafbeelding 3 isvooreen
groot aantal natuurlijke en antropogene
oorzakenderuimtelijke schaalende
hersteltijd aangegeven.Ingrepen in het
grondwater werken zeerlangdoor.
Ruimtelijk gezien isde Nederlandse
ondergrond, inhetkadervandeKRW,
verdeeld in 19grondwatetlichamen
(exclusiefdelokale grondwaterlichamen
voordrinkwatervoorziening) van bovenregionaletot provincialeomvang.Inde
ruimtelijke ordening(streek-en bestemmingsplannen) isderuimtelijke gedifferentieerdheid veelgroter en uitgewerkt
vanlokaal tot perceelsniveau;
Tijdens eensymposium over grondwater
op 16februari inArnhem (zieH 2 0nr.4)
werdeenvergelijkinggemaakt tussen
het beheer vandeolie-en gasvoorraden
endegrondwatervoorraad (allemaal
'delfstoffen'). Omstreeks 1965werddoor
hetRijkeenlangetermijnbeleid opgezet
enin wetgevingvetankerdomeen afgewogen'mining' vanolieengasteverkrijgen.Alsdegaswinning alleen aan
marktpartijen wasovergelaten,zoude
gasbelnaarverwachtingin 20jaar zijn
leeggetrokken. Deleringhieruit isdatet
oprijksniveau aandachten belangstellingmoetzijn die resulteert ineen langetermijnbeleid enwetgeving.Voor
oppervlaktewater isdatgebeutd met
Deltaplannen voor Zuidwest-Nederland
(na 1953)endegtoterivieren(na 1993 en
1995);
Ophetzelfde symposium werd gepleit
vooteenregieroldoordeministeries van
VROM,VerkeerenWaterstaat, EconomischeZakenenLNV,meteenttekketsrol
voorVROM.Eensoortgelijkesamenwerkingsconstructie bestaat nu voor het
Nederlands Instituut voorToegepaste
Geowetenschappen TNO,diealsvoorbeeldkan dienen;
Voorconcreteactiviteiten denken weaan
hetanalyseren vanknelpunten, het
financieren vanonderzoekomdeze
knelpunten optelossenen het financieelondersteunen vanwaardevolle initiatieven.Daarnaast kanviawet-en
regelgevingdebenodigde omschakeling
wordenbevorderd.Dat laatste wordt
zeker belangrijk alsgrondwater eeneconomische waardeheeft, omdat dan regelingen noodzakelijk zijn die maatschappelijk misbtuik voorkómen.
Hoemeerjeje verdiept indegrondwater lichamen,desteduidelijk wotdt het dat
weenogveelniet weten,terwijl kennis van
datgrondwaterlichaam ookvooronzedagelijkse praktijk steeds belangrijker wordt.
14
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Dooreenanderemaniervandenkenwordenoplossingengegenereerd.

Wewillende'conditie'vanhet grondwaterminstensoppeilhouden enbij voorkeur
zelfs verbeteren.
Omslag in denken
Voorhetbereiken van innovaties iseen
omslag indenken nodig.Nogteveel wordt
uitgegaan vandehuidige technische stand
vanzakenen inzichten.Kortgezegd komt
dateropneerdat we,alsindsde middeleeuwen,Nederland bewoonbaar maken en houdendoor ingrepen inhetoppervlaktewatersysteem,metsloten,kanalen,greppelsen
drainage,met boezemsystemen en afvoergemalen,met inlaatgemalen en doorspoelregimes,etc.Dezeingrepen kostten en kosten
weliswaar veelgeld,maar warentotop
hedeneconomisch rendabel.Inde afgelopen
600tot700jaar hebben nagenoegallewaterhuishoudkundige ingrepen en maatregelen
aanmaaiveld plaatsgevonden. Door altijd
gebruik temaken vandenieuwste techni-
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scheontwikkelingen (windmolens, stoomgemalen, informatietechnologie) heeft deze
vormvanwaterbeheer eenenorme opgang
gemaakt.Recentafgeronde studies,zoalsde
DtoogtestudieNederland, ZoetwatervoorzieningMidden-West Nederland enverzuringRijnland, enookdedrogezomer van
2003,wekkendeindruk dat het huidige
waterbeheer-vanuit-het-oppervlaktewatersysreem tegen de(economische)grenzen van
zijn mogelijkheden aanloopt.Metdelevenscyclusinafbeelding 4geven weaandateen
omslagindenken totmeet mogelijkheden
zalleiden.
Direct ingrijpen
Directingrijpen in het gtondwatersysteem ismogelijk en heeft meerwaarde.
Hiermee kunnen wegrondwatetstandenen
-stromingen directer beïnvloeden dan indirectviahetoppervlaktewatersysteem. In

Diepegrondwatersrromingdoorindirect(links)endirect(rechts)ingrijpen.

Grondwaterstroming gestuurd door
oppervlaktewatersysteem

Grondwaterstroming gestuurd door
direct ingnipen jn grondwater
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pompput

afbeelding 5 isdatzeervereenvoudigd weergegeven.

nodigisophet terrein vanbestuurlijke verantwoordelijkheden.

Inhetlinkerdeel wordtde(diepe)grondwaterstrominggeïnitieerd doordeverschilleninoppervlaktewaterpeilen. Inhet rechterdeelwordt dediepe grondwaterstroming
gerealiseerd dooreen pompput opgrotere
diepte.
Omeengrootaantal putten rendabel te
krijgen, moeterwelveel'economie achter
zitten'.Datzou kunnen door het tecombineren metandereingrepen,zoalshet tegengaanvan interneverziltingofhet aanleggen
vantunnels.Wemoeten onsgoed realiseren
dathetookveelgeld kostommet de huidige
inzichten entechnieken detoekomstigeproblemenoptelossen:dievergen aanzienlijke
investeringen enexploitatiekosten. Devraag
n
jst dan:wat isoplangetermijn goedkoper?
En:wat isbeter voorhetmilieu,dus het
duurzaamst?

Enkele ideeën

Verkenningscommissie
Inhet voorgaande isbetoogd het grondwater inrelatiemetdeondergrondse ruimte
tebeschouwen alseen bron inde ruimste
z
m van het woord.Debenutting daarvan,
onderdevoorwaarden van duurzaamheid,
zouverkend enonderzocht moeten worden.
Deinbrengvandiversedisciplinesisnoodzakelijk,waarbij tedenkenvaltaan deskundigenophetgebied vanbodem engrondwate
t, economie,ruimtelijke ordening,energie,
tnilieu,bestuur encommunicatie.Wellicht
zoueenverkenningscommissie, waarindeze
deskundigheden zijn vertegenwoordigd, een
aanzetkunnen gevenomstructuur tebrengenindedenk- enzienswijzen ten aanzien
vandetoekomstige benuttingvande fysieke
ondergrond.Tevenskandeze verkenning
eenbeeldschetsen vanwatopkorte termijn

Nodig iseensamenhangend onderzoeksprogramma, waarbij alleNederlandse
(grond)waterkennis wordt ingeschakeld.
Afstemming vandeverschillende onderzoeksprogramma's,bijvoorbeeld viahet
kennisplatform NBW,isdaartoeeenmogelijkheid. Binneneendergelijk onderzoekprogramma zouden wijbijvoorbeeld de
onderstaande ideeënwillen bestuderen:
• gescheiden afvoer vanzout grondwater
Verziltingvanhetoppervlaktewater verminderen doorhetbrakkegrondwater op
enigediepte'aftevangen'voordat hetvia
kwelinhetoppervlaktewater terechtkomt.
Hetisdenkbaar, maar ishetook haalbaar?
Watkost het?Moet het brakke grondwater
wordenafgevoerd viaeenapart brak/openwaterstelsel(met relatieflaagpeil)ofviaeen
gesloten leidingofmoethetopgrote diepte
inhetzoutewater worden geïnfiltreerd?
Wellicht ishetdenkbaar omhetzoute,maar
schonegrondwater deelstegebruiken voor
dedrinkwatervoorziening, nu dezuiveringstechnologiesteedsgeavanceerder wordt;
•

ondergrondse opslag
Wekunnen ookhetzoetewater in tijden
vanoverschotopslaanindebodem,om het
indrogetijden tekunnen gebruiken.De
techniek vanondergrondseopslagheeft op
bescheiden schaalbewezengoedtewerken.
Kandezetechniek worden opgeschaald?
Waar?Enwat kosthet?Ishetin tijden van
grondwateroverlast nietverstandiger om
juist weermeergrondwater tegaan benuttenvoordedrinkwatervoorziening? Enzou
eencombinatiemet ondergrondse energieopslagniettotgrotesynergieleiden?

•

(zoutjwaterbarrière
Kunnen wedeinvloed vanhet stijgende
zeewater tegenhouden meteen ondergrondsezoutwaterbarrière?Enhoemoetzo'n barrièredan worden ingericht?Moetdat dan
metdamwanden totgrotedieptemeteen
puttenschermofopeenanderemanier?En
kunnen weopdezelfde manier ookhetkwelwatervandeUtrechtseHeuvelrug tegenhouden ofomleiden?
• gebruikvan tunnels
Eencreatieveoptieisomgebruik te
maken vantunnels.Onder hetGroene Hart
iseenlangetunnelaangelegd voordehoge
snelheidstrein, maar wellicht komenerinde
toekomst meer tunnels.Eenideeisom vanuit dietunnels putten temakendiedirect in
hetgrondwater ingrijpen endeaf- enaanvoervanwatervialeidingen indietunnel te
laten plaatsvinden.
Eenfuturistische gedachte iseencombinatiemetdegenoemdebarrièredoorevenwijdigaandekusteentunnel teboren voor
autoverkeer (waarmeede verkeersoverlast
vermindert)endietunnel tegelijk gebruiken
omeenzoutwaterbarrière temaken door
vanuitdietunnel waterte infiltreren;
• robuuste putten
Omdirectinhetgrondwater te kunnen
ingrijpen, zijn putten nodig.Dat kunnen
zowelputten zijn diemet verticalealshorizontaletechniekenzijngeboord.Voorduurzameenefficiënte putten en putsystemen
dienenvernieuwingen eninnovaties tewordendoorgevoerd.Ç
JanWillem Kooiman
(KiwaWater Research)
Kees van denAkker(TU Delft)
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ASTRASANDjcontinue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater
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• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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