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Voorwoord

VOORWO ORD
De aanwijzing van de eerste generatie grondwaterbeschermingsgebieden door de pro-

vincies is per 01-01-1989 een feit geworden. Hiermee is een eerste aanzet gegeven tot een
betere bescherming van het grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening. De
Technische commissie bodembescherming heeft het, na haar advies over de berekeningsgrondslag voor de grondwaterbeschermingsgebieden, wenselijk geacht de discussie
over de grondslag voor maatregelen in het kader van de bescherming van grondwater
gaande te houden. Zij besloot verdere gedachtvorming terzake in een werkgroep van
deskundigen te doen plaatsvinden.
Voorliggend rapport bevat de bevindingen van de werkgroep bestaande uit ir. H. Haverkate, voorzitter TCB; prof.dr. N.A. de Ridder, lid TCB; dr.ir. C. van den Akker,
verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne; ing. H.
Boukes, verbonden aan het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen N.V.; ir. P.
Grashoff, verbonden aan het Waterloopkundig Laboratorium; ir. G.J. Heij, verbonden
aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne; en ir. R.H. Kemmers,
verbonden aan het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding.
De werkgroep werd secretarieel ondersteund door ir. P.J. de Bruijn (DHV) en mevr.drs,;J.
de Jongh. Voorts werd door de heer ir. J.H.C. Mülschlegel (RIVM) bijgedragen aan de
analyse van een grondwateronttrekking uit een gelaagd systeem.

Het rapport bevat een theoretische beschouwing waarin getracht wordt beschikbare
mathematische modellen af te stemmen op de bodembescherming met name inzake het
grondwater. Het rapport biedt geen kant en klare oplossingen voor te treffen maatregelen, het draagt het stempel van een discussierapport. Voor de schematisering van de
geohydrologische situaties in de praktijk zijn vele aannamen en vooronderstellingen
gedaan, vooral ten aanzien van de homogeniteit van de grond. Dit aspect is, evenals
het gedrag van stoffen, van wezenlijk belang voor de onderbouwing van een juiste keuze
van maatregelen ter bescherming van het grondwater. Het onlangs verschenen RIVMrapport: "De kwaliteit van het grondwater in Nederland", dat een overzicht geeft van
de huidige kwaliteit en de mogelijke kwaliteitsontwikkeling van het grondwater wijst
op een toenemende noodzaak van beschermingsmaatregelen. De commissie is voornemens hieraan nadere aandacht te besteden.
De voorzitter,
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Dr. J.J. Vegter.
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Inleiding

1 INLEIDING
1.1 AANLEIDING
In 1986 bracht de V-TCB het advies Berekeningsgrondslag grondwaterbeschermingsgebieden uit (1). In dit advies werd ingegaan op de vraag of, en hoe, rekening gehouden
kan worden met de aanwezigheid van slecht doorlatende lagen boven een geëxploiteerd
watervoerend pakket in het kader van het vaststellen van grondwaterbeschermingsgebieden. Als uitgangspunt golden de aanbevelingen van de Commissie bescherming waterwingebieden (CBW): een zonering gebaseerd op verblijftijdscategorieën (2). In haar
conclusies beval de commissie aan op langere termijn de bescherming van grondwater te
bewerkstelligen door middel van een op intrekgebieden gerichte benadering, waarbij
wordt uitgegaan van de bescherming van een nader te bepalen gedeelte van het onttrokken grondwater in plaats van bescherming van een bepaalde leeftijdsklasse.
De bovenbedoelde grondslag, gebaseerd op de CBW-aanbevelingen en variaties daarop
conform de V-TCB aanbevelingen, wordt thans gebruikt ten behoeve van de aanwijzing
van de "eerste generatie" grondwaterbeschermingsgebieden door de provincies. De resultaten hiervan komen op dit moment ter beschikking. Op basis van deze resultaten
wordt een evaluatie van de nu gevolgde benadering mogelijk. Een discussie over het al
dan niet wijzigen, c.q. verbijzonderen, van de gehanteerde grondslag voor aanwijzing
van beschermingsgebieden behoeft voldoende tijd. Uitgaande van een termijn voor totstandkoming van de "tweede generatie" beschermingsplannen en rekening houdend met
een periode vàn planvoorbereiding (technisch en bestuurlijk), zou over enkele jaren
overeenstemming bereikt moeten zijn over een nieuwe of aangepaste grondslag. Om deze
redenen acht de Technische commissie bodembescherming het wenselijk om de discussie
over de berekeningsgrondslag van grondwaterbeschermingsgebieden gaande te houden.
Als bijkomende reden kan worden genoemd de toenemende aandacht die in het kader
van de aanwijzing van bodembeschermingsgebieden wordt gegeven aan geohydrologische systemen•.

• De begrippen: "geohydrologisch systeem" en "grondwatersysteem" worden hier in hun
algemene betekenis gebruikt en verwijzen niet naar specifieke theorieën.
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Ter bescherming van o.a. natuurwetenschappelijk waardevolle vegetaties in kwelzones
langs beekdalen wordt overwogen bufferzones aan te wijzen. In deze zones kunnen vervolgens randvoorwaarden worden gesteld aan bijvoorbeeld het gebruik van meststoffen,
waterhuishoudkundige ingrepen en dergelijke. In 1987 werd door het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) in opdracht van de provincie NoordBrabant een methodiek voor het aanwijzen van bufferzones ontwikkeld (3). Een
nauwkeurige analyse van het geohydrologische systeem speelt daarbij een belangrijke
rol. Voor het aanwijzen van dergelijke grondwaterafhankelijke bodembeschermingsgebieden moeten keuzen worden gemaakt met betrekking tot het gedeelte van het
intrekgebied waarbinnen de te stellen randvoorwaarden van kracht dienen te zijn,
bijvoorbeeld in de vorm van een verblijftijdszone. In deze zin stemt de probleemstelling
overeen met die voor grondwaterbeschenningsgebieden.
Tenslotte kan een analogie worden geconstateerd met de problematiek van het voorspellen van toekomstige concentraties van bestrijdingsmiddelen in grondwater
respectievelijk in met grondwater gevoed oppervlaktewater. Een voorbeeld hiervan betreft de verontreiniging van gewonnen grondwater in Drenthe (dichloorpropaan in o.a.
pompstation Noordbargeres) en de verontreiniging van de Drentse Aa met diverse bestrijdingsmiddelen (atrazine, simazine, dinoseb en dichloorpropaan). Een modelmatige
voorspelling van het concentratieverloop van dichloorpropaan in het gewonnen ru wwater van het pompstation Noordbargeres geeft aan dat de nu waargenomen gehalten wellicht als een voorloper beschouwd moeten worden van een veel sterker verontreinigde
"golf" grondwater (o.a. 4, 5). Het resultaat van de modellering blijkt in belangrijke
mate te worden bepaald door de in het model gehanteerde geohydrologische karakteristiek van de winning en van een aantal vooralsnog niet toetsbare aannamen, bijvoorbeeld met betrekking tot het stofgedrag.
Van de verontreinigingen die in de Drentse Aa zijn aangetroffen wordt gesteld dat deze
grotendeels na sterke regenval door oppervlakkige afspoeling direct in het oppervlaktewater geraken (6, 8). In het licht van de verhouding tussen afspoeling en kwel in de
voeding van de Drentse Aa, ca. 10 resp. 90% (zie bijlage 6), is het echter zeer wel denkbaar dat ten gevolge van de toenemende verontreiniging van het grondwater de gehalten van mobiele, persistente stoffen in het oppervlaktewater de komende decennia
structureel zullen stijgen. Evenals bij een grondwaterwinning kan ook voor een stroomgebied inzicht verkregen worden in de te verwachten ontwikkeling op basis van de geohydrologische c.q. hydrologische karakteristiek van het voedings- en stroomgebied.
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1.2 PROBLEEMSTELLING
In alle bovengenoemde gevallen staat de vraag centraal hoe een object het best beschermd kan worden tegen een ongewenste beïnvloeding door risicohoudende stoffen die
(mede) via het grondwater verplaatst worden. Voor de beantwoording van deze vraag
zijn de volgende drie categorieën van gegevens van belang.

1) Bronnen van verontreiniging

Deze categorie betreft het geheel van handelingen en activiteiten als gevolg waarvan
verontreinigingen in bodem, grond- en oppervlaktewater geraken. In dit verband staat
centraal de mate waarin relevante verontreinigingen aan het systeem worden toegevoerd, als gevolg van de activiteiten en handelingen in het voedingsgebied van het beschouwde systeem. Dit kan gelden voor de uitgangssituatie, maar ook voor situaties
waarin de emissie reeds beperkt is als gevolg van (voorgenomen) maatregelen.

2) Het te beschermen object

Deze categorie betreft bijvoorbeeld de gewenste kwaliteit van het (grond)water ter
plaatse van een onttrekking, van een kwelzone met waardevolle vegetatie of een winning van oppervlaktewater. In dit verband speelt dus de vraag welke kwaliteitseisen
aan het object gesteld moeten worden.

3) Het pad

Hieronder wordt verstaan de fysieke relatie tussen bronnen van verontreiniging en (de
kwaliteit van) het te beschermen object. Het beschrijven van deze relatie is een noodzakelijke stap om mogelijk te treffen maatregelen te kunnen beoordelen in het licht van
het te beschermen object, c.q. de te beschermen functies.
Gezien het doel van deze rapportage, het voortzetten van de discussie over de berekenings~ondslag

van grondwater- en grondwaterafhankelijke beschermings-gebieden,

kunnen de eerste twee categorieën buiten beschouwing blijven. De beschrijving van het
grondwatersysteem zelf staat derhalve centraal. De modelmatige benadering die
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daarbij zal worden gehanteerd wordt in het navolgende aangeduid als het beschrijven
van de responskarakteristiek.
Een volledige responskarakteristiek omvat de volgende aspecten, die in hoofdstuk 2
verder worden toegelicht:
- de herkomst van het water en de verontreinigingen;
- de transporttijd van het water en de verontreinigingen;
- de snelheid waarmee verontreinigingen worden afgebroken.
In dit rapport zullen een aantal responskarakteristieken voor uiteenlopende grondwa-

tersystemen worden besproken en zal worden aangegeven hoe deze gebruikt kunnen worden om de effectiviteit van maatregelen in beeld te brengen. Deze responskarakteristieken zullen voornamelijk gebaseerd zijn op de transporttijd van het water en zijn derhalve niet volledig. Het is echter ook met deze beperkte benadering mogelijk om kwalitatief aan te geven welke invloed bepaalde systeemkenmerken hebben op de effectiviteit van maatregelen die in het kader van het algemene resp. het bijzondere bodembeschermingsbeleid getroffen kunnen worden. Het rapport is derhalve beperkt tot een
algemene beschouwing over de gebruiksmogelijkheden van responskarakteristieken. De
Technische commissie bodembescherming is voornemens om in de toekomst een meer op
de praktijk gerichte verkenning uit te voeren van de concrete situaties waarin de analyse van responskarakteristieken zonder uitgebreid en langdurig onderzoek kan worden
toegepast.

1.3 UITVOERING
Het voorliggende rapport beoogt een overzicht te geven van de gedachtenvorming die
binnen de werkgroep grondwaterbescherming van de TCB heeft plaatsgevonden. In eerste instantie zijn door de leden van deze werkgroep (geo)hydrologische responskarakteristieken opgesteld voor een aantal systemen (hoofdstuk 2):
- winningen van freatisch grondwater
- winningen van semispanningswater onder slecht-doorlatende lagen
- winningen van oevergrondwater
- uittredend grondwater in kwelzones van beekdalen
- het voedingsgebied van een stroomgebied.
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In de bijlagen 2 en 3 wordt in meer detail ingegaan op de wijze waarop de responskarakteristieken zijn verkregen. Enkele deelrapportages van de door leden van de werkgroep
uitgevoerde werkzaamheden zijn volledigheidshalve integraal opgenomen in een afzonderlijk verslagdeel. Aan de hand van de karakteristieken zijn vervolgens de mogelijkheden voor zonering van beschermingsgebieden nagegaan, en zijn indicaties afgeleid
voor de mate waarin, en de termijn waarop, eventueel te treffen maatregelen effectief
zijn (hoofdstuk 3). Tenslotte worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd
(hoofdstuk 4).
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2 RESPONSK ARAKTER ISTIEKEN
2.1 GEOHYDROLOGISCHE RESPONS

Een geohydrologische responskarakteristiek geeft, in situaties waarbij grondwater
wordt opgepompt of door kwel aan de oppervlakte komt, informatie over de ouderdom
(tijd die verstreken is nadat het water als regen of vanuit oppervlaktewater in het bodemsysteem terecht is gekomen) en over de herkomst van het desbetreffende grondwater (de plaats waar de toevoer aan het bodemsysteem plaatsvond). De hoeveelheid
grondwater die op deze wijze in beschouwing wordt genomen wordt aangeduid als volumestroom. In het algemeen zal een volumestroom bestaan uit water van verschillende
herkomst en ouderdom. De reponskarakteristiek is in dergelijke gevallen een beschrijving van de relatieve bijdrage van grondwater van een bepaalde ouderdom of van
een specifieke herkomst aan de totale volumestroom. Dit kan met frequentie diagrammen worden weergegeven, die als zodanig als een grafische weergave van de responskarakteristiek kunnen worden beschouwd.
Conform de huidige berekeningsgrondslag voor grondwaterbeschermingsgebieden wordt
voor het vaststellen daarvan op dit moment in de meeste gevallen uitgegaan van een
10- of 25-jaarszone. Incidenteel wordt daarbij aangegeven op welk gedeelte van de volumestroom het beschermingsgebied betrekking heeft.
Met behulp van de huidige kennis en inzichten, en met de ter beschikking staande rekentechnieken, is het in een aantal gevallen mogelijk om responskarakteristieken voor
een intrekgebied als geheel op te stellen. In de volgende paragraaf en in de bijlagen
worden hiervan voorbeelden gegeven. In tabel 1 wordt de huidige grondslag voor vaststelling van grondwaterbeschermingsgeb ieden vergeleken met die van een meer volledige systeembeschrijving, de responskarakteristiek voor het hele intrekgebied.
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Tabel 1

Huidige grondslag voor vaststelling van grondwaterbeschermingsgebieden ten opzichte van de volledige responskrakteristiek
fractie volume

tijdsaspect

ruimtelijk aspect

stroom
volledige respons- fequentieverdeling

percentage debiet

zone per categorie

karakteristiek

reis- en verblijftijd

per categorie reis-

reis- en verblijf-

voor gehele spectrum

en verblijftijd

tijd, incl. intrekgebied

huidige werk-

gedeeltelijk:

incidenteel aange-

incidentele lig-

wijze

10- en 25 jaar ver-

geven voor 25-

ging intrekgebied;

(grondslag)

blijftijdzone

jaarzone

ligging 10- en 25verblijftijdzones

De problemen die men bij het opstellen van een volledige responskarakteristiek tegenkomt zijn van geval tot geval verschillend, ondermeer in afhankelijkheid van:
- de complexiteit van het beschouwde systeem
- de beschikbare kennis m.b.t. bodemopbouw en relevante parameters
- de gewenste mate van detail m.b.t. de verblijftijdsverdeling en herkomstgebied
- de gewenste mate van nauwkeurigheid
De onderzoeksinspanning die voor het opstellen van een responskarakteristiek noodzakelijk moet worden geacht hangt ondermeer af van het belang van een nauwkeurige karakterisering. Om deze afweging te kunnen maken is echter weer inzicht in de te hanteren systeemkenmerken nodig. Deze onderlinge samenhang noopt tot een gefaseerde benadering, waarbij in eerste instantie met behulp van een eenvoudige benaderingswijze
een globale analyse van het systeem wordt uitgevoerd, die waar relevant in een later
stadium in detail kan worden uitgewerkt.
In haar advies "Berekeningsgrondslag grondwaterbeschermingsgebieden" nam de TCB

de aanbeveling op om uit te gaan van de bescherming van een nader te bepalen gedeelte
van het onttrokken water, veeleer dan van een bepaalde leeftijdsklasse (1). Ter
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illustratie wordt in tabel 2 een globale indicatie gegeven van het deel van de volumestroom dat bij winningen van freatisch grondwater uit de 25-jaarszone afkomstig is. Dit
deel hangt ondermeer af van de dikte van het geëxploiteerde pakket. Voor andere
relevante variabelen zijn waarden aangehouden die representatief zijn voor de
Nederlandse situatie (effectieve grondwatervoeding 250 mm/jr, porositeit 0.35). De
fracties van de volumestroom zijn berekend met behulp van de in bijlage 2 beschreven
analytische benadering. Als gevolg van de afwijkingen die in werkelijkheid worden
aangetroffen ten opzichte van de geïdealiseerde situatie zijn de fracties niet meer dan
indicatief.

Tabel 2

Indicatie van de relatieve mate van bescherming van freatische grondwaterwinningen in Nederland die met 25-jaarszones geboden kan worden
dikte

percentage

volumestroom afkomstig uit

wv.pakket
(m)

winningen

de 25-jaarszone, als percentage van de totale winning
60-100

20- 30

5 - 8
7 -11

30- 50

25-30

30- 45

50- 75

12-17

20- 30

75-100

12-17

15- 20

100-150

18 -22

10- 15

150

12-17

< 10

0 - 20

46- 60

Om tegemoet te komen aan de aanbeveling van de commissie is het van belang dat inzicht wordt verkregen in responskarakteristieken van (volledige) grondwatersystemen
voordat keuzen gemaakt worden met betrekking tot eventuele maatregelen en zonering
van bijzondere beschermingsgebieden.
Dit laat onverlet dat een onderbouwing van beleidskeuzen met responskarakteristieken
in een aantal gevallen weinig verandering hoeft te brengen in de ligging van de be-

schermingsgebieden die nu reeds zijn aangewezen. De aan de aanwijzing ten grondslag
liggende afweging kan echter ook in die gevallen beter worden onderbouwd dan wanneer min of meer arbitrair voor een bepaalde grondslag voor vaststelling van beschermingsgebieden wordt gekozen.
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2.2 VOORBEELDEN VAN RESPONSKARAKTERISTIEKEN
Ter illustratie zijn voor enkele grondwatersystemen responskarakteristieken opgesteld.
Deze zijn ontleend aan reeds beschikbare informatie, aangevuld met specifiek voor (en
door) de werkgroep verricht modelonderzoek. Als gevolg verschillen de responskarakteristieken in een aantal opzichten, bijvoorbeeld ten aanzien van berekeningsmethode
of nauwkeurigheid. Voor het beoogde illustratieve gebruik is dat van ondergeschikt belang.
De beschouwde situaties betreffen sterk uiteenlopende grondwatersystemen. Zo worden
grondwatersystemen (c.q. grondwaterwinningen) beschouwd waarvoor de verblijftijd
van het gewonnen water varieert van enkele jaren tot vele honderden jaren. Aanvullend
worden responskarakteristieken gegeven voor kwelzones in een beekdal en langs een
steilrand, en voor een stroomgebied als geheel. Hier loopt het grondwatersysteem letterlijk over in een oppervlaktewatersysteem. De responskarakteristieken worden
slechts kort toegelicht. Voor bijzonderheden over de wijze waarop ze verkregen zijn
wordt verwezen naar de vermelde literatuur of naar de bijlagen van dit rapport.
In figuur 1 zijn responskarakteristieken van een aantal grondwaterwinningen weergegeven. De responskarakteristiek is hier beperkt tot de frequentieverdeling van verblijftijden. In de figuur wordt het cumulatieve percentage van de volumestroom van het gewonnen grondwater weergegeven als functie van de verblijftijd in de ondergrond. De
ruimtelijke component, het herkomstgebied per fractie van de volumestroom, is hier
niet beschouwd. De verschillende typen grondwaterwinningen worden in het hiernavolgende besproken.
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Grondwaterwinningen
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Cumulatieve frequentieverdelingen van verblijftijden voor grondwater
winningen

Oevergrondwaterwinningen (de met 1 gemerkte lijnen in figuur 1) kennen in het algemeen korte verblijftijden. De verblijftijd van het gewonnen water loopt op tot ten hoogste enkele tientallen jaren. Afhankelijk van de grootte van de winning en van de afstand tussen de rivier en de actuele winning kunnen de verblijftijden oplopen.
De voor freatische winningen gegeven frequentieverdelingen (met 2 gemerkt) betreffen

een aantal grondwaterwinningen uit watervoerende pakketten van 30 à 40 m dik. De beschouwde situaties zijn in bijlage 3 nader beschreven. Voor winningen uit pakketten van
grotere dikte is de respons trager dan in de figuur is weergegeven (tabel 2, zie ook
bijlage 2).
De verblijftijden betreffen uitsluitend de verzadigde zone. Desgewenst kan rekening
gehouden worden met de verblijftijd in de onverzadigde zone. Deze is afhankelijk van
de dikte van de onverzadigde zone, en daarmee afhankelijk van de afstand tot de winningsmiddelen. Uit de grootte-orde transportsnelheid van 1 m/jaar volgt dat de totale
verblijftijd van het grondwater enkele jaren tot enkele tientallen jaren meer bedraagt
dan de verblijftijd in de verzadigde zone.
Ook kan rekening gehouden worden met de verblijftijd in de boven het geëxploiteerde
pakket gelegen minder goed doorlatende deklagen (verzadigd, min of meer verticaal
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doorstroomd). De in figuur 1 met 3 gemerkte lijn geeft hiervan een voorbeeld. Naarmate
de bovengelegen lagen dikker of minder doorlatend zijn verschuift .de frequentieverdeling naar rechts (het systeem reageert trager). In de directe nabijheid van de onttrekking wordt de verticale transportsnelheid door de winning beïnvloed. Als gevolg hiervan is de vertraging voor een (beperkt) deel van de gewonnen volumestroom minder
groot dan voor het overige gedeelte.
Naarmate de boven een geëxploiteerd pakket gelegen lagen dikker of minder doorlatend zijn verschuift de frequentieverdeling verder, en gaat over in de met 4 en 5 gemerkte vormen. De totale verblijftijd van het grondwater neemt toe tot (soms vele)
honderden jaren. De in figuur 1 weergegeven verdelingen betreffen geconstrueerde, sterk
geschematiseerde, situaties (zie bijlagen 3 en 5). Een anders gekozen schematisering zou
resulteren in variaties in de vorm van de verdelingen. Zowel de gemiddelde verblijftijd
van het grondwater in het beschouwde systeem als de spreiding in de verblijftijden van
de verschillende deelfracties wordt immers door de schematisering beïnvloed.

Kwelzones en stroomgebieden
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In figuur 2 worden voorbeelden gegeven voor grondwater dat niet gewonnen wordt.

Situatie 1 betreft de verblijftijdverdeling van grondwater in kwelzones langs beekdalen
(3, zie ook bijlage 4). De karakteristiek kent een relatief snelle en een relatief trage
component. Het snelle gedeelte reflecteert grondwater dat ondiep infiltreert en snel
uittreedt. De respons stemt overeen met die voor een grondwaterwinning uit een watervoerend pakket van geringe dikte. Het trage gedeelte in dit voorbeeld betreft grondwater dat dieper infiltreert en dat in een tweede pakket geraakt waarin de stroomsnelheid van het grondwater klein is. Dit veroorzaakt de "knik" in de verblijftijdsverdeling. De spreiding in de verdelingen wordt veroorzaakt door verschillen in geometrie
van de beschouwde kwelzones en voedingsgebieden.
Evenals voor de winningen van freatisch grondwater is de geometrie van het systeem
van groot belang voor de verblijftijdsverdeling. Dit wordt geillustreerd door situatie 2
in figuur 2. De geschetste verdelingen betreffen sprengen langs de rand van het
Veluwemassief (7). De dikte van het doorstroomde pakket varieert van ca. 35 tot 140
m, hetgeen in de vorm van de curves tot uitdrukking komt.
Door aggregatie van de responskarakteristieken van afzonderlijke, homogeen veronderstelde deelgebieden kan de responskarakteristiek van een stroomgebied worden
verkregen. Situatie 3 in figuur 2 geeft de frequentieverdeling van het oppervlaktewater
in de Drentsche Aa ter hoogte van De Punt (zie bijlagen 3 en 6). De curve toont aan dat
ca. 83 van het water een buitengewoon korte verblijftijd heeft. Het betreft dan ook de
gemiddelde hoeveelheid neerslag die door directe afspoeling aan het oppervlaktewater wordt toegevoegd.

Het intrekgebied

In bijlage 3 is voor een aantal winningen behalve de frequentieverdeling van verblijftij-

den tevens de vorm van het intrekgebied en van verblijftijdzone's weergegeven. Figuur 3
laat zien hoe de vormen van intrekgebieden van nabijgelegen grondwaterwinningen elkaar kunnen beïnvloeden (8).
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Laboratorium voor bodem en grondwateronderzoek

Voorbeeld van intrekgebieden en verblijftijdzones van grondwaterwinnin-

gen
Voor de winningen van freatisch grondwater kan het intrekgebied in het algemeen goed
vastgesteld worden. Behoudens voor zeer eenvoudige systemen is dit slechts mogelijk
met behulp van computermodellen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het
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gegeven dat modellen slechts een benadering kunnen zijn voor de complexe werkelijkheid en dat er grenzen zijn aan de nauwkeurigheid van modelmatige voorspellingen.
Over de exacte grenzen van het intrekgebied zullen altijd onzekerheden blijven bestaan. Ten eerste is elk grondwatersysteem dynamisch, in de zin dat een aantal tijdsafhankelijke factoren van invloed zijn op de grootte en ligging van het intrekgebied en zones daarbinnen. Van betekenis zijn o.a. fluctuaties in de onttrekking zelf en in meteorologische en hydrologische condities (seizoen, jaar, voorgaande jaren), en antropogene
beïnvloedingen van het grondwatersyteem (nabijgelegen onttrekkingen, grondwaterstandsverlagingen).
Ten tweede leiden de noodzakelijk te maken vereenvoudigingen (schematisering en beschrijving van systemen) tot fouten in de uitkomsten van de analyse. Het stromingsproces als zodanig kan goed worden beschreven. Voor de aard en opbouw van de ondergrond
en voor geohydrologische eigenschappen van de bodem/bodemlagen moeten meer of
minder vergaande aannamen worden gedaan. Hetzelfde geldt voor andere aspecten van
het systeem, zoals voeding, wegzijging, en regionale grondwaterbeweging. Bijzondere
complicaties doen zich voor in het geval van interacties tussen grond- en oppervlaktewater. Dergelijke interacties zijn van grote invloed op de grootte en ligging van een intrekgebied, maar niet eenvoudig in rekening te brengen. Naarmate meer inspanning
wordt besteed aan gegevensverzameling, modelonderzoek en toetsing, nemen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de systeembeschrijving toe. De beschikbaarheid
van gegevens en de onderzoeksinspanning zijn in dit verband vaak eerder beperkend dan
de beschikbaarheid van rekenmethoden.
De door het KIWA uitgevoerde berekeningen lijken er op te wijzen dat in een relatief

gunstige situatie ("eenvoudige" freatische winningen) zo'n 60-70% van het intrekgebied
met redelijke betrouwbaarheid kan worden vastgesteld (bijlage 4). Daaromheen is een
zone gelegen waarvan het niet zeker is of deze al dan niet tot het intrekgebied behoort,
of die afhankelijk van de omstandigheden daar soms wel en soms niet toe behoort.
Naarmate de complexiteit en de ruimtelijke schaal van een systeem toeneemt, nemen de
onzekerheden met betrekking tot de ligging van het intrekgebied en de daarin te onderscheiden zones verder toe. Dit gegeven dient betrokken te worden in de (beleidsmatige)
interpretatie van de systeembeschrijving.
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Systeembeschrijving

Voor "eenvoudige" systemen is het mogelijk om met behulp van analytische oplossingen
van wiskundige vergelijkingen de beweging van grondwater in dat systeem te beschrijven. Een voorbeeld hiervan is de berekening van de verblijftijdsverdeling van grondwater in de verzadigde zone van een freatisch watervoerend pakket van uniforme dikte en
porositeit en voor een homogene grondwatervoeding (zie ook bijlage 2).
Naarmate meer factoren beschouwd worden en/ of het systeem minder eenvoudig is doen
zich beperkingen voor ten aanzien van de mogelijkheden die een dergelijke benadering
biedt. Deze beperkingen kunnen gedeeltelijk ondervangen worden door gebruik te maken
van computers. Het is dan mogelijk om uit te gaan van minder vergaande schematisering of van meer complexe stelsels vergelijkingen en randvoorwaarden.
Tenslotte kan het zijn dat het stelsel van vergelijkingen niet analytisch kan worden opgelost. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien verschillende onderling afhankelijke
grootheden worden beschouwd of indien tijdsafhankelijke of probabilistische aspecten
een rol spelen. In dergelijke gevallen kunnen numerieke oplossingsmethoden worden gebruikt om het gedrag van het systeem te simuleren.
In alle gevallen hangt de betekenis die aan berekeningsresultaten gehecht kan worden
af van de mate waarin de gemaakte aannamen (schematisering, vereenvoudigingen, gebruikte parameterwaarden) overeenstemmen met de werkelijkheid. Dit kan alleen
blijken uit de, niet altijd eenvoudige, toetsing van het op grond van het model voorspelde systeemgedrag (berekeningsresultaten) aan het feitelijke systeemgedrag
(veldwaamemingen). Het voert te ver om in dit kader op deze problematiek in te gaan.
Er zij opgemerkt dat ook zonder strikte toetsing modelonderzoek waardevol kan zijn,
bijvoorbeeld ter verkrijging van inzicht in de werking van een systeem en de gevoeligheid daarvan voor de gemaakte aannamen.
Het is soms mogelijk om, ook voor meer complexe systemen, een eerste indruk te verkrijgen van de frequentieverdeling van verblijf- of reistijden met behulp van relatief eenvoudig toepasbare benaderingen, in termen van differentiaalvergelijkingen die analytisch kunnen worden opgelost. Aan de resultaten van dergelijke berekeningen kunnen
geen grote, absolute, waarden worden gehecht, tenzij de geldigheid van de gevolgde
schematisering en gebruikte parameterwaarden aannemelijk is gemaakt (vaak door
middel van het "fitten" van de resultaten van modelonderzoek op de werkelijke situatie). Op grond van een eerste, globale, evaluatie kan worden bezien of bepaalde maat-
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regelen resp. een zonering voor het beschouwde systeem zinvol en mogelijk is.
Vervolgens kan desgewenst een meer gedetailleerde simulatie van het systeem worden
uitgevoerd, waarbij numerieke oplossingsmethoden en geavanceerde computermodellen
een rol spelen. De eerste, eenvoudige benadering leent zich echter minder goed voor het
vaststellen van het ruimtelijke aspect: de vorm en ligging van intrekgebieden en
verblijftijdzones. Behoudens voor de zones met korte verblijftijden (grootte-orde 10 jaar)
in weinig complexe systemen dient een benadering gevolgd te worden, die meer recht
doet aan de complexiteit van het probleem. De bruikbaarheid van benaderingen die gebaseerd zijn op analytisch oplosbare differentiaalvergelijkingen blijft derhalve in
complexe situaties beperkt tot de vroegste fasen van beeldvorming.

2.3 RESPONS OP STOFBELASTING

2.3.1 Stofgedrag

Omdat niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van het grondwater, in termen
van concentraties verontreinigende stoffen, in het kader van de grondwaterbescherming
van belang is kan het gedrag van stoffen in de bodem en in het bijzonder het grondwater
niet buiten beschouwing blijven.
Ten eerste kan er sprake zijn van een vertraagde transportsnelheid van stoffen ten opzichte van water als gevolg van bijvoorbeeld sorptieprocessen. De vertraging (retentie)
kan bijzonder groot zijn voor stoffen die sterk aan bodemdeeltjes worden gebonden. Het
belang van een verontreiniging voor het te beschermen object, aan de uitstromingskant
van een grondwatersysteem, neemt af naarmate de vastlegging in de bodem sterker of
vollediger is. Dit laat onverlet dat zich problemen elders (eerder in het traject), dan
wel later kunnen voordoen, bijvoorbeeld na verzadiging van de doorstroomde bodem of
bij wijziging van relevante milieufactoren.
Ten tweede kunnen stofgehalten afnemen als gevolg van chemische of biologische afbraak. De reductie van stofgehalten hangt bij afbreekbare stoffen onder meer af van de
verblijftijd van een stof in de bodem, in combinatie met de afbraaksnelheidscoëfficiënt.
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In figuur 4 is dit verband voor een le orde (afbraak)proces weergegeven als functie van
de afbraaksnelheid. De kinetiek van de afbraak is in werkelijkheid gecompliceerder
dan hier is aangegeven, omdat tal van milieufactoren de afbraaksnelheid van stoffen
in het bodemsysteem kunnen beïnvloeden.
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Voor systemen met een bekende verblijftijdverdeling kunnen vergelijkbare figuren worden opgesteld. Op deze wijze kan het belang van een bepaalde vorm van verontreiniging voor een systeem worden ingeschat. Een voorwaarde hiervoor is dat het stofgedrag
in het systeem redelijk bekend is. Onzekerheden in deze hangen samen met zowel lacunes in kennis aangaande het stofgedrag als met het inhomogene karakter van de bodem
(onverzadigde zone zowel als ondergrond).
Ten derde kunnen verontreinigende stoffen zich door dispersie-effecten• in sterke mate
in het bodemsysteem verspreiden. Een deel van de verontreiniging komt dan niet bij het
te beschermen object aan. De grootte van het dispersie-effect hangt samen met de mate
van (in)homogeniteit van het systeem. Het effect is zowel van invloed op de geohydrologische respons als op de respons op stofbelasting van het systeem. De eerstgenoemde

* Onder dispersie wordt hier het gezamenlijke effect van de zogenaamde hydrodyna-

mische dispersie en de diffusie verstaan.
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invloed kan desgewenst tot uitdrukking worden gebracht in de responskarakteristiek.
Hiertoe zou bij het opstellen daarvan rekening gehouden moeten worden met de invloed
van inhomogeniteiten op macro-schaal op de verblijftijdverdeling (macrodispersie).
Voor de respons op stofbelasting zijn ook inhomogeniteiten op microschaal van belang,
afhankelijk van de interacties tussen de verontreiniging en de bestanddelen van de bodem en van de transport- en uitwisselingsprocessen die zich in de bodem afspelen. Het
stofgedrag staat voor een aantal categorieën stoffen sterk in de belangstelling. Ondanks
de grote onderzoeksinspanning blijkt het slechts gedeeltelijk mogelijk een redelijke beschrijving van het stofgedrag te verkrijgen op de schaal waarop het vraagstuk van bodem- en grondwaterbescherming speelt. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn de complexiteit en heterogeniteit van het bodem-grondwatersysteem, en de vele fysische,
chemische en biologische factoren die gezamenlijk van invloed zijn op het stofgedrag.
De resultaten van experimenteel onderzoek zijn niet zonder meer van toepassing op
veldsituaties, om reden van voornoemde complexiteit en omdat het laboratoriumonderzoek (tot voor kort) vaak andere concentratie ranges en ruimte- en tijdschalen betreft
dan die onder veldomstandigheden. De uitkomsten van modelberekeningen die wel betrekking hebben op relevante ranges en schalen, kunnen maar gedeeltelijk aan de praktijk getoetst worden, en ze blijven daardoor gedeeltelijk hypothetisch. Alleen door integratie van laboratorium-, model- en veldonderzoek kunnen de benodigde kennis en inzichten worden verkregen. Er mag evenwel niet verwacht worden dat op korte en middellange termijn nauwkeurige en betrouwbare voorspellingen van het stofgedrag (voor
complexe systemen) mogelijk zijn.

2.3.2 MOGELIJKE GEVOLGEN VAN EMISSIEREDUCTIES IN HET INTREKGEBIED

De responskarakteristiek van het systeem geeft weer hoe emissie reducties doorwerken
op de gehalten van de betreffende stoffen in de nabijheid van het object van bescherming, c.q. het onttrokken grondwater. Dit wordt in het navolgende voorbeeldsgewijs toegelicht. De voorbeelden betreffen hypothetische, sterk geschematiseerde, situaties. Er is uitgegaan van conservatief gedrag van een stof in de bodem om juist de invloed van de geohydrologische karakteristiek zichtbaar te maken. De beschouwde
grondwatersystemen betreffen een winning van freatisch water, een winning van semispanningswater, en een met grondwater gevoed stroomgebied.
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De voorbeelden beogen inzicht te geven in de doorwerking van veranderingen in stofbelasting in onttrokken grondwater resp. het oppervlaktewater. De veranderingen in de
stofbelasting hangen samen met emissie-reducerende maatregelen die in het kader van
het algemene of het bijzondere beschermingsbeleid getroffen kunnen worden. In het
laatste geval kan de verandering in stofbelasting beperkt zijn tot een deel van het intrek- of voedingsgebied van een systeem.
Er zijn enkele scenario's voor het verloop van de stofbelasting beschouwd. Hierbij zijn
gevarieerd: (i) het tijdstip waarop de emissie-reductie verwezenlijkt wordt; (ii) de
mate waarin de emissie beperkt wordt; en (iii) het deel van het intrek- of voedingsgebied waarvoor een emissiereductie verwezenlijkt wordt.
De stofbelasting in de uitgangssituatie wordt gekenmerkt door een snelle
(geschematiseerd als stapvormige) toename van de belasting in het jaar 1960 (scenario
Al). De situatie reflecteert bijvoorbeeld de toename van de belasting van het grondwa-

tersysteem met bijvoorbeeld nitraat in de periode 1950-1970.
In scenario A2 vermindert de belasting in het jaar 2000 tot 2/3 van het in 1960 bereikte
niveau. Deze teruggang reflecteert het effect van maatregelen krachtens het algemene
beschermingsbeleid, en heeft derhalve betrekking op de stofbelasting in het gehele intrek- of voedingsgebied.
In scenario BI wordt de reductie volgens scenario A2 versneld doorgevoerd. Deze situa-

tie doet zich min of meer in de praktijk voor waar het gaat om het vervroegd van
kracht worden van de eindnormen voor fosfaatdosering door dierlijke mest in beschermingsgebieden. Tenslotte zijn drie scenario's beschouwd waarin een verdergaande reductie van de stofbelasting wordt gerealiseerd door deze in een beperkt gedeelte van
het intrekgebied extra te beperken. De totale emissie-reductie die in de drie scenario's
gehanteerd wordt is echter gelijk. De verschillen betreffen slechts de omvang van de
extra reductie en de grootte van het gebied waarvoor deze geldt.
De scenario's zijn samengevat in tabel 3.
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Tabel 3

Overzicht scenario's voorbeeldberekeningen systeemrespons op stofbelasting

Scenario

Tijdstip

Omvang

Areaal

Totaal

wijziging

wijziging

waarvoor

effect

stofbelas ting

stofbelasting

wijziging

wijziging

(%)

Alle

1960

+100

100

+100

------ ------------- ------------- -------------- -----------Al

-

-

-

-

A2

2000

-33

100

-33

Bl

1990

-33

100

B2

1990

-33/-58

33/67

-33
-50

B3

1990

-33/-67

50/50

-50

B4

1990

-33/-83

67/33

-50

Stroomgebied"'

------ ------------- ~------------- -------------- -----------B2

1990

-20/-60

67/33

-33

"'In de voorbeeldberekening voor een stroomgebied zijn alleen de scenario's A1, Ai, B1
en B2 beschouwd, waarbij B2 afwijkend is.
Figuur 5 toont de respons voor een relatief snel reagerend freatisch grondwatersysteem
(verzadigde zone). In scenario Al loopt het stofgehalte geleidelijk op totdat na ca. 100

jaar het gehele systeem in evenwicht is. In de scenario's A2 en Bl wordt hierop een gelijkvormig verlopende respons op de reductie in 2000 resp. 1990 gesuperponeerd. Als gevolg van de vorm van de responskarakteristiek werkt deze reductie de eerste 30 jaar relatief sterk, daarna relatief zwak door in het verloop van de stofgehalten. Het versneld invoeren van een reductie resulteert in een beperkte verlaging van het maximaal
bereikte stofgehalte in onttrokken grondwater. Van belang kan zijn dat het gewenste
eindniveau eerder wordt bereikt. In dit voorbeeld heeft het 10 jaar eerder doorvoeren
van de maatregelen tot gevolg dat het bereiken van het gewenste niveau 20 jaar
vervroegd wordt, en een beperking optreedt van de periode waarin relatief hoge stofgehalten in het gewonnen water aangetroffen worden.
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Ook kan een afweging worden gemaakt tussen de mate van reductie en het gedeelte van
het intrekgebied waarin dit gerealiseerd moet worden. De scenario's B2 t/m B4 illustreren deze afweging. In alle gevallen van dit voorbeeld wordt in totaal dezelfde
reductie ingevoerd. Naarmate de maatregelen een meer stringente emissiereductie in
een kleiner deel van het intrekgebied behelsen, wordt het resultaat van die maatregelen hier sneller merkbaar.
Indien een verontreiniging zich niet conservatief gedraagt, omdat het bijvoorbeeld om
een stof gaat die door sorptie in de ondergrond wordt geïmmobiliseerd, of omdat de stof
wordt afgebroken, neemt de effectieve bijdrage van maatregelen af naar gelang ze
doorwerken via het traag responderende deel van een systeem. Een min of meer extreem
voorbeeld hiervan betreft de bufferzone tegen nitraatverontreiniging in beekdalen in
Noord Brabant (3). In dit specifieke geval blijken maatregelen nog slechts effectief
voor het deel van de responskarakterisiek met verblijftijden van enkele jaren. Dit zou
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een aanleiding kunnen zijn om te bezien in hoeverre een zonering van beschermingsgebieden afhankelijk gesteld

~

worden van systeemkenmerken en stofgedrag c.q. de

aard van de beïnvloeding.
In figuur 6 wordt de respons weergegeven voor een winning van diep grondwater. De tijdschaal van de respons wijkt sterk af van die in het voorgaande voorbeeld. Het verschil
tussen scenario's A2en Bl is als gevolg van de grote tijdschaal zeer beperkt. Door de
keuze van beschermingsniveau en betrokken areaal beschermingsgebied wordt het
eindniveau (evenwichtssituatie) vastgelegd. Door het minder steil verlopen van de
responskarakteristiek komen verschillen tussen de scenario's B2 t/m B4 in de respons
duidelijker tot uitdrukking dan in het geval van een freatische winning. De effecten
van maatregelen worden echter pas substantieel merkbaar na verloop van meerdere jaren, terwijl voordien de stofgehalten vooralsnog oplopen. Indien bescherming ook op
lange termijn gewenst is zal dat alleen via algemeen beschermingsniveau kunnen worden gerealiseerd.
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Tenslotte geven de figuren 7a en 7b de respons voor een geheel stroomgebied. De respons
omvat twee componenten, directe afspoeling en via het grondwatersysteem. Figuur 7a
toont de respons voor de situatie dat de stofgehalten in afspoeling en uittredend grondwater gelijk zijn. In de beginfase van de respons zijn de bijdragen via afspoeling en
grondwater qua grootte-orde gelijk, met dien verstande dat de bijdrage aan de stofgehalten in het oppervlaktewater ten gevolge van afspoeling sterk zal fluctueren
(jaarvracht bereikt het oppervlaktewater in een korte, natte, periode). In de loop der
tijd neemt de stofbelasting via het grondwatersysteem toe, en deze zal de respons van
het gehele systeem gaan overheersen.
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De invloed van maatregelen volgens scenario's A2 en Bt verloopt conform die in het

voorbeeld van een winning van freatisch grondwater. Scenario B2 (zie tabel 3) laat zien
dat een meer stringente bescherming van een beperkt deel van het voedingsgebied
gedurende lange tijd een gunstige invloed blijkt te hebben op de stofgehalten in het
oppervlaktewater.
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Respons op stofbelasting, stroomgebied

De gegeven voorbeelden beogen duidelijk te maken dat met behulp van responskarakte-

ristieken de keuzen die ten grondslag liggen aan het vaststellen van beschermingsgebieden en maatregelen expliciet vanuit het grondwatergedrag zelf onderbouwd kunnen
worden. Een dergelijke analyse maakt het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de gevolgen van keuzen ten aanzien van het te behalen eindniveau, de daarvoor benodigde
totale reductie van de stofbelasting in het intrekgebied, en de differentiatie van maatregelen in delen van het intrekgebied. Hierbij kunnen tevens de kosten van mogelijke
maatregelen zichtbaar gemaakt worden, als functie van het areaal en de mate van reductie in stofbelastingen. Zo kan vorm gegeven worden aan een effectieve en doelmatige
invulling van het beschermingsbeleid, steeds toegespitst op de feitelijke hoedanigheid
van een te beschermen object (grondwaterwinning, kwelzone, stroomgebied). Een dergelijke benadering vormt een verfijning van de benadering die voor de eerste generatie
grondwaterbeschermingsgebieden wordt gevolgd, waarin zonering en maatregelen uniform voor (categorieën van) de te beschermen objecten worden vastgesteld.
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3 BELEIDSMATIGE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

De responskarakteristiek geeft een samengevat beeld van een aantal eigenschappen
van een grondwatersysteem die bij het formuleren van het bodembeschermingsbeleid
van belang kunnen zijn. Zo kan inzicht worden verkregen in de effectiviteit van eventueel te treffen maatregelen in het kader van een algemeen, dan wel een bijzonder bodembeschermingsbeleid.
Het voert te ver om in dit kader in te gaan op de beleidsmatige factoren en overwegingen die een rol kunnen spelen bij de keuze voor bijzondere beschermingsmaatregelen. Van
belang is het gegeven dat beide invalshoeken niet geheel los van elkaar kunnen worden
bezien. Bijzondere beschermingsmaatregelen worden op provinciaal niveau geformuleerd voor specifieke gebieden die op grond van hun kwetsbaarheid aanvullende bescherming behoeven. In gevallen waarbij het algemene beschermingsbeleid gericht is
op een gefaseerde terugdringing van emissies kan in een bijzonder beschermingsbeleid
sprake zijn van een versnelling in de fasering. Naarmate het algemeen beschermingsbeleid echter sneller en/of stringenter gestalte krijgt, neemt de noodzaak van dit type bijzondere beschermingsmaatregelen af.
Een andere belangrijke samenhang, die in de huidige praktijk nog weinig in de overwegingen wordt betrokken, betreft de samenhang tussen de grootte van het bijzondere beschermingsgebied en de daarbinnen nagestreefde reductie van relevante emissies.
De gegeven voorbeelden illustreren deze samenhang. Uit de voorbeelden blijkt dat in

sommige gevallen een meer stringente bescherming van een beperkt deel van het intrekgebied voordelen kan hebben ten opzichte van een minder vergaande bescherming van
een groter gedeelte van het intrekgebied. Gunstig neveneffect is daarbij de eenvoudiger
handhaving van toezicht en controle.
Met behulp van een responskarakteristiek kunnen de bijbehorende fractie van de totale
volumestroom en de verblijftijdsverdeling van het betreffende water in rekening worden
gebracht. Het te beschermen gedeelte van het intrekgebied respectievelijk de volumestroom kan in principe per systeem worden vastgesteld. Voor de winningen van freatisch water uit relatief dunne pakketten is het verschil ten opzichte van de huidige situatie naar verwachting gering. Voor winningen van freatisch water uit dikke pakket-
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ten is echter een groter beschermingsgebied dan de 25-jaarszone benodigd om een
vergelijkbaar gedeelte van de volumestroom te beschermen.
Hierbij dient het volgende te worden aangetekend. Eerder is gesteld dat de ligging van
het intrekgebied van grondwaterwinningen niet met volledige zekerheid kan worden
vastgesteld, om reden van de dynamiek van elk systeem en als gevolg van onzekerheden in parameters en de noodzaak tot vereenvoudiging van de werkelijkheid. Een redelijk betrouwbare inschatting van de ligging van 60 à 70% van het intrekgebied (in een
relatief gunstig geval), en een sterk afnemende betrouwbaarheid voor de ligging van
het resterende deel, houdt in dat de effectieve bescherming van de laatste 30 à 40% van
de volumestroom een beschermingsgebied behoeft dat groter is dan het feitelijke intrekgebied. De effectieve bijdrage per eenheid oppervlak van het beschermingsgebied
aan de bescherming van het onttrokken grondwater neemt in dit traject derhalve af.
Ook voor winningen van niet-freatisch water is de tijdsrespons een belangrijke factor.
Het beschermingsgebied waarmee een substantieel deel van het onttrokken grondwater
beschermd kan worden is in het algemeen groot, niet nauwkeurig vast te stellen, en soms
schijnbaar geografisch gescheiden van het te beschermen object. De termijn waarop te
treffen maatregelen effect sorteren is eveneens groot. Dit beperkt in veel gevallen de
bereidheid om de bijbehorende kosten te dragen resp. gestelde randvoorwaarden te
aanvaarden. Dit geldt zowel voor de betrokken bestuurderen als voor de betrokken
maatschappelijke groeperingen, onverlet het gunstige effect dat op termijn met de
maatregelen wordt bereikt. De waardering van het tijdsaspect in de afweging tussen de
voordelen van maatregelen op lange termijn en de nadelen daarvan op korte termijn
beïnvloedt de uitkomst van die afweging.
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Samenhang tussen systeemkenmerken en beleidskader van beschermmingsmaatregelen

De inspanning die gemoeid is met het opstellen van de responskarakteristieken kan

worden beperkt door een stapsgewijze benadering te volgen. In eerste instantie kan met
behulp van relatief eenvoudige benaderingen de vorm van de verblijf- of reistijdverdeling en de globale grootte en ligging van het intrekgebied worden bepaald. Vervolgens
kan, voor die systemen waarvoor bijzondere beschermingsmaatregelen zinvol en haal-

baar geacht worden, de systeembeschrijving nauwkeuriger en meer gedetailleerd
plaatsvinden, en kunnen alternatieve combinaties van beschermingsgebied en maatregelen onderling op effectiviteit vergeleken worden.

27

Kanttekeningen

4 KANTTEKENINGEN BIJ DE
BEPALING VAN DE RESPONSKARAKTERISTIEK
In de voorgaande paragraaf is aangegeven hoe responskarakteristieken kunnen bijdragen aan de uitwerking en onderbouwing van het beschermingsbeleid. Geconcludeerd
wordt dat responskarakteristieken op overzichtelijke wijze inzicht geven in een aantal
factoren die een rol spelen bij de vaststelling van (mogelijke) beschermingsgebieden, en
de keuze van maatregelen. Responskarakteristieken relateren fracties van de volumestroom aan verblijftijd en aan delen van het intrekgebied. Als zodanig geven zij een betere indicatie van de te beschermen gebieden dan de verblijftijd alleen. Het beschrijven
van de responskarakteristiek van grondwatersystemen verkeert nog in een begin stadium. Het is derhalve prematuur om nu reeds een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde benaderingswijze of rekenmethoden voor het opstellen van responskarakteristieken. In beginsel kan afhankelijk van de probleemstelling en de aard van een systeem
uit verschillende mogelijkheden worden gekozen. Enkele aanvullende opmerkingen zijn
hier op zijn plaats.
Kennisverwerving en modelontwikkeling zijn tot voor kort vooral gericht geweest op
kwantiteitsaspecten. Met het oog op de beschermingsproblematiek is er sprake van een
bredere probleemstelling waarin andere processen en andere typen parameters aan de
orde zijn. De traditioneel gebruikte berekeningsmethoden zouden daartoe dienen te
worden aangevuld en nader genuanceerd.
In dit verband wordt gewezen op de betekenis van de inhomogeniteit van de bodem en
bodemlagen. Deze werkt door in zowel kwantiteits- als kwaliteitsaspecten (verblijftijd, spreiding, stofgedrag). Hierover is nog onvoldoende kennis voorhanden. De wijze
waarop de invloed van inhomogeniteiten op stroming en stofgedrag in modellen moet
worden opgenomen is afhankelijk van de tijd- en ruimteschaal waarop een grondwatersysteem beschreven wordt. Voor verschillende aspecten van het systeem kunnen deze
schalen uiteenlopen. De mogelijkheden om dit in modellen tot uitdrukken te brengen zijn
vooralsnog beperkt.
Tenslotte behoeft de voorspelling van een te verwachten grondwaterkwaliteit ter
plaatse van een onttrekking een verdere ontwikkeling van kennis op het gebied van het
gedrag van verontreinigingen in de bodem. Het stofgedrag en de condities van de bodem

28

Kanttekeningen

die op deze processen van invloed zijn, vormen belangrijke variabelen voor de concentratie van stoffen in het grondwater (voor de beoordeling van de noodzaak tot het nemen
van maatregelen is dit natuurlijk in eerste instantie voor schadelijke stoffen van belang).
Het stofgedrag en de (combinatie van) omstandigheden die dit beïnvloeden zijn slechts
gedeeltelijk bekend. Voor het verdiepen van het inzicht in het gedrag van stoffen in de
bodem is een integratie van experimenteel onderzoek, modelonderzoek en veldonderzoek van groot belang.
Samenvattend kan worden gesteld dat er grenzen zijn aan de betrouwbaarheid van
voorspelling over het nauwkeurig beschrijven en voorspellen van het gedrag van
grondwatersystemen. Met dit gegeven zal rekening gehouden moeten worden in het beleidmatig interpreteren van onderzoeksgegevens ten behoeve van de aanwijzing van beschermingsgebieden. Het verdient dan ook aanbeveling dat onzekerheden expliciet gemaakt worden, zowel in het technisch-wetenschappelijk beleidsvoorbereidend onderzoek als in de besluitvorming zelf.
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5

CONCLUSIES

1. Inzicht in de responskarakteristiek van grondwatersystemen, dat wil zeggen de vol-

ledige verblijftijdsverdeling gerelateerd aan (delen van) het intrekgebied, is van
grote waarde voor de oordeelsvorming over de gevolgen van alternatieven voor de
uitwerking van het beschermingsbeleid. Voor het bepalen van beschermingsgebieden
en maatregelen zouden dan niet zoals tot op heden gebeurt alleen verblijftijden c.q.
verblijftijdszones moeten worden beschouwd, maar tevens het intrekgebied en volumestromen in samenhang met verblijftijdscategorieën en delen van het intrekgebied.
2. Er is aanleiding om in de uitwerking van het bijzondere grondwaterbeschermingsbeleid onderscheid te maken tussen winningen op grond van verschillen in systeemkenmerken: bescherming zou maatwerk moeten zijn. Onderscheid wordt niet bedoeld in
termen van een (rigide) classificatie: er is sprake van een continuüm tussen de uitersten "winningen van freatisch water" en "winningen van spanningswater". Bedoeld
wordt dat het wenselijk is beschermingsstrategieën en maatregelen systematisch af
te stemmen op de karakteristiek van het te beschermen systeem.
3. Het meest voor de hand liggende uitgangspunt voor grondwaterbescherming is de bescherming van het gehele intrekgebied. De exacte begrenzing hiervan is evenwel
niet eenduidig vast te stellen. Ten eerste is een intrekgebied geen vast kenmerk: het
verandert met de grootte van de onttrekking, met hydrologische omstandigheden
(seizoenen, jaren) en door wijzigingen in onttrekkingen elders uit het geëxploiteerde
pakket. Ten tweede is het intrekgebied vastgesteld op basis van aannamen over de
werkelijkheid (schematisering, parameters). Hier geldt een afweging tussen zekerheid en efficiëntie.
Het beschermen van 100% van het onttrokken grondwater vraagt beschermingsmaatregelen in meer dan 100% van het vermoedelijke intrekgebied. Slechts voor een beperkt deel van het intrekgebied zullen de te treffen beschermingsmaatregelen 100%
effectief zijn, dat wil zeggen uitsluitend betrekking hebben op de volumestroom die
ook daadwerkelijk onttrokken wordt.
4. In een relatief eenvoudig geval, een winning van freatisch water uit een min of meer
homogeen pakket, geldt als indicatie dat de grens tussen "zeker" en "onzeker" resp.
"volledig effectief' en "gedeeltelijk effectief" ca. 70% van het intrekgebied omsluit.
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In het geval van een winning uit een pakket met beperkte dikte, ca. 30 meter, stemt

deze grens globaal overeen met de 25-jaarszone. Naarmate het geëxploiteerde pakket in dikte toeneemt en/ of het geohydrologische systeem gecompliceerder is
(gelaagde systemen, interacties met oppervlaktewater, voedingsgebied oppervlaktewatersysteem) neemt de onzekerheid toe; hier zal genoegen genomen moeten worden met een geringere effectiviteit van maatregelen indien ze niet tot een relatief
gering deel van het intrekgebied worden beperkt.
5. In geval van winningen van semi-spanningswater alsmede voor oppervlaktewatersystemen nemen in het algemeen zowel de ruimtelijke dimensies van het intrekgebied
die in beschouwing genomen moeten worden (grootte, afstand tot onttrekkingsput) als
de tijdschaal van de respons sterk toe. Dit leidt tot een relatief ongunstige situatie:
(i) de effecten van beschermingsmaatregelen werken pas na lange tijd door in de kwaliteit van het gewonnen grondwater; (ii) door de omvang van de intrekgebieden nemen de kosten van een volledige bescherming toe; en (iii) de effectiviteit (zekerheid)
van maatregelen neemt af. In de huidige uitwerking van de bijzondere bescherming is
deze problematiek buiten beschouwing gelaten door het stellen van prioriteiten
(maatregelen betreffen vooralsnog vooral freatische winningen) en door de keuze van
25-jaarszones als basis voor de vaststelling van beschermingsgebieden. In de verdere
gedachtenvorming over grondwaterbescherming lijkt een verdere uitwerking ook voor
niet freatische winningen van groot belang.
6. Er is sprake van een samenhang tussen het algemene en het bijzondere grondwaterbeschermingsbeleid. Beide invalshoeken zijn echter niet strikt complementair. De algemene bescherming betreft vooral permanente bronnen van verontreiniging. De bijzondere bescherming is in eerste instantie gericht op calamiteiten die. uit bepaalde
risicodragende activiteiten zouden kunnen voortvloeien, maar richt zich op de huidige praktijk ook op permanente bronnen van verontreiniging. Zo blijkt dat de bijzondere bescherming tevens wordt aangegrepen om een aantal krachtens het algemene
beschermingsbeleid te treffen maatregelen versneld en soms aangescherpt door te
voeren. De in het rapport geschetste benadering zou daarvoor een belangrijk
hulpmiddel kunnen zijn. Met name zou kunnen worden overwogen om stringentere
maatregelen van kracht te doen zijn op die delen van het intrekgebied waar de
voeding van het relatief snel responderende deel van het onttrokken grondwater
plaatsvindt.
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7. Er zijn rekenmethoden beschikbaar om responskarakteristieken van grondwatersystemen op te stellen en intrekgebieden te bepalen. De nauwkeurigheid waarmee dit
kan is evenwel beperkt. Voor het beschrijven van specifieke aspecten van de systemen ontbreekt soms de benodigde kennis en behoeven bepaalde aspecten een bijstelling of uitbreiding van de klassieke modelbenaderingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
het beschrijven van de verblijftijdverdeling van water (en stoffen) in slecht-doorlatende lagen, het beschrijven van systemen met sterk uiteenlopende tijd- en ruimteschalen, en voor bepaalde aspecten van stofgedrag in bodem en grondwater.
8. Met het oog op de onderhavige problematiek wordt het belang benadrukt van de inhomogeniteit van een beschouwd systeem. De mate van inhomogeniteit en de mogelijkheid tot vereenvoudiging lopen uiteen voor specifieke kenmerken van een
systeem. In het algemeen zal niet volstaan kunnen worden met "gemiddelde" waarden van de relevante kenmerken. De gevolgen van vereenvoudigingen van de
systeembeschrijving zijn sterk afhankelijk van de schaal waarop het systeem beschreven wordt. De wenselijkheid om waterbeweging, verblijftijdsverdeling en stofgedrag in een grondwatersysteem in samenhang te beschrijven, noopt tot een aanvulling of bijstelling van de gebruikelijke concepten die aan modellen van grondwatersystemen ten grondslag liggen. Hiervoor is een multi-disciplinaire benadering gewenst, waarin kennis terzake van de geohydrologie, de geochemie, de sedimentologie, kwartair-geologie en de geostatistiek wordt geïntegreerd.
9. Veldonderzoek met betrekking tot stofgedrag en de verspreiding van stoffen in bodem
en grondwater heeft een achterstand ten opzichte van veldonderzoek met betrekking
tot kwantitatieve aspecten van het grondwater. Veldonderzoek is zowel noodzakelijk voor het toetsen van werkhypothesen ten behoeve van modelvorming, als voor de
verificatie van modelvoorspellingen. Het verdient aanbeveling dit onderzoek (in elk
geval ook) te richten op eenvoudige systemen: een stof met een relatief eenvoudig gedrag in een eenvoudig geohydrologisch systeem; desgewenst een eenvoudige stof in
een complex systeem of een zich complex gedragende stof in een eenvoudig systeem.
Het onderzoeken van situaties waarin alle factoren complex zijn draagt vooralsnog
weinig bij aan het verdiepen van inzicht en kennis.
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BIJLAGE2

ANALYTISCHE BENADERINGEN

Bijlage 2

De responskarakteristiek van een eenvoudig, homogeen, grondwatersysteem kan worden

beschreven met behulp van analytische oplossingen van het (geschematiseerde) stromingsprobleem (o.a. 1, 2). Zo geldt voor horizontale stroming in een verzadigd, homogeen, watervoerend pakket dat:
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T =--ln
I
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(1)

met

T:

reis- of verblijftijd over traject r tot het punt van onttrekking (jr.)
porositeit

p:
D:
I:

dikte watervoerend pakket (m)
grondwatervoeding (m/jr.)

R:

afstand van waterscheiding c.q. rand intrekgebied (m)

r:

afstand van grens zone waarvoor reistijd :S T (m)

De fractie van de volumestroom die afkomstig is uit het gebied begrensd door r is even-

redig met de verhouding tussen het oppervlak van dat gebied en het oppervlak van het
totale intrekgebied. De relatie tussen de drie grootheden wordt daarmee:

A cum= 0
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Acwm

0

cum

cum=

100*(1 - exp / -(

;~

)

(2)

= areaal, cumulatief percentage van intrekgebied (-)
=debiet, cumulatief percentage van totale volumestroom (-)

T

=reis- of verblijftijd, te variëren van 0 tot oo (jr.)

Voor een freatische winning met I = 250 mm/jr, p = 0.35 en D = 25 m, omvat de 25-jaarszone ca. 50% van het intrekgebied en wordt derhalve ca. 50% van het onttrokken grondwater beschermd. Dit gedeelte is omgekeerd evenredig met de dikte van het watervoerend pakket: ca. 30% voor D = 50 m en 16% voor D = 100 m. De invloed van verschillen in de grondwatervoeding I, als gevolg van infiltratie uit waterlopen in het intrekgebied, voeding vanuit resp. wegzijging naar diep grondwater, en van verschillen in infil-

1

tratiecapadteit van het pakket, kan op vergelijkbare wijze worden onderzocht. In het
geval dat geïnfiltreerd oppervlaktewater een substantieel deel uitmaakt van de
grondwatervoeding kan dit afzonderlijk in de responskarakteristiek worden gemaakt.
De verblijftijd als gevolg van (verticale) stroming door de onverzadigde zone is niet inbegrepen in de in vergelijking 2 beschreven relatie. Wel dient deze in rekening te worden
gebracht wanneer de termijn beschouwd wordt waarop de in het beschennings- of intrek- gebied getroffen maatregelen effect sorteren. Ter plaatse van de onttrekking kan
hiermee rekening gehouden worden. De respons wordt in dat geval min of meer vertraagd met een periode van:

To=

met

Do *(a + b log I )
I

(3)

verblijftijd in overzadigde zone (jr.)
dikte onverzadigde zone (m)

I=

grondwatervoeding (m/ jr.)

a en b constanten: zie Van Lanen (3)
a=

0.4

b=

0.038

De verblijftijd in slecht-doorlatende lagen kan worden benaderd door:

T,

met

=

p.D,
I

(4)

verblijftijd in slecht-doorlatende laag(jr.)
dikte slecht-doorlatende laag (m)
1=

grondwatervoeding (m/jr.)

Er zij opgemerkt dat slecht-doorlatende lagen van grote invloed kunnen zijn op de

grootte van I, c.q. het grondwaterstromingspatroon. De invloed van slecht-doorlatende
lagen op de grootte en ligging van het intrekgebied wordt bepaald door de bodemstruc-:
tuur en -opbouw ter plaatse, de geohydrologische eigenschappen van de verschillende
lagen, en de geohydrologische omstandigheden in de betrokken watervoerende pakketten

(potenti~alver-

verschillen en stijghoogten). Over de algemene, gemiddelde ge-

steldheid ter plaatse van een onttrekking is veelal informatie beschikbaar uit boringen

2

en geohydrologisch onderzoek. Van groot belang voor het vaststellen van de responskarakteristiek is kennis over de horizontale verbreiding van, het voorkomen van variaties in, en inhomogeniteiten en discontinuïteiten in de slecht-doorlatende lagen. De
verblijftijdspreiding bij passage van de slecht-doorlatende laag vormt een extra complicerende factor. Dit geldt niet alleen voor de grondwaterbeweging, maar evenzeer voor
het gedrag van meegevoerde stoffen in de betreffende bodemlagen.
Een beschouwing van responskarakteristieken voor kwelzones langs beekdalen is in beginsel analoog aan die voor grondwateronttrekkingen, met dien verstande dat de geometrie lijnvormig in plaats van cirkelvormig is.
Voor lijnvormige elementen geldt dat:

T

met

=

pD *I...( L )
I
.L\ L- x

(5)

L = afstand van waterscheiding (m)
x = afstand van grens zone waarvoor reistijd ~ T (m)
overig als in (1)

Voor het gedeelte van het areaal of van de volumestroom dat bij een keuze van T of x
wordt beschermd geldt vergelijking 2.
Opmerkelijk is dat de relatieve mate van bescherming voor de cirkelvormige resp. lijnvormige geometrie identiek is. De vertaling naar de absolute grootte van

ee~

bescher-

mingsgebied of bufferzone verloopt voor grondwaterwinningen in het algemeen via de
grootte van de onttrekking, en voor kwelzones via de grootte van het voedingsgebied
(afstand tot waterscheiding) of, indien deze niet kan worden vastgesteld, door schatting
van de volumestroom.
Er zijn verschillende verfijningen van de analytische oplossing mogelijk. De verblijftijd
in de onverzadigde zone werd in het voorgaande genoemd. In bijlage 6 wordt een oplossing gegeven voor het geval dat de dikte van het pakket varieert met de afstand tot de
kwelzone.
De hier gegeven oplossing kan gebruikt worden om de responskarakteristiek voor een ge-

heel stroomgebied te bepalen (zie bijlagen 3 en 6). Van groot belang daarbij is de sche-

3

matisering van het stroomgebied in homogene gedeelten waarvoor de respons afzonderlijk beschreven wordt. Het behoeft geen betoog dat inspanning (verfijning van de schematisering) en nauwkeurigheid direct samenhangen.
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Bijlage 3
1. FREATISCH WATER

1.1 Pompstation Noordbargeres
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Figuur 1

Responskarakteristiek pompstation Noordbargeres

In het kader van het onderzoek naar grondwaterverontreiniging met dichloorpropaan
heeft het RIVM uitgebreid studie gemaakt van de winning Noordbargeres nabij Emmen.
De onttrekking vindt plaats uit een grofzandig pakket, gelegen onder een fijnzandig

pakket. Beide pakkette~ zijn ca. 30 m. dik. De in figuur 1 gegeven frequentieverdelingen van verblijf- en reistijden zijn afgeleid uit de in lit. 1 gepresenteerde onderzoeksresultaten. Voor bijzonderheden over de berekeningswijze en resultaten zij verwezen naar
de betreffende publicatie.
De respons van het grofzandige pakket wordt redelijk benaderd door een analytische

oplossing. Het verschil tussen de verblijftijdsverdeling in het grofzandige watervoerende pakket en de verdeling van de totale reistijd (grofzandig pakket èn fijnzandig
pakket plus onverzadigde zone) hangt samen met de verblijftijdsverdeling in het
(verticaal doorstroomde) bovenliggende pakket. Als gevolg van de onttrekking wordt
de verblijftijd in het fijnzandige pakket voor een gedeelte van de volumestroom aan-

1

merkelijk verkort. Deze beïnvloeding van de grondwaterstand- en stroming is merkbaar
in een gebied dat 5 à 7% van het intrekgebied beslaat.

1.2 Pompstation Archemerberg

Door het KIWA zijn voor de winning Archemerberg potentiaal- en stoombaanberekeningen uitgevoerd waaruit de responskarakteristiek is afgeleid (lit. 2, opgenomen als
bijlage 4). Deze is weergegeven in figuur 2.
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Responskarakteristiek pompstation Archemerberg, verzadigde zone

Uit de berekeningen van het KIWA blijkt dat ca. 20% van het recent aangewezen beschermingsgebied (Ontwerp grondwaterbeschermingsplan Overijssel) buiten het berekende intrekgebied valt. Van de volumestroom met een verblijftijd (in de verzadigde
zone) van 25 jaar of minder is ca. 97% binnen het beschermingsgebied. geïnfiltreerd.

2

1.3 Pompstation Vierlingsbeek
Ook voor Vierlingsbeek heeft het KIWA de responskarakteristiek afgeleid uit modelberekeningen (lit. 2, bijlage 4). De karakteristiek is weergegeven in figuur 3.
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Responskarakteristiek pompstation Vierlingsbeek

In het geval van Vierlingsbeek doet zich een complicatie voor als gevolg van wegzijging van grondwater door de basis van het beschouwde watervoerende pakket. Ca. 50
mm/jr van de totale grondwatervoeding van 350 mm/jr komt ten goede aan het diepe
grondwater. Dit is in rekening gebracht door voor het berekenen van de verblijftijdsverdeling uit te gaan van een effectieve voeding van 300 mm/jaar, en de fracties per
verblijftijdsklasse vervolgens te vermenigvuldigen met een factor 350/300. Voor bijzonderheden betreffende de berekeningsmethode zij verwezen naar bijlage 4.
Uit de berekeningen van het KIWA blijkt dat het recent aangewezen beschermingsgebied (Ontwerp grondwaterbeschermingsplan Noord-Brabant) voor bijna 40% buiten het
hier berekende intrekgebied valt. De rest omvat ca. 65% van het intrekgebied, en dekt
ca. 90% van de volumestroom met een verblijftijd van 25 jaar of minder. De discrepantie
tussen de berekeningsresultaten en het aangewezen beschermingsgebied zijn terug te
voeren op nieuwe inzichten ten gevolge van nader geologisch en geoghydrologisch onderzoek.

3

2. SEMI-SPANNINGSWATER EN DIEP GRONDWATER

Voor grondwater dat op grote diepte en/of onder slecht-doorlatende lagen onttrokken
wordt kan in beginsel ook een responskarakteristiek worden opgesteld. Deze systemen
worden gekenmerkt door relatief grote tijd- en ruimteschalen. Als gevolg van de aanwezigheid van een slecht-doorlatend bovengelegen pakket bodemlagen neemt de
reistijd van waterdeeltjes van het bodemoppervlak naar het geëxploiteerde watervoerende pakket sterk toe, soms tot vele honderden jaren. Naarmate de weerstand van
de lagen toeneemt wordt het intrekgebied groter (de effectieve voeding van het watervoerende pakket neemt af). In het geval dat sprake is van niet- of zeer slecht-doorlatende lagen bevindt het voedingsgebied zich elders, en niet langer rond of nabij de lokatie van de winning aan het bodemoppervlak.
Het opstellen van de responskarakteristiek behoeft kennis over de bodemopbouw
(aard, dikte, horizontale verbeiding van bodemlagen), de geohydrologische eigenschappen van de verschillende bodemlagen, weerstand, doorlatendheid, doorlaatvermogen, en de geohydrologische situatie in de verschillende pakketten (potentialen en
potentiaal verschillen in horizontaal en verticaal vlak). Naarmate de ruimteschaal
van het betrokken systeem groter is, nemen de onzekerheden m.b.t. bodemopbouw en kenmerken in het algemeen toe. Voor zowel de ligging van het intrekgebied als de frequentieverdeling van verblijf- of reistijden kan veelal slechts een globaal beeld worden
verkregen.
Ter illustratie is een responskarakteristiek opgesteld voor een sterk geschematiseerd
grondwatersysteem, weergegeven in figuur 4. Figuur 5 geeft een indruk van een mogelijke responskarakteristiek indien: (i) door de slecht-doorlatende laag de helft van
het onttrokken grondwater wordt aangevoerd; en (ii) indien de laag niet-doorlatend is.
Er zij opgemerkt dat de resulterende verblijftijdsverdeling geheel bepaald wordt door
de keuze van de systeemkenmerken.

. 4

1
20m 1
1

smÎ

i

1

!esm

60m

i

i

/~
Figuur 4

Schematisering winning semi-spanningswater
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Figuur S

Frequentieverdeling verblijftijden voor winningen van semi-spanningswater
en spanningswater

Door het RIVM zijn een aantal situaties doorgerekend om enig inzicht te verkrijgen in
de invloed van de bodemopbouw en -kenmerken op de verblijftijden van het grondwater
in de bodem (lit. 3, opgenomen als bijlage 4). Tevens werd nagegaan in hoeverre een
aangepaste versie van het veelgebruikte computerprogramma FLOP (FLOPZN) zich
leent voor toepassingen op meerlagensystemen. Voor achtergronden en resultaten zij
verwezen naar bijlage 5. Uit de resultaten van de berekeningen kan worden opgemaakt
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dat het intrekgebied van de beschouwde grondwatersystemen zeer groot is, ondermeer
afhankelijk van het debiet van de winning en van de natuurlijke grondwaterstromingssituatie. Het te beschouwen systeem verkrijgt een zodanige omvang dat het uitgangspunt van de schematisering, homogene lagen en constante waarden voor de relevante
parameters, niet realistisch is.
Tevens wordt geconcludeerd dat de toepasbaarheid van het gebruikte model met name
geschikt is voor het berekenen van lokale stroombanen, ter plaatse van en in de naaste
omgeving van een winplaats. Voor (sub-)regionale systemen, waarvan in het onderhavige geval sprake is, is het programma in het algemeen niet goed bruikbaar.

3. OEVER.GRONDWATER

Voor oevergrondwaterwinningen kan eenzelfde analyse worden uitgevoerd als voor
grondwaterwinningen. Enkele voorbeelden zijn gegeven in figuur 6 (4).

Figuur 6

Frequentieverdeling van reistijden van rivierwater naar puttenvelden van
oevergrondwaterwinningen (Bron: I<IWA/RIVM, 4)

Karakteristieke verschillen met grondwaterwinningen zijn de relatief kleine verblijftijden en soms geringe verblijftijdspreiding, alsmede de ruime intepretatie van wat onder het "intrekgebied" verstaan moet worden. Om reden van de korte verblijftijden ver-
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dient het in het algemeen aanbeveling de gehele zone tussen het punt (traject) van infiltratie en het punt van onttrekking als bijzonder beschermingsgebied aan te merken.
De ruimtelijke dimensies van deze systemen laten een dergelijke keuze veelal ook toe.
In verband met het voorkomen van eventuele calamiteiten dient de oeverzone van het
oppervlaktewater binnen het beschermingsgebied te zijn opgenomen.
Een dergelijk uitgangspunt kan gezien worden als een "smalle" interpretatie van het intrekgebied. In een "brede" interpretatie vormt het gehele bovenstroomse voedingsgebied van het oppervlaktewater het intrekgebied. De afbakening die ten aanzien van
grondwaterbeschermingsgebieden in de Wet bodembescherming wordt gevolgd laat
ruimte voor verschillende interpretaties. Hoewel primair gesproken wordt over de bescherming van de kwaliteit van grondwater in de provincie met het oog op de watèrwinning (doel), kunnen de gebieden die hiertoe bescherming behoeve de begrenzing van
het betreffende grondwaterlichaam overschrijden (middel). Er is op voorhand geen reden dat een beschermingsgebied niet een geheel stroomgebied zou kunnen omvatten, anders dan om reden van de uitvoerbaarheid van eventueel voor dat gebied voorgenomen
maatregelen. Het overschrijden van ruimtelijke (provincie, Nederland) en bestuurlijkjuridische begrenzingen (provincie, nationale overheid; Wet bodembescherming, WVO
etc.) compliceert de situatie zodanig dat in de praktijk gekozen zal worden voor de
"smalle" interpretatie.

4. KWELZONE

In het kader van de voorbereiding van het intentieprogramma bodembeschermingsgebieden van de provincie Noord Brabant is door het ICW onderzoek verricht naar de
geohydrologische situatie ter plaatse van kwelzones in beekdalen. (5). Door middel
van simulaties van de waterbalans en de grondwaterbeweging naar een aantal kwelgebieden zijn verblijftijdsverdelingen voor de kwelstromen opgesteld. Enkele voorbeelden
zijn weergegeven in figuur 7. Opvallend is de "knik" in de frequentieverdeling bij 30 à
50 jaar. Deze wordt veroorzaakt doordat relatief oud grondwater toestroomt via een
watervoerend pakket waarin de verblijftijden aanmerkelijk groter zijn dan in het bovengelegen pakket.
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Frequentieverdeling van verblijftijden van kwelstromen naar beekdalen

5. S1ROOMGEBIED

Een responskarakteristiek voor een geheel stroomgebied kan worden afgeleid uit de karakteristieken van afzonderlijke, homogeen veronderstelde, delen in het stroomgebied.
Een voorbeeld hiervoor is uitgewerkt door het Waterloopkundig Laboratorium voor het
stroomgebied van de Drentse Aa (lit. 6, opgenomen als bijlage 6). De berekende frequentieverdeling van verblijftijden is weergegeven in figuur 8.
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Frequentieverdeling van verblijftijden stroomgebied Drentse Aa (lokatie
DePunt)

8

Berekend wordt dat gemiddeld zo'n 8% van het afgevoerde water direkt door oppervlakkige afstroming in het oppervlaktewatersysteem komt. Zo'n 20 à 25% van de volumestroom bestaat uit relatief snel, en ca. 30% uit relatief langzaam uittredend
grondwater (verblijftijd.en < 10 jaar resp., 10 -50 jaar). Het overige deel van de volumestroom, 35 à 40%, bestaat uit grondwater dat lang in de bodem verblijft, met inbegrip
van het water dat vanuit dieper gelegen pakketten wordt aangevoerd.
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