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VOORWOORD.
Eigenlijk zou dit werk als subtitel moeten hebben: "samenvatting van 4
jaar studenten-veldwerken". Ik heb er van afgezien, omdat de resultaten
van die veldwerken verder gaan dan de benaming "studenten-veldwerk" sug
gereert. Het zou echter wel beter aangeven dat de volgende bladzijden mee
zijn gebaseerd op de werkzaamheden en de creativiteit van vele studenten.
Achterin is een lijst opgenomen van de studenten-verslagen die over de
Hierdensche Beek zijn geschreven. Het plezier en de voldoening die ik heb
gekregen door hen te begeleiden en hun werk nu samen te vatten, wordt ho
pelijk gecompenseerd door het plezier en het inzicht dat zij hebben ge
kregen in de hydrologie als toegepaste wetenschap. Een aparte vermelding
verdient Peter Otten die in 1980 en 1984/1985 veel veldwaarnemingen in
het gebied heeft gedaan.
Mijn dank gaat verder uit naar medewerkers van het Instituut voor
Aardwetenschappen, en wel naar
de heren Spierings, Vogelaar, Hemker en Geirnaert voor vele metingen in
het veld, en het mee-begeleiden van de studenten;
de vrouwen Bäer en Schäfer, en de heren Smit en Wals van het laboratorium
van het Instituut voor het verrichten van ongeveer 600 wateranalyses en
het verlenen van veel hulp bij het verwerken ervan;
de heer Sion voor het tekenwerk;
en tenslotte Frans van der Linden en Maarten Waterloo voor assistentie
tijdens de laatste fasen van het schrijven en compileren.
In het veld hebben verschillende personen en instellingen medewerking
verleend. Vrijwel iedere eigenaar was bereid ons over zijn land en langs
de sloten te laten lopen. Apparatuur kon zonder problemen worden ge
plaatst, in het veld, of in tijdelijke opslag in een schuur. Het waren
weinig doorzichtige dingen die we uitvoerden; misschien helpen de resul
taten om de waterkwaliteit en daarmee de leefomgeving te verbeteren. De
provinciale boorploeg heeft een aantal boringen gezet. Het Zuiveringschap
Veluwe heeft, via drs W. Oosterloo, het onderzoek financieel ondersteund.
Zij allen worden bedankt voor hun hulp.
Tenslotte dank ik ir C. Meinardi (RIVM) en dr B. Higler (RIN) voor het
becommentariëren van de concept-tekst.
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SAMENVATTING.
De Hierdensche Beek loopt tussen de
en mondt

uit in

het Veluwe

van de N.-Veluwe

meer. De beek ontspringt boven een kleilaag

die op ongeveer NAP-niveau in de
wisselend zand,

twee stuwwallen

ondergrond ligt.

Boven de

klei is af

grind en klei aanwezig, met daarin het grondwater dat de

beek voedt. Door de relatief hoge grondwaterstand is het gebied
in cultuur

al vroeg

gebracht; de veranderde bemestingsgewoonten hebben nu tot een

aanzienlijke vervuiling van het grondwater en oppervlaktewater geleid. In
deze studie wordt de kwaliteit beschreven van water uit natuurgebieden en
cultuurgronden. Er wordt aangegeven
zijbeken

en

de

hoofdbeek,

en

hoe het

grondwater stroomt

naar de

hoe de debietsopbouw langs de beken tot

stand komt.
De waterkwaliteit in de

natuurgebieden wordt

negatief beïnvloed door

de verzuring van de neerslag. Het grondwater is op te vatten als ingedikt
regenwater; indikking gebeurt door interceptie van regen door het blader
dak en door transpiratie. Behalve de samenstelling van natte neerslag, is
ook droge neerslag belangrijk. Op grond van waterbalansstudies
concludeerd dat

in de bossen in dit gebied de droge neerslag van Cl even

groot is als de natte neerslag. Ook de
SO^

worden

geconcentreerd,

en

verzurende elementen

worden. In

van ongeveer 3

de grond is echter Al aanwezig, dat oplost en

daarbij de pH omhoog brengt tot pH = 4.4 à 4.5. Hierbij
centratie in

NO3, NH4 en

het grondwater zou hierdoor nog zuurder

kunnen worden dan de regen zelf is. In theorie zou een pH
bereikt kunnen

wordt ge

wordt de Al-con-

het grondwater 0.3 mmol/1 of hoger. Deze concentraties zijn

als giftig op te vatten voor

mens, plant

en dier

dat ermee

in contact

komt.
In het oppervlaktewater dat uit een natuurgebiedje stroomt zijn de NO3
concentraties lager dan in het grondwater, bij verder

gelijke Cl-concen-

traties. Blijkbaar treedt er denitrificatie op, waarbij NO3 wordt omgezet
in N2~gas. Hierdoor verdwijnt een sterk
omhoog, en

Al slaat

zuur uit

de pH gaat

neer, deels met SO^. Er ontstaat een waterkwaliteit

die bijna gelijk is aan het grondwater uit de tijd
verzuurd was.

het water,
dat de

neerslag niet

Denitrificatie is dus uitgesproken gunstig om de zuurgraad

van het water te verminderen. Het kan optreden

als het

grondwater langs

klei- of veen-lagen stroomt.
De kwaliteit

van

het

grondwater in de cultuurgebieden wordt geheel

bepaald door de bemestingsgebruiken. De samenstelling

kan dan

ook sterk

- 2 wisselen van

plaats tot

plaats. Dit

uit zich

o.a. in een zeer geringe

correlatie van de ionen onderling in het grondwater.
den uitgemiddeld

in het oppervlaktewater, en de meeste ionen zijn daarin

onderling hoog gecorreleerd. Er
tussen de

De verschillen wor

concentraties in

bestaat

ook

een

duidelijke correlatie

het water van de verschillende zijbeekjes en

het percentage cultuurland in het stroomgebiedje.
Een viertal zijbeken is meer in detail onderzocht. De zijbeek
del is

het sterkst

vervuild van

het gehele gebied. De debietsopbouw en

kwaliteitsopbouw worden gegeven. Tijdens
traties van

piekafvoeren worden

de concen

de meeste ionen lager; PO4 neemt echter in concentratie toe.

Door de hoge correlatie is

het

voor de

Cl, etc.

concentraties van

daalt met

uit Ud-

de afvoer.

geleidend

Soms treedt

vermogen (EG) representatief

Het blijkt

er een

dat EG soms rechtlijnig

hysterese op,

waarbij het EG

tijdens de stijging van de afvoer hoger is dan tijdens de dalende tak. De
hysterese is een gevolg

van uitspoeling

van pas

gegierde weilanden, en

soms ook van een snelle illegale lozing ten tijde van de regenbui.
Het gehele

grondwater lichaam

in het Uddelerveen gebied is vervuild.

Om na te gaan hoe snel de vervuiling
mesting wordt

stopgezet, is

het modelleren van de

uitgespoeld zou

worden als

de be

een grondwatertransport-model gebruikt. Uit

stroming in

de aquifer

blijkt dat

er ongeveer 7

jaar nodig is om de vervuiling in de beek met de helft te verminderen. De
verdere verlaging verloopt langzamer, aangezien dan

de tragere stroomba

nen onder kleilagen schoongespoeld moeten worden.
Ook de beek uit Speuld is vervuild, zij het minder dan de beek uit Uddel. Deze zijbeek wordt deels gevoed door water dat in cultuurland is ge
ïnfiltreerd, deels

door water

dat op

de hei van het Houtdorper veld is

geïnfiltreerd. De waterkwaliteitsverschillen maken
bietsbijdrages

van

trajecten

langs

om de-

van de hydrologische

ontstaat een complexer verband tussen waterkwaliteit

en afvoer dan in Uddel, waar
chemische balans

mogelijk

de beek te bepalen. De procentuele

bijdrage van verschillende trajecten is afhankelijk
condities. Hierdoor

het

het gehele

gebied vervuild

is. Er

is een

opgesteld die aangeeft hoe de veebezetting de waterkwa

liteit bepaalt.
Een gedetailleerd onderzoek
van het

grondwater is

naar

gedaan in

kroondomein bij Uddel ontwatert.
tailleerd in

de verticaal

stromingseigenschappen van

grondwaterstroming

een stroomgebied
Met behulp

van het

en verblijftijd

dat een deel van het

van tritium-metingen, gede

grondwater, bleek het mogelijk om de

de aquifer

te ijken

in een grondwatertrans-

- 3 port-model.

De

effectieve

zijn, naast de configuratie
die de

porositeit en de transversale dispersiviteit
van kleilenzen,

de belangrijkste parameters

uitspoelsnelheid bepalen. De effectieve porositeit bleek laag met

22%; vermoedelijk is dit een gevolg van de heterogene sediment-structuur.
De transversale

dispersiviteit bleek

0.06 m

te zijn. Een gevolg van de

lage dispersiviteit is, dat de dispersiviteit niet veel

invloed heeft op

berekende schoonspoeltijden van de aquifer. De aanwezigheid van kleilagen
leidt hier, net als bij Uddel en vermoedelijk in andere delen van het ge
bied, tot een trager stromend deel in de aquifer. Het uitspoelen van ver
ontreinigingen gaat hierdoor in het begin wat sneller, maar daarna trager
dan in een homogene aquifer het geval zou zijn.

- 4 -

- 5 1. INLEIDING.
Het volgende

omvat een verslag van de resultaten van studenten-onder

zoek en -veldwerken in
voor het

de bovenloop

gebied vloeide

van de

Hierdensche Beek. De keuze

voort uit onderzoek op de hogere gronden van de

Veluwe. Daar werd gekeken naar de

beïnvloeding van

het diepe grondwater

door o.a. bemesting (Appelo e.a., 1982). Voor een studenten-veldwerk kwam
dat onderzoek

niet in

tijdrovende boren

aanmerking, omdat

naar diep

de veldwerken

geheel door het

grondwater in beslag genomen zouden worden:

een wel erg eenzijdige opleiding voor een doctorandus in de hydrologie.
Een hoofdvakstudent besteedt ongeveer
veldwerk en

6 maanden

aan een hydrologisch

de uitwerking ervan, en het vormt dus een aanzienlijk onder

deel van de studie. Een veldwerk
facetten van

de hydrologie

moet dan

omvatten. Dat

stroomgebied van de Hierdensche Beek. De
tewater en

grondwater komt

in dat

ook een

aantal verschillende

bleek ideaal

mogelijk in het

wisselwerking tussen oppervlak

gebied direct

tot uiting in landge

bruik, voorkomen van sloten, en verschillen in waterkwaliteit. Het grond
water is gemakkelijk aan te boren (staat dicht aan maaiveld), en de stro
ming ervan wordt beïnvloed door een

ingewikkelde geologische

opbouw van

het gebied waar men niet gauw op is uitgekeken. Het oppervlaktewater rea
geert met veranderingen in debiet en kwaliteit op de veranderingen
grondwaterstroming. Het

is zowel

ruimtelijk over

in de

het gebied, als in de

tijd op een punt, gemakkelijk te meten door het electrisch geleidend ver
mogen van

beek- en sloot-water te meten. Het gebied is ingewikkeld, maar

het leek niet onmogelijk om het hydrologisch functioneren te achterhalen.
Daarvoor is

uiteindelijk heel

wat inventiviteit

nodig geweest, en zijn

bijna alle technieken gebruikt waarover men in de

moderne hydrologie be

schikt.
Naast het

algemeen hydrologisch onderwijsaspect is iets anders steeds

belangrijker geworden. Waar Higler in 1964 nog alarm sloeg over
ren die

de geva

de beek bedreigden, moet men nu constateren dat die gevaren heb

ben toegeslagen. Het water is grondig vervuild door overbemesting en ver
zuring. In

1964 waren het vooral de directe lozingen van gier op het op

pervlaktewater die de kwaliteit ervan aantastten. Thans is het grondwater
door de

overbemesting van het land vervuild, en wordt het oppervlaktewa

ter door vuil grondwater gevoed. De wijze waarop
pervlaktewater

voedt,

schoon te krijgen is

en

de

tijd

een belangrijk

het grondwater

het op

die nodig is om het grondwater weer
onderzoeksaspect geworden.

Men kan

- 6 -

dit zien als "rode draad" voor dit verslag.
In de

volgende hoofdstukken worden de verschillende eigenschappen van

het gebied beschreven die
vlaktewater en

de wisselwerking

tussen grondwater

en opper

de waterkwaliteit beïnvloeden. Allereerst een geologische

en geomorfologische beschrijving van

het gebied,

en algemene informatie

over de hydrologie in hoofdstuk 2. Dan de beschrijving van de waterkwali
teit zoals die nu in de natuurgebieden wordt aangetroffen in hoofdstuk 3.
Daarbij

blijkt

de

waterkwaliteit

in de natuurgebieden niet langer een

achtergrond-gegeven te zijn waar men naar zou moeten
verzuring van

de neerslag

streven, maar heeft

een duidelijk effect. De manier waarop de wa

tersamenstelling tot stand komt, inclusief verzuring

en reacties

met de

bodem worden beschreven.
Vervolgens wordt ingegaan op de waterkwaliteit die in de cultuurgebie
den ontstaat in hoofdstuk 4.
deelgebiedjes van

de beek

In

hoofdstuk

5

wordt

detailonderzoek in

gepresenteerd. Er wordt ingegaan op de veran

deringen in waterkwaliteit bij afvoerpieken, op de manier
pieken tot

stand komen

in samenhang

met de

waarop afvoer-

grondwaterstroming en ver

schillende opbouw van het gebied, en er wordt ingegaan op stroomsnelheden
en uitspoelsnelheden

van verontreinigingen

geeft een aantal conclusies naar aanleiding
draad".

uit de aquifers. Hoofdstuk 6
van de

boven vermelde "rode

- 7 2. BESCHRIJVING VAN HET GEBIED.
De Hierdensche

Beek is

de grootste

beek van de N.W. Veluwe. De beek

loopt van Meerveld via Staverden en Leuvenum naar
bij Hierden

het Noorden,

en mondt

in het Veluwemeer uit (fig. 2.1). Zij wordt op de topografi

sche kaart ook Leuvenumsche en Staverdensche Beek genoemd. De 17 km lange
loop van

de beek

kan in

waar in de ondergrond
spiegel veroorzaken,

drie trajecten worden ingedeeld, een bovenloop

kleilagen aanwezig
een middenloop

zijn die

waar de

klei ontbreekt

beek water verliest, en een benedenstrooms deel waar
kwelt (Higler,

1980). De

een hoge grondwater
en waar de

diep grondwater op-

bovenloop is het onderwerp van onze studie ge

weest, en in het volgende wordt een algemene beschrijving gegeven van dit
deel van de beek. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens geologie, geomorfologie, hydrologie en landgebruik

beschreven. Plaatsnamen

die in de

tekst worden gebruikt zijn te vinden in fig. 2.11, een isohypsenkaart van
het bovenste grondwater afgedrukt op de topografische kaart.

J Ice pushed ridge
1

1 Polder area
-<«. Main stream
Ground water contour
5' in main aquifer
(m above mean sea level)

J m 2 Sampling area

Fig. 2.1. Plaats van het onderzoeksgebied.

2.1. Geologie.
In de ondergrond treft men de formaties van Twente, Drente,
Sterksel, Enschede

Urk en/of

en Harderwijk. Een schematisch stratigrafisch profiel

is gegeven in fig. 2.3. De formatie van Twente bestaat in het onderzoeks
gebied

voornamelijk

uit

dekzanden en smeltwaterzanden, afgewisseld met

leempakketten en/of veenlaagjes.
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Fig. 2.2. Kaart met geologische informatie over de Veluwe (Postma, e.a., 1983).
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lithologie

oorsprong

DRENTE
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0

HARDERWIJK matig grof zand
met grint

0

URK EN

50
75
m

STERKSEL
ENSCHEDE

Fig. 2.3. Schematisch stratigrafisch profiel.

- 9 De formatie van Drente is afgezet gedurende het

midden Pleistoceen in

een glaciaal bekken, waarvan de plaats is te zien in fig. 2.2. In het al
gemeen bestaat de onderkant van de
zich verspoeld

materiaal van

formatie uit

klei. Daarboven bevindt

de stuwwallen ( grindrijke zanden) en door

het landijs aangevoerd grof (noordelijk) materiaal. Onder de
den zich

de vroeg

Pleistocene formaties

van Urk, Sterksel, Enschede en

Harderwijk. Deze formaties dagzomen in de
zijn daarin

opgestuwd door

het ijs

klei bevin

stuwheuvels van

de Veluwe. Ze

tijdens vergletscheringen. Het oor-

spronggebied van de formaties van Urk en Sterksel

is het

Rijn- en Maas

stroomgebied (zuidelijk materiaal), van de formaties van Enschede en Har
derwijk is dat het Rijn- en Elbe-stroomgebied (oostelijk materiaal) (Doppert

e.a.;

1975).

Deze

formaties

bestaan voor het overgrote deel uit

kwartsrijk, grof en soms grindig zand.
stoffen die

dit materiaal

De geringe

hoeveelheid voedings

kan leveren, maakt het bedrijven van landbouw

tot een armzalige bedoening als er niet wordt bemest.
Voor de waterkwaliteit is van belang dat deze

sedimenten weinig reac

tief zijn, en weinig buffering vertonen tegen waterkwaliteitsverandering
en als gevolg van overbemesting of van verzuring van de neerslag. De mate
van reactiviteit kan gekoppeld worden aan de hoeveelheid mineralen anders
dan kwarts. In fig. 2.4 zijn de percentages van Na-K-Ca
gegeven in

monsters uit

veldspaten weer

een diepe boring waarin alle Pleistocene forma

ties aanwezig zijn. Hieruit blijkt dat met name de formaties van Enschede
en "oude" Harderwijk buitengewoon arm zijn aan niet-kwarts bestanddelen.
Voor de

hydrologie is verder van belang om inzicht te verwerven in de

doorlatendheidsvariaties van de sedimenten.
worden uit

geologische informatie,

de soort depositie
vormen (Postma,

mechanismen

e.a., 1983;

met

Dit

inzicht

moet verkregen

zoals de vorm van de dalopvulling en
de

daarbij

behorende sedimentatie

Zagwijn, 1974; Ruegg, 1977; Stewart, 1981;

Maarleveld, 1956). De sedimentatievormen hebben invloed op de verschillen
in

doorlatendheid (K-waarde) binnen

het

onderzoeksgebied. Een tweede

belangrijke modelparameter is de dikte (D) van het
die in

nauw verband

watervoerende pakket,

staat met de laterale en verticale verdeling van de

kleiige en lemige afzettingen.
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Fig. 2.4. Reactiviteit van Pleistocene sedimenten uitgedrukt in hun gehalte aan "verweerbare" Silikaten, kalk, en organisch materiaal.

Fig. 2.5. Sedimentatie-vormen in "sediment gravity flows".

- 11 2.1.1. Depositie mechanismen en sedimentaire vormen.
De vorming

van het gebied begint in een bekken tussen twee stuwwallen

(zie fig. 2.2). Het bekken zou ontstaan kunnen zijn door

uitstulping van

een tong uit de continentale ijsmassa. Het bekken is misschien afgesloten
aan de noordzijde door het ijs, zodat zich een meer heeft gevormd (nog in
het Saalien,

dus). Op ongeveer NAP-niveau wordt een kleilaag afgezet, en

wordt het bekken verder opgevuld met fluvio- en
en. De

voornaamste depositiemechanismen

limnoglaciale afzetting

van de meer zandige afzettingen

zijn:
Sediment gravity flows

Aan de randen van het dal, waar de stuwwallen na
het ijs

hoog oprezen,

het terugtrekken van

vonden verslumpingen plaats. Dit materiaal schoof

in de vorm van zwaartekrachtsstromen (sediment gravity flows) in eventu
eel voor het ijsfront aanwezige meren (Postma e.a., 1983) (zie fig. 2.5).
Figuur 2.5 laat zien dat in sediment gravity flows verschillende sedimen
tatietypen kunnen voorkomen. Over het algemeen zijn de sedimenten massief
en grof bij de stuwwal en naar de bekkenas toe fijner en gelaagd.
In groeves werd gemeten
breed door

dat geulen

van maximaal

10 m

diep en

25 m

dergelijke sediment gravity flows zijn opgevuld (Postma e.a.,

1983). Gezien de beginhelling van het materiaal zou de laterale verbreid
ing 1.5 à 2 km kunnen zijn.
Sanderdepositie

Een sander (zandvlakte) is een uitspoelingsvlakte gevormd door rivier
en, die
veld,

smeltwater wegvoeren

1956).

Sanders

voor landijsfronten (Ruegg, 1977; Maarle-

worden

gekarakteriseerd

als gebieden met snelle

aggradatie, gekruist door vlechtende rivieren, die continu hun
leggen en

daardoor voor

veel lokale

loop ver

erosie en depositie kunnen zorgen.

Dit heeft tot gevolg, dat er binnen een bekkensysteem over

korte afstand

(tientallen meters) grote verschillen in doorlatendheid kunnen optreden.
Naast de sediment gravity flows
midden van

worden

sandersedimenten

naar het

het bekken afgezet. Voor de hydraulische eigenschappen is van

belang dat deze sanderdeposities in de lengterichting van
betere

meer

isotropie

bezitten,

waardoor

het bekken een

de doorlatendheid in de bekkenas-

- 12 richting over het algemeen groter zal zijn dan loodrecht daarop (Stewart,
1981).
Dekzanden

In het

midden en

laat VJeichselien

is in het gebied op veel plaatsen

dekzand afgezet (Castel e.a., 1983; Koster, 1978). Dekzandruggen en -wel
vingen

zijn aanwezig bij Speuld (Ten Houten de Lange, 1977). Bij Speuld

vormt dekzand een kleine phreatische aquifer boven een plaatselijke klei
laag, maar

verder zijn de dekzand-afzettingen niet verzadigd met water.

2.1.2. Klei-verbreiding.
De klei op NAP-niveau is zwaar, vaak blauwig van kleur,
selend van

en nogal wis

dikte. Er is voorzover bekend nooit een pollenanalyse van ge

maakt. Boven deze klei

bevinden zich

de zandafzettingen

die de aquifer

van de Hierdensche Beek vormen. Tussen de meer zandige lagen kunnen klei
-inschakelingen voorkomen, o.a. zijn warven-achtige kleien gevonden
(Crommelin en

Maarleveld, 1952), kleiige opvullingen van doodijsgaten en

pingo's zoals in het Uddeler Meer (Sohl, pers.
kroondomein

bij

Uddel.

Bij

med.) en

keileem in het

uitzondering loopt de klei vrijwel continu

door van 8m-NAP tot aan maaiveld op 23 m+NAP (boring 26H-57).
Het bestaan van de basis-klei vormt
sche

Beek:

de

transmissiviteit

van

gering om het neerslagoverschot af te
de basis-klei (op ongeveer

de bestaansreden

van de Hierden

de ondergrond is boven de klei te
kunnen voeren.

NAP-niveau) is

De verbreiding van

weergegeven in

fig. 2.6. De

basis-klei is in het aangegeven gebied vrijwel zeker continu aanwezig. De
verbreiding van

andere kleilagen

is in het gebied zeer ingewikkeld. Men

is geneigd om kleiniveau's door te trekken aangezien kleiafzetting immers
met een periode van stagnerende afvoer en van vervlakking wordt geassoci
eerd. In een fluvioglaciale omgeving hoeft dat echter niet te gelden, om
dat er

vanuit de

grondmorene continu klei wordt aangevoerd die in giet

scherbeken turbulent wordt meegenomen. Plaatselijk kan

een bekkentje met

klei worden gevuld, naast een zandige laag, of zelfs een grof grind-bankje zoals men dat nu in de alpiene omgeving kan waarnemen.
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(fig. 2.6 op A3 formaat)

Fig. 2.6. Verbreiding van kleilagen in de ondergrond van het Hierdensche Beek-gebied.

76
1—

177

I—

178

179

I—

I

©112

480

479

478

477

476

475

474

/

473

©58

o ba6
472

boring

Barker meting 6 (geoelectriek)
Schlumberger meting v4
(geoelectriek)
meer

— beekloop
-A' profiel
471

—a (7) klei op N A P

a

@ klei tot 8m+NAP
x—x (D klei tussen 11 en 2 0 m + N A P
o
0 ( 3 ) klei t u s s e n 2 0 e n 3 0 m+ N A P

_x_

180

181

—I—

182

183

- 14 -

- 15 In het

volgende wordt

er toch

diverse kleilagen, die deels

een schematisatie

op het

aangebracht van de

voorkomen op een bepaald niveau is

geënt. De volgende indeling is gemaakt

op grond

van de

beschikbare bo

ringen en geofysische metingen:
1-

NAP-klei, de basis-klei die onder het gehele gebied van de Hierdensche Beek ligt.

la- Plaatselijk loopt deze kleilaag op tot ongeveer 8 m +NAP.
2-

Klei die tussen 11 en 20 m +NAP aanwezig is.

3-

Klei die tussen 20 en 30 m +NAP ligt onder Speuld.

De gebieden met deze kleiniveau's zijn aangegeven in fig. 2.6. Profie
len zijn gegeven in de figuren 2.7 t/m 2.9. In hoofdstuk 5 worden profie
len van deelgebiedjes gegeven in de figuren 5.2, 5.5 en 5.20.
Opvallend is het opwelven

van de

"NAP-klei" in

het centrum

van het

gebied. Bij boring 57, 59 en GPA loopt de klei vrijwel door tot aan maai
veld. Aan de rand lijkt de opwelving erosief weggesneden, o.a. bij boring
P2. De opwelving zou dan een restant kunnen zijn van een eerder lateraal
uitgebreider kleipakket.
De klei tussen 11 en 20
uit de

profielen. De

is meestal

exacte geologische

maar wel is bekend dat de
kunnen zijn

m +NAP

ontstaan (dit

door erosie

een plotselinge

naar zand), als door langzame verandering
geeft een

ontstaanswijze is niet bekend,

onderbrekingen zowel
geeft dan

onderbroken, zoals blijkt

van het

van de klei

overgang van klei

afzettingsmilieu (dit

gradatie naar grover sediment). De klei op dit niveau heeft op

een aantal plaatsen duidelijk invloed op de kwel in de beken. Zo wordt de
grondwaterstroming uit het Speulderveld opgestuwd tegen deze klei (bij de
boringen P2, 166 en 184) en stroomt uit in een zijsloot van

de Speulder-

beek. Ook in de beek uit Uddel treedt kwel op door het voorkomen van klei
op dat niveau, terwijl bij het

Uddelermeer de

beek (beek

1) water ver

liest als in stroomafwaartse richting deze klei niet langer aanwezig is.
Opvallend is

dat op een aantal plaatsen aan de rand van de basisklei,

op de overgang naar de stuwwal, meerdere kleilenzen
men. Dit

boven elkaar voorko

gebeurt in het Kroondomein, bij Uddel, en bij Speuld, kortom op

de plaatsen waar het verloop van de phreatische
derzocht. Misschien

grondwaterspiegel is on

zijn dit kleiige lagen die door de gletscher-tong in

de rand van de stuwwal zijn gedrukt. Ze kunnen wel

weer ingesneden

zijn

door geulen vanaf de stuwwal (zie profiel in fig. 2.9). Het hydrologisch

Fig. 2.10. Kwelzones en droge dalen. Ook: beeknummering.

- 17 effect van de klei is dat de rand van het gebied in badkuip-vorm is dicht
gesmeerd. Weliswaar is de rand niet perfect waterdicht, maar wel voldoen
de om

op die

plaatsen de

phreatische grondwaterspiegel

buitenrand van de basisklei te laten
individuele zijbeken

zal de

oplopen. Bij

tot vrijwel de

de bespreking

van de

invloed van de kleilagen verder aan de orde

komen (hoofdstuk 5).

2.2. Geomorfologie.
Het voorkomen van klei, en de daarmee samenhangende hogere vochtigheid
heeft een
Waar de

duidelijke invloed

kleilaag ontbreekt

water. De

gehad op de morfologie en het landgebruik.

ten noorden

grondwaterspiegel staat

van Leuvenum,

verliest de beek

hier meerdere meters lager, en in het

relatief droge zand hebben zich stuifduinen gevormd toen

het land

al te

rigoreus werd geëxploiteerd (Koster, 1978).
De Hierdensche Beek ligt symmetrisch tussen de twee stuwwallen. Dit is
merkwaardig aangezien de voeding in de bovenloop asymmetrisch

is, en ge

heel voor rekening komt van grondwater dat uit het oosten toestroomt. Men
zou dus verwachten dat een beek
schien is

meer naar

het westen

zou stromen. Mis

de beekloop een relict uit tijden van permafrost, toen een di

recte oppervlakkige afstroming over de bevroren grond wel een symmetrisch
patroon zocht

tussen de

2 hoger gelegen stuwwallen. Inderdaad worden op

de geomorfologische kaart (Ten Houte de Lange, 1977) droge dalen aangege
ven die

vanuit de

stuwwal van Garderen, over het Houtdorper veld, in de

richting van de beek lopen (fig. 2.10). Tegenwoordig verliest de beek wa
ter op die plaats naar het westen toe.
Het afwateringsstelsel

van droge dalen heeft nog steeds invloed op de

afwatering. Waar een beek of sloot zo'n droog dal doorsnijdt
kwelzone aanwezig.
grote hoeveelheid

De kwel

is vaak een

is te constateren in het beekdal doordat een

ijzerhydroxide aanwezig

is door

oxydatie van geredu

ceerd, ijzerhoudend grondwater, of doordat veranderingen in het geleidend
vermogen van het water optreden. Waar de Speulder beek naar het oosten is
afgeleid langs

de Postweg, volgt de

droge dal, en zorgt voor een

grondwaterstroming de lijn van het

aanmerkelijke kwel met veel ijzer-neerslag

in de sloot aan de andere zijde van de Postweg. Een ander duidelijk voor
beeld is de Hierdensche Beek bij de Berkenhof, iets voorbij het punt waar
het water 'voor Staverden wordt afgetapt. Het grondwater uit het Houtdorp

- 18 er- en Speulder-veld stroomt hier op een enkel punt in
grindbank waarvan

uit een

de plaats samenvalt met een droog dal. Bij basisafvoe-

ren is hier steeds een duidelijke afname van
het beekwater

de beek,

te meten,

het geleidend

vermogen van

omdat het water uit de heidevelden een relatief

laag geleidend vermogen heeft. Op deze plaats neemt het debiet

vaak meer

dan 10% toe.
De droge dalen zijn het duidelijkst zichtbaar in de flank van de stuw
wal. Naar de beek toe is de loop moeilijk te zien voor
oog. De

relatie met kwel wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat langs de

loop van het droge dal het fijnere zand
vende materiaal

is uitgespoeld.

Het achterblij

is grindrijker en beter doorlatend, zodat de grondwater

stroming zich in dergelijke oude
sloot een

een niet geoefend

beddingen

zal

concentreren.

Waar een

droog dal doorsnijdt, wordt op die manier een "waterader" aan-

getapt.

2.3. Hydrologie.
De beek en zijbeken worden boven de kleilagen

gevoed door

locaal ge

vallen regenwater. Waar de klei afwezig is, en dat is ten N. van Leuvenum
het geval, verliest de beek water. Er vormt zich als het ware een "grondwaterval" naar

het grote

watervoerend pakket van de Veluwe. In het ter

rein is de overgang goed zichtbaar aan het

voorkomen van

stuifduinen in

het drogere gebied.
Verder

naar

het

noorden,

bij Hierden, kwelt het diepere grondwater

weer op. Ook hier is de overgang onmiddelijk zichtbaar in

het landschap,

omdat het land als grasland wordt gebruikt en sloten zijn gegraven om het
overtollige water af te voeren.
In de bovenloop zijn boven de NAP-kleilaag verschillende watervoerende
pakketten aanwezig

die met

elkaar in verbinding kunnen staan. In de be

schrijving van detail-gebieden wordt daar verder op ingegaan.
senkaart van

het bovenste

grondwater is

getekend in

De isohyp-

fig. 2.11. Aan de

randen verliest het gebied water aan het grote watervoerend pakket van de
Veluwe. Waar kleilenzen aanwezig zijn langs de rand, en waar bovendien de
basisklei tot aan de stuwwal doorloopt, zijn de verliezen vermoedelijk
gering. Water

wordt vooral verloren naar het westen, bij het Houtdorper-

veld, onder de kleilaag van Speuld, en ten noorden en
um.

westen van Leuven

- 19 -

(fig. 2.11 op A3 formaat)

Fig. 2.11. Isohypsenkaart van het bovenste grondwater.
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(blanco pagina, achterzijde van fig. 2.11)

- 21 In de meeste onderzoeksperioden werd een peilschrijver geplaatst in de
hoofdbeek ten noorden van Leuvenvim, waar

de kleilaag

verdwijnt. Het op

pervlak dat bijdraagt aan de afvoer op dat punt is veranderlijk, omdat de
waterverliezen over de rand van de kleilaag ook
hydrologische omstandigheden.

Bij lagere

zuiden van het Uddelermeer niet bij,

afhankelijk zijn

van de

afvoeren draagt het gebied ten

omdat al

het oppervlaktewater weg-

zijgt en als grondwater kan afstromen naar het westen. Voor andere gebie
den, o.a. bij Speuld,

en bij

hetzelfde. Ook

bijdrage van

is de

de Zwarte

Boer (Leuvenum),

geldt precies

het gebied rond Elspeet niet bekend,

omdat de beek uit dat gebied nooit werd gemeten. Het gebied van de boven
loop is

gemiddeld echter ongeveer 20 km^ groot. De afvoer in de zomer is

ongeveer 100 1/s, en bij piekafvoeren

in de winter kan

dat oplopen tot

meer dan 2000 1/s.
De zijbeken zijn genummerd

van zuid naar noord, zoals weergegeven in

fig. 2.10. In de volgende hoofdstukken

wordt in

detail ingegaan

op de

beken lb, 5, 12 en IA.

2.4. Landgebruik.
Waar water

in de zomermaanden beschikbaar was, werd het land al vroeg

in cultuur gebracht. Verschillende plaatsjes (Speuld, Staverden, Uttiloch
(= Uddel) e.a.) worden

al in de vroege Middeleeuwen genoemd (Ten Houten

de Lange, 1977; Slicher Van Bath, 1977). Ook nu nog
het landgebruik

zijn de

grenzen van

direct gekoppeld aan de diepte van het grondwater. Heide

en bos worden aangetroffen op relatief

droge grond,

weiland en bouwland

waar het grondwater dicht aan maaiveld staat.
Tot het

begin van

deze eeuw

was de hoeveelheid grond die in cultuur

kon worden gebracht afhankelijk van
beschikken. Het

verlies aan

de

woeste

van kunstmest

waarover

men kon

voedingselementen door de export van de op

brengst van het land werd goedgemaakt door het
de komst

grond

afplaggen van

heide. Met

was men niet langer afhankelijk van potstalmest,

en werden de meeste heidevelden bebost. Het landbouwsysteem veranderde in
een gemengd

bedrijf waarbij

het land grotendeels werd gebruikt voor het

verbouwen van voedergewassen. De

grootte van

de veestapel

werd bepaald

door de grootte van het landbouwareaal dat men tot zijn beschikking had.
Dit veranderde

toen aan

het eind

van de

vijftiger jaren de moderne

veevoeders geproduceerd gingen worden uit goedkope,

geïmporteerde grond

- 22 stoffen.

De

grootte

van

de

veestapel was niet langer gebonden aan de

opbrengst van het eigen land, en
("bioindustrie") een

feit. De

behulp van antibiotica maakten
gevolg

is

wel

dat

er

hiermee werd

ontwikkelingen in medische verzorging met
een ongekende

veedichtheid mogelijk. Het

te veel mest wordt geproduceerd. Transport naar

elders is duur en wanneer mogelijk
uitgereden. Sommige

de intensieve veehouderij

bedrijven zijn

wordt alles
zonder grond

maar over

de landerijen

gestart, zodat deze de

mest weg moeten laten halen door loonbedrijven die de mest elders uitrij
den of

naar de

mestbank in

Elspeet brengen. Aangezien er bovendien nog

kunstmest wordt

gebruikt om

het gewas

tijdens het

opkomen een "groei-

stoot" toe te dienen, worden er veel meer nutriënten op het land gebracht
dan door de gewassen kunnen worden opgenomen. De

niet gebruikte nutriën

ten spoelen uit of af; hierdoor raakt het oppervlaktewater geëutrofieerd,
en wordt het grondwater ongeschikt voor consumptie door mens of dier. Het
beschrijven van

de gevolgen

van deze

overbemesting voor de waterkwali

teit, is een van de doelstellingen van onze studie; het zal in de volgen
de hoofdstukken steeds weer aan de orde komen.

- 23 3. WATERKWALITEIT IN DE NATUURGEBIEDEN.
In de

weinig reactieve Veluwe sedimenten wordt de watersamenstelling

voornamelijk bepaald door de invoer van elementen met de neerslag.
natuurgebieden is

de grondwatersamenstelling vergelijkbaar met de regen

watersamenstelling vermenigvuldigd
1974;

Appelo, 1982).

Er wordt

niet vrijkomen),

met

een

indampingsfactor (Meinardi,

hierbij vanuitgegaan

conservatief gedragen, i.e. niet
thans daaruit

In de

aanwezig zijn

dat de ionen zich

in het

sediment (of al

door het sediment niet geadsorbeerd wor

den, en ook niet door vegetatie worden opgenomen. Dit geldt met name voor
Chloride. Voor

de invoer

Leeflang (1938) en van

met de

het

regen zijn de regensamenstellingen van

RIVM/KNMI

netwerk

gebruikt.

Deze gegevens

stellen de natte neerslag voor in het vrije veld en een deel van de droge
neerslag die tijdens regen van de trechter wordt

gespoeld. De concentra

tie in het grondwater wordt dus berekend als:
Cl(grondw) = Cl(regen) * (N / N-E)

(3.1)

waarin N en E respectievelijk de hoeveelheid neerslag en evapotranspiratie (mm/jaar) voorstellen. Het quotiënt (N / N-E) stelt de indampingsfac
tor voor.

De relatie is gebruikt om de hoeveelheid evapotranspiratie uit

te rekenen (Schoeller, 1960; Eriksson, 1960). Vanuit dit concept wordt de
grondwatersamenstelling besproken,

zoals die onder verschillende vegeta

ties is bemonsterd.
Het blijkt dan dat de droge
zienlijk

groter

is

dan

neerslag, ook

worden om

Chloride kan

dus niet zonder

een indampingsfactor te berekenen uit de gemid

delde concentraties in regenwater
wordt ook

op vegetatie aan

gemeten wordt met regenmeters (Eriksson, 1959,

1960; Ulrich e.a., 1979; Stuyfzand, 1983).
meer gebruikt

van Cl,

en grondwater

of oppervlaktewater. Er

ingegaan op verzuring en de buffering die reacties met het se

diment kan opleveren. Tenslotte wordt de kwaliteit van het oppervlaktewa
ter in een natuurgebied vergeleken met de grondwatersamenstelling.

3.1. Samenstelling van het grondwater.
De grondwatersamenstelling

werd bemonsterd

onder verschillende vege

taties m.b.v. het Instrument voor het Nemen van Monsters van Ondiep

-

Grondwater (INMOG;

zie ook

2k

-

Herweyer en

Verhoef, 1983).

Steeds is erop

gelet dat de diepte van het monsterpunt onder de grondwaterspiegel zodan
ig is dat water wordt verkregen dat binnen de te bemonsteren vegetatie is
geïnfiltreerd. Dit is gebeurd (zie fig. 3.1) op
het watervoerend

grond van

dikte (D) van

pakket, de afstand tot de plaats waar de vegetatie ver

andert in de richting

van de

waterscheiding (x),

en de

afstand tot de

waterscheiding (x + x^). In fig. 3.1 geeft (d) de maximale diepte aan die
het monsterpunt onder de grondwaterspiegel
door dispersie

en door

mag

liggen.

Die

diepte kan

inhomogeniteiten van de ondergrond geringer wor

den. In de praktijk werd daarom steeds de bovenste 5 cm van

het grondwa

ter bemonsterd, waarbij goed gelet werd op de hydrologische randvoorwaar
den zoals die in fig. 3.1 zijn aangegeven.

X+X.J

.

t

nD , , D x

" ~N~
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N
^

^

I?
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Fig. 3.1. Infiltratie-diepte en reistijd van een grondwater-stroombaan (Ernst, 1973).

In tabel 3.1 zijn de gemiddelde concentraties weergegeven die in mons
ters van ondiep grondwater zijn aangetroffen. Onder heide zijn de concen
traties laag, onder loofhout

of

hoogste

onder

concentraties

zijn

gemengd

lariks/loofhout

hoger,

en de

naaldhout gevonden. De concentraties

zijn zelfs zo hoog dat niet zonder meer een onderscheid valt te maken met
een waterkwaliteit die door landbouwactiviteiten is beïnvloed. Zo ligt de
NC^-concentratie gemiddeld boven de norm voor
De lage

drinkwater (=0.83 iranol/1).

pH en de hoge Al-concentraties maken dit water ook al ongeschikt

voor menselijke

consumptie. De

K-concentraties zijn

echter laag t.o.v.

- 25 water dat onder landbouwgronden is bemonsterd zodat een directe beïnvloe
ding door de mens uitgesloten moet worden geacht.

TABEL 3.1. Gemiddelde grondwatersamenstelling onder natuurterreinen op de Veluwe bij ver
schillende begroeiing, (gehaltes in mmol/1).

Regen

heide

naaldhout

15

Aantal

mix

12

7

PH

4.52

4.46

4.41

4.31

Na

0.073
0.004
0.009
0.014
0.13

0.190 (.041)
0.031 (.024)
0.034 (.025)
0.029 (.035)
0.001 (.002)

0.67 (.38 )
0.049 (.041)
0.100 (.072)
0.30 (.35 )
0.007 (.022)

0.43 (.11 )
0.048 (.030)
0.092 (.025)
0.152 (.171)

0.085

0.223 (.028)

0.91 (.42 ) 0.59 (.09 )

K

Mg

Ca

NHA
Cl
Alk
so 4

-

-

0.071
0.061

NO3
Si
Al

-

-

-

0.234 (.034)
0.156 (.133)

0.79 (.54 ) 0.60 (.19 )
1.08 (1.19) 0.70 (.34 )

0.081 (.022)
0.139 (.068)

0.16 (.15 ) 0.19 (.08 )
0.62 (.73 ) 0.48 (.25 )

concentraties

worden

Dergelijke hoge
zowel in

-

meer

aangetroffen

onder bos,

bodemvocht (Van Breemen en Jordens, 1983; Duysings e.a., 1983),

als in grondwater (Stuyfzand, 1983; Loman
e.a., 1985).

We kunnen

proberen deze

e.a., 1984;

Van Duyvenbooden

vanuit de hydrologische randvoor

waarden te berekenen m.b.v. vergelijking

3.1,

namelijk

door

de termen

N(eerslag) en E(vapotranspiratie) te berekenen.
Als weerslag van het vele onderzoek dat aan boshydrologie is verricht,
zijn enkele artikelen verschenen die tot een danig
ting

over

de

waterbalans

van

voorzover dit de berekening van
interceptie van

bossen aanleiding kunnen geven, althans
het

neerslagoverschot

betreft.

Zo zou

regen (dit is het deel van de regen dat door het blader

dak wordt opgevangen en direct weer verdampt zonder
in z'n

vereenvoudigde opvat

meest simpele

vorm, min

of meer

constant zijn

jaarlijkse neerslag hoeveelheid (Calder en Newson
factor (a) neemt af

de grond

te raken),

bij een gegeven

1979); de interceptie

bij toenemende jaarlijkse neerslag. Roberts (1983)

vindt verrassend genoeg dat

de transpiratie

van bossen

in N.-W. Europa

vrijwel identiek is, namelijk 333 ±35 mm/jr. Interceptie zou dus de vari-
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atie in neerslagoverschot bepalen. De factor (a) kan

in ieder

geval van

jaar tot jaar aanzienlijk verschillen, zoals aangetoond door Mulder
(1984) voor dennen op de lysimeters van Castricum. Hij vond een intercep
tie van 42 en 51 % van de jaarlijkse neerslag voor 1980 en 1981.
Uitgaande van 333 mm
resteert van

800 mm

transpiratie en

30 %

interceptie voor loofhout

neerslag per jaar een neerslagoverschot van 227 mm.

Voor naaldhout met 40 % interceptie wordt een

neerslagoverschot van 147

mm gevonden. Dit levert dan indampingsfactoren (N /(N-E) in verg. 3.1) op
van 5.4 en 3.5 voor resp.
de gevonden

naaldhout en

Cl-concentraties in

loofhout. Terugredenerend vanuit

het grondwater onder naaldhout en loof

hout, zou er dan in beide gevallen 0.17 mmol Cl/1
bracht moeten

worden. Dit

is twee

met de

keer zoveel als in de natte neerslag

wordt gevonden (tabel 3.1). Het betekent dat er nog een
Cl moet

neerslag inge

andere bron voor

zijn. Naar alle waarschijnlijkheid komt dat deel met droge neer

slag binnen, en bestaat het uit

stof dat

door de

vegetatie wordt opge

vangen.
De concentraties
deeld worden om zo
3.2).

De

van de

elementen kunnen door de Cl-concentratie ge

een relatief

grootste

verandering

gedrag t.o.v.

wordt gebufferd

dende kleimineralen, zodat de

definieren (Tabel

wordt voor K aangetroffen in grondwater

onder heide. Het is echter mogelijk
aanzienlijke mate

Cl te

dat de

concentratie van

dit ion in

door uitwisselingsreacties met K-hou-

concentraties naar

een niveau

worden ge

trokken dat onafhankelijk is van de indamping.
TABEL 3.2. Verhoudingen van de elementen t.o.v. Cl
natuurterrein bij verschillende begroeiing.

Regen
0.86
0.05
0.11
0.16

Na
K
Mg
Ca
Cl
S0A

NO3

heide
0.85
0.14
0.15
0.13

naaldh
0.74
0.05
0.11
0.33

in regen en grondwater onder Veluws

mix
0.73
0.08
0.16
0.26

1.0

1.0

1.0

1.0

0.84
0.72

1.05
0.70

0.87
1.19

1.02
1.19

De gemiddelde concentraties van andere ionen zijn verder in verhouding
tot Cl vrijwel gelijk, onafhankelijk van vegetatie-type. Dit betekent dat
de grondwatersamenstelling

inderdaad benaderd

kan worden

door de neer

- 27 slagsamenstelling "conservatief" in te dikken. Ten opzichte van Cl is een
verhoging merkbaar van de SO^ en NO3 concentraties,

echter niet

zo hoog

als men zou verwachten op grond van de invang van gasvormig SO2 of N0X en
NH3 (Van Aalst, 1984; Van Breemen

e.a., 1982).

Ook moet

duidelijk zijn

dat N zich niet conservatief gedraagt, omdat de totale inbreng van NO3 en
NH^ in verhouding tot Cl 2.2
grondwater slechts

bedraagt in

een geringe

en opslag

rol. Van SO^ kan
neergeslagen

een

als

een

in het

afwezig is.

Denitrificatie, opname in

in het bodemstikstof spelen hier ongetwijfeld een
aanzienlijke

hoeveelheid

geadsorbeerd

worden of

Al-sulfaat (Ulrich e.a., 1979; Nordstrom, 1982).

Uitspraken hierover kunnen slechts
metingen binnen

neerslag, en

verhoging van de NO3/CI verhouding wordt

aangetroffen, terwijl NH^ vrijwel
de biomassa

de natte

gedaan worden

na zeer gedetailleerde

het ecosysteem die meerdere jaren moeten worden voortge

zet (Ulrich e.a, 1979; Likens e.a., 1977).

3.2. Droge neerslag van Chloride
De relatief hoge concentraties van Cl die in het grondwater onder natuurterrein worden
aangetroffen, maken het waarschijnlijk dat droge neerslag van dat element belangrijker is
dein in het verleden werd gedacht. In ecosysteemstudies wordt in doorval^ en stamafvoer^
steeds een concentratie-verhoging gemeten van Cl t.o.v. de vrije veld neerslagsamenstel
ling. De verhoging kan een gevolg zijn van blad-uitwassing (Cl uit de sapstroom, dat van
de bladeren of naalden wordt afgewassen bij regen), van droge neerslag, en/of van indik
king door gedeeltelijke verdamping van de regen (=interceptie). Het is niet mogelijk om
hier een onderscheid tussen te maken door directe metingen te doen.
Ulrich e.a. (1979) concluderen dat de vegetatie geen Cl opneemt uit het bodemvocht, en
baseren de droge neerslag op de veronderstelling dat alleen in het najaar een bladuitwassing vein Cl plaatsvindt. In september en oktober is de berekende bladuitwassing inderdaad
zeer gering (hun tabel 14, p. 106) t.o.v. de droge neerslag. Miller en Miller (1980) bere
kenen de droge neerslag m.b.v. een regressie-vergelijking, en vinden een beduidend hogere
verhouding voor de bladuitwassing en de droge neerslag van Cl: .65/.73 kmol/ha/jr
tegen
Ulrich e.a. .068/.535 kmol/ha/jr bij spar. Parker (1983) komt in een recent overzicht
waarin vrijwel alle doorvalstudies van na 1970 zijn betrokken tot de conclusie dat blad
uitwassing geen rol van betekenis speelt, behalve voor protonen en N-verbindingen. Prenzel
(1979) noemt echter een selectie-factor voor Cl van 0.09 bij opname van bodemvocht. Bij
een transpiratie van 300 mm/jr worden zo toch nog aanzienlijke hoeveelheden opgenomen en
mogelijk direct weer uitgespoeld bij blad-uitwassing. Het is duidelijk dat de metingen van
verschillende onderzoekers nog geen eenduidige uitspraak toelaten. Een aantal balansstu
dies is daarom nog eens bekeken met het doel meer inzicht in de grootte van de droge depo
sitie te verkrijgen.
In de studies waar droge neerslag van Cl is gevonden wordt eveneens een droge neerslag
van Na aangetroffen, en wel in een proportie die vrijwel overeenkomt met de verhouding die
in zeewater wordt gevonden (Ulrich, e.a., 1979; Stuyfzand, 1983). Dit suggereert dat de
extra invang van Cl vooral uit droge zeezout-deeltjes bestaat, en niet zozeer wordt be-

1
O

neerslag-water dat door het bladerdak heen valt.
neerslag-water dat langs de stam vloeiend de grond bereikt.

- 28 paald door gasvormig Cl dat van industriële herkomst kan zijn (Ridder, 1978; Vermeulen;
1977). De droge neerslag van Cl wordt dan bepaald door de beschikbaarheid van zeezoutdeel
tjes gedurende droge periodes. Omdat grotere deeltjes gemakkeiijker worden uitgevangen en
de aanwezigheid en grootteverdeling van de deeltjes de concentratie in regenwater bepaalt,
zou men verwachten dat bij toenemende gemiddelde Cl-concentratie in de natte neerslag, de
droge neerslag nog sterker toeneemt.
Blad-uitwassing als cyclisch proces valt uit te schakelen in een goed opgestelde che
mische baleins in een lysimeter of een stroomgebied. De invoer van Cl is de concentratie
die in de vrije veld natte neerslag is gemeten, vermenigvuldigd met de neerslaghoeveelheid
(mg/jaar of mmol/jaar). De uitvoer van Cl is de concentratie in drainwater van een lysime
ter, of in de afvoer uit een stroomgebied, vermenigvuldigd met de afgevoerde hoeveelheden
water (eveneens dus in mg of mmol/jaar). Als de verhouding van deze twee fluxen gelijk is
aan 1, is de natte neerslag de enige bron van Cl in het grondwater of het oppervlaktewa
ter. In fig. 3.2 is deze verhouding uitgezet tegen de Cl-concentratie in de natte neerslag
zoals gemeten in budget-studies. Er zijn alleen metingen opgenomen waarbij minstens 1 jaar
is gemeten; de gegevens zijn deels ontleend aan een compilatie van Stuurman (1984).
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Fig. 3.2. Verhouding van Cl-invoer en uitvoer in stroomgebieden en lysimeters, uitgezet
tegen de Cl-concentratie in de neerslag.

TABEL 3.3. Verwijzingen naar de in fig. 3.2 gebruikte studies.
(1) Stuyfzand, 1984; (2) Matzner en Hetsch, 1981; (3) Verstraten e.a., 1984; (4) Ulrich
e.a., 1979; (5) Likens e.a., 1977; (6) Swank en Douglas, 1977; (7) Schindler, 1976;
(8) Zeinan, 1975; (9) Verstraten, 1980; (10) Waylen, 1979; (11) Reid, 1981; (12) Fel
ler, 1977; (13) Dearing, 1982; (14) Yuretich, 1981; (15) Kin Che Lam, 1978; (16) Clea
ves en Fisher, 1974; (17) Cleaves en Godfrey, 1970; (18) Balek e.a., 1978.

Uit fig. 3.2 valt af te lezen dat de droge neerslag vein Cl op laag struikgewas als
heide gering is, en alleen vlak bij de kust merkbaar is ( hoge concentratie van Cl in
neerslag). Voor bos is de relatie niet eenduidig, het meest opvallende is nog wel dat bij

- 29 zeer lage concentraties in de neerslag, de uitvoer uit een aantal stroomgebieden kleiner
is dan de invoer met de natte neerslag. Dit geldt ook voor het Hubbard Brook gebied (Li
kens e.a., 1977), waar een meetreeks van meer dan 11 jaar aanwezig is. Naar de oorzaken
kan men slechts gissen; door Likens e.a. wordt hier verder niet op ingegaan. (Een lagere
uitvoer van Cl dan door de neerslag wordt ingevoerd is ook gemeten door Feth e.a. (1964);
zij verklaarden de verlaging van Cl door adsorptie aan kaoliniet in de bodem). In N.W.
Europa, niet te dicht bij de zee, lijkt er in bossen grofweg twee keer zo veel Cl inge
bracht te worden als er in vrije veld neerslag wordt gemeten (Verstraten e.a., 1984; Ul
rich e.a., 1979; Matzner en Hetsch, 1981). Ook op de Veluwe lijkt dat op te gaan, zoals
boven is berekend.
Wanneer echter voor een relatief eenvoudig element als Cl al zo grote verschillen wor
den gevonden, moet men voor de andere ionen de bijdrage van droge neerslag nog wel geheel
als een enigma beschouwen. Dit geldt voor de kationen Ca2+, Mg2+ en K+ waarvoor bladuitwassing en kationwisseling (van H+ met Ca2+) belangrijke bijdrages hebben aan de concen
traties die in doorval worden gemeten (Ulrich e.a., 1979), terwijl voor de elementen die
ook gasvormig ingebracht worden (N als NHß of N0X; S als SO2) deze hoeveelheid nog lastig
er is in te schatten (Ulrich e.a., 1979; Van Breemen, 1984; Van Aalst, 1984). Deze elemen
ten zijn bovendien niet langer "conservatief" te beschouwen wanneer het water door vegeta
tie en bodem percoleert naar het grondwater.
Dit betekent dat de grondwaterkwaliteit niet met een simpele indampingsfactor afgeleid
kan worden uit de natte neerslag zoals door Meinardi (1974) en Appelo (1982) is gedaan.
Alleen voor laag struikgewas zoals heide blijkt de droge neerslag van Cl vrijwel nihil te
zijn (Matzner, 1980) en vermoedelijk is de Veluwe ver genoeg van de kust gelegen om die
conclusie ook voor ons studiegebied geldig te doen zijn. Misschien is de vergelijking op
grond van ingedampt regenwater met grondwater (zoals die eerder werd gedaan) ook wel zo
geslaagd omdat heide of onbegroeid terrein (stuifzanden) belangrijke infiltratiegebieden
zijn geweest, enerzijds door een in het verleden groter oppervlak, anderzijds vanwege een
groter neerslagoverschot per oppervlakte-eenheid^.

1 gij deze interpretatie van vroegere omstandigheden moet ook nog bedacht worden dat
de Zuiderzee een bron van zeezout is geweest. De concentraties in Zuiderzee-water langs de
Veluwe-rand worden geschat op ongeveer 1/5 van de concentraties in de oceaan (=Noordzee)
(gegevens van Volker in het RIJP archief). Dit zal ongetwijfeld hogere Cl-concentraties in
het neerslag water hebben gegeven.

- 30 -

Fig. 3.3.
1985.

Verloop van

concentraties in

grondwater onder

bos bij

Kootwijk van 1978 tot

- 31 3.3. Langere termijn variaties; verzuring.
De in

hoofdstuk 3.1 beschreven monsters zijn genomen op verschillende

plaatsen in het Hierdensche Beek stroomgebied
deld geven

van 1981

tot 1984. Gemid

zij een beeld van de grondwaterkwaliteit onder natuurterrein.

Toch moet rekening gehouden worden met fluctuaties in
langere periodes.

De Vrije

concentraties over

Universiteit bemonstert vanaf 1977 jaarlijks

een grondwaterput in bos bij Kootwijk waarin voor het eerst verzuring van
het grondwater in Nederland werd aangetroffen (Appelo, 1982). In fig. 3.3
zijn concentraties uitgezet tegen de tijd.
In 1977 wordt nog een zekere alkaliteit in het water
is Al

afwezig. In

1982 zijn pH en alkaliteit gedaald, en NO3 en Al-con

centraties gestegen. Een duidelijk
volgende jaren

aangetroffen, en

teken

van

verzuring.

In

de daarop

nemen de NO^-concentraties weer af, en is de pH ook enig

szins gestegen maar niet zo veel dat er weer alkaliteit wordt gemeten. De
SO^ en Cl-concentraties blijven vrijwel constant.
Het is

duidelijk dat

de verzuring

vooral wordt

veroorzaakt door de

concentratiestijging van NO3 als zuur anion. Omdat die stijging blijkbaar
tot een

aantal jaren beperkt bleef, gaat het vermoeden ontstaan dat deze

veroorzaakt is door extra oxidatie van
Op grond

van de

diepte van

organisch materiaal

in de bodem.

de monsterpunten onder maaiveld en onder de

grondwaterspiegel kunnen verblijftijden van het water van 3-5 jaar ge
schat worden, zodat in 1982 juist het water zou arriveren dat in de droge
jaren 1976 en 1977

is geïnfiltreerd.

Een verdroging

leidt ongetwijfeld

tot een versterkte oxidatie, en dit is al vaker als oorzaak van verhoogde
NO3 concentraties

in grondwater

gesignaleerd (Kreitler

en Jones, 1975;

Hendry e.a., 1983). De met de oxidatie optredende, verhoogde zuur produc
tie (Van Breemen e.a., 1983) wordt in de Veluwe geneutraliseerd

door Al.

Dit betekent dat de uitwissel-buffer van de bodem wordt aangetast, dat de
pH lager wordt dan 5, waarbij Al mobiel

wordt en

het voornaamste kation

in het uitwisselcomplex gaat vormen (Ulrich e.a., 1979).
3.3.1. Silikaatverwering als buffer tegen verzuring.
Dit stadium in de verzuring wordt door Ulrich e.a. gekoppeld aan een "nachlassendeLeistungs- und Konkurrenzfähigkeit von Edellaubhölzem und anspruchsvollen Bodenpflanzen11
(1979, p.197). Het wordt bereikt wanneer de verwering van primaire Silikaten niet groot
genoeg is om de zuurinbreng te neutraliseren. De verzuring van het grondwater is dus af
hankelijk van de zuurinbreng met de neerslag, en van variabele reacties in de bodem zoals
de boven vermelde oxidatie en NOj uitspoeling. Het is interessant om te zien hoe groot de
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gere termijn de enige herstelmogelijkheid tegen verzuring biedt, en daarmee ook grenzen
kan vastleggen aan de maximaal aanvaardbare inbreng van verzurende stoffen vanuit de at
mosfeer.
Er zijn in principe 4 mogelijkheden om de grootte van de silikaatbuffering te bepalen.
Deze zijn:
1. op grond vein invoer/uitvoer balansen van elementen met water (Johnson e.a., 1968; Ul
rich e.a., 1979; Paces, 1983; Van Breemen e.a., 1984).
2. op grond van element verlies uit bodemhorizonten vergeleken met de C-horizont (Bosse,
1964, cit. Ulrich, e.a.,1979; Breeuwsma en De Vries, 1984; Vein der Salm, 1985).
3. op grond van titratie curves van bodems met zuur (Hoeks, 1983; Van der Salm, 1985), of
liever, op grond van vrijkomen van voor verwering kenmerkende elementen bij toevoegen
van zuur (Habreiken en Visser, 1984).
4. op grond van in het laboratorium bepaalde oplossnelheden van individuele silikaat mi
neralen (Paces, 1983).
ad 1)
Budget studies zijn verzameld en geïnterpreteerd door Van Breemen e.a., 1983, 1984. Een
budget studie houdt in dat een vergelijking wordt gemaakt tussen invoer van elementen
(meestal alleen met natte neerslag) en uitvoer (meestal aan het eind vein een stroomge
bied). Van Breemen e.a. konden aantonen dat zure regen een grote invloed heeft op de bo
dems waar de vermindering van "zuur neutraliserende capaciteit" (ZNC) relatief langzaam
verloopt. De vermindering vein ZNC is een totaalparameter die niet alleen verwering van
silikaten omsluit, maar ook de uitwisselbuffer kan omvatten of reacties met organisch
materiaal die op het moment dat de balans werd opgesteld actief een rol hebben gespeeld.
Alleen wanneer aangetoond kan worden dat uitwisseling en organisch materiaal geen belang
rijke rol spelen kan de vermindering van ZNC geheel aan verwering toegeschreven worden.
Een nadeel van de methode is overigens dat geen rekening wordt gehouden met tijdelijke
fluctuaties in de uitvoer van elementen, die zeker aanzienlijk kunnen zijn zoals de boven
gegeven meetreeks voor grondwater op de Veluwe aangeeft. Het is inderdaad verwonderlijk
dat men meestal alleen constateert dat de gemeten cijfers geen "steady state" hoeven voor
te stellen, maar verder niet ingaat op de meetreeks die nodig zou zijn om wel een goed
inzicht te verkrijgen in de balans zoals gedaan door Eriksson (1960). Gezien de verhouding
van de hoeveelheid elementen in de bodem t.o.v. de jaarlijkse flux zijn die tijden aan
zienlijk groter dan de meetreeksen waar nu conclusies op gebaseerd worden. Zo concluderen
Ulrich e.a. (1979) uit hun metingen, die zeker tot de meest gedetailleerde en betrouwbaar
ste behoren die thans zijn verricht, dat biotiet-verwering ongeveer 0.14 kmol/ha/jr aan
zuur zou neutraliseren onder beuk. Onder spar wordt geen biotiet verweerd, maar wordt
juist Mg (het element waaruit de biotiet verwering wordt berekend) opgenomen door de bo
dem. Onder beuk is trouwens de afwijking t.o.v. het gemiddelde zo groot, dat een waarde
voor de silikaat verwering eigenlijk niet gegeven kan worden. Alleen Al en Mn worden dui
delijk uitgespoeld in Solling. Het is echter onduidelijk uit welke silikaatmineralen deze
elementen oorspronkelijk zijn verweerd, aangezien de concentraties in het bodemvocht nu
door oplossen van (secundaire) bodemmineralen worden bepaald.
ad 2)
De tijdelijke variatie die een korte termijn balans kan verstoren wordt geïntegreerd
wanneer naar de uitloging van de bodem zelf wordt gekeken (Breeuwsma en De Vries, 1984).
De tijd van bodemvorming en de samenstelling vein het moedermateriaal moeten dan redelijk
bekend zijn. Breeuwsma en De Vries constateren dat verwering (relatief t.o.v. C-horizon
materiaal) beperkt blijft tot de bovenste 25 cm van de bodem in podsolen, en berekenen dat
daarin de zuurbuffering 0.1 - 0.6 kmol/ha/jr is geweest. Ulrich e.a. (1979) berekenen uit
veldspaatverliezen voor een podsol onder heide dat de zuurbuffering 0.2 kmol/ha/jr moet
zijn geweest. Wanneer echter voor het moedermateriaal het huidige C-horizon materiaal
wordt genomen, zal de verweringssnelheid te laag worden berekend, omdat de bodemoplossing
zeker niet verzadigd t.o.v. de primaire silikaten in die bodemlaag aankomt en gewoon door
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croscoop dat nog 1.5 m onder maaiveld de veldspaten een verweerd uiterlijk hadden met
"etch-pits".
ad 3)
Met behulp van een titratie curve kan inzicht verkregen worden in de totale proton
buffering van de grond (Hoeks, 1983) waarbij ook de buffering door silikaatverwering wordt
meebetrokken. De vorm van de buffercurve is echter afhankelijk van de titratiesnelheid, en
zal in het algemeen te lage buffersnelheden geven. (De buffersnelheden kunnen ook te hoog
zijn wanneer door contact van het bodemmateriaal met de lucht langzaam zuur wordt geprodu
ceerd, bijv. door oxidatie van sulfides). Omdat het bodemmateriaal uit de natuurlijke
omgeving wordt geisoleerd kunnen de uitkomsten gemakkelijk beinvloed worden door reacties
die hiervan een gevolg zijn. Het is nauwelijks voorstelbaar wat de gevolgen zouden zijn
als na 100 jaar inbreng van "zure regen" de pH van het bodemvocht tot 4.7 m. onder maai
veld lager dan 2.6 zou zijn geworden (Hoeks, 1983), maar er is ongetwijfeld nog meer buf
fering vain Al-hydroxide en van silikaatmineralen aanwezig dein aan bod kwam in de snelle
titratie waarop deze voorspelling werd gebaseerd. Door Habraken en Visser (1984) is ook
gekeken naar hoeveelheden Na en K die bij pH = 3.5 in het bodemvocht terechtkomen en die
de buffering door silikaatverwering voorstellen. HeIsias laten de gebruikte analysetech
nieken bij te geringe concentraties geen goede conclusies toe over de buffersnelheid.
ad 4)
In tabel 3.4 wordt de tijdsduur vergeleken die nodig is om een 1 mm kristal van enkele
primaire mineralen op te lossen (naar Lasaga, 1983). Deze "relatieve levensduur" is ver
kregen uit laboratorium experimenten waarin de oplossnelheid van de mineralen werd be
paald. Ter vergelijking is kalk bijgevoegd, maar kalk lost zelfs zo snel op, dat het water
verzadigd raakt. In dat geval hangt de "levensduur" af van de hoeveelheid water die door
de grond percoleert.
TABEL 3.4 Relatieve levensduur van enkele silikaat-mineralen (Lasaga, 1983).
mineraal

Kwarts
Muscoviet
K-veldspaat
Na-veldspaat
Enstatiet
Ca-veldspaat
Kalk

levensduur v.e.
1 mm kristal (iaar)
324000
27000
520
80
8

000
000
000
000
800
112
2 dg (1 1/j)

oplossnelheid

buffersnelheid

zeer laag
1
»
1
1
1
1
t
1

n.v.t.
zeer laag
1
1
i
1
1

groot

groot

I
i

In de bodems die gevoelig zijn voor verzuring zijn alleen nog kwarts, K-veldspaat en
muscoviet aanwezig. Dit zijn dus de mineralen die in de tabel de langste levensduur verto
nen. Dit zijn bodems die bijv. uit sediment van de formatie van Enschede, of "oude" Har
derwijk zijn ontstaan (zie fig. 2.4). In de literatuur zijn oplosexperimenten aan ver
schillende veldspaten beschreven. Helgeson e.a. (1984) concluderen dat het oplossen line
air verloopt in de tijd onder de condities van de experimenten (nulde orde kinetiek). De
condities (o.a. lage concentraties in het water) zijn ook van toepassing in de grond. De
oplossnelheid is ongeveer 10"15'^mol cm~^ s~l. Deze waarde kan gebruikt worden om de buf
fersnelheid van de grond uit te rekenen als het veldspaatoppervlak bekend is. Een schat
ting hiervan is te verkrijgen uit een zeefanalyse van de grond, en aan te nemen dat de
grond geheel uit bolletjes bestaat. Men kan uitrekenen dat een duinvaaggrond zo een opperO
vlak heeft van ongeveer 16000 cm per 100 g. Hiervan is bijv.

- 34 5% veldspaat
* oplossnelheid
of per jaar
100 g @ 50 cm^, en 1 cm^

= 800 cm^
= 2.5E-13 mol s~^
=7.8 Mmol veldsp. j~^ (100 g)"^
= 0.16 pmol veldsp. j~^ cm"'''.

Een mol veldspaat (Na,K)AlSi30g kan 1 tot 4 eq zuur neutraliseren, afhankelijk van de
hoeveelheid Al die neerslaat. Voor de verzuringsproblematiek is het echter belangrijk dat
de pH zo hoog wordt dat Al, als toxisch element, niet in oplossing kan blijven en neer
slaat als Al(OH)o of in kleimineralen. Onze grond neutraliseert dus 0.16 peq zuur per jaar
—1 — 1
per cm , dus 25 cm grond geeft 4 neq cm
j
buffercapaciteit, ofwel 0.4 kmol/ha/j (ver
gelijk met de boven gegeven zuurbuffering die in podsolen werd bepaald).

3.4. Berekende vatersaaenstelling als gevolg van verzuring en buffering.
Tabel 3.5 geeft een vergelijking van geanalyseerd grondwater onder heide en grondwater
berekend uit de neerslagsamenstelling voor 1940, en die van 1978-1982. Het "grondwater" is
berekend met een indampingsfactor die de regenwatersamenstel1ing concentreert, door het
water in evenwicht te brengen met gibbsiet (Al-hydroxide) en door oplossen van K-veldspaat. De berekening is gedaan met het computer-programma PHREEQE (Parkhurst e.a., 1980).
Het is opvallend dat het regenwater van voor 1940 niet zuurder wordt bij indampen. Dit
komt door de lage S0^ en N03, de hoge Ca en Mg-concentraties, en een NH^-gehalte dat lager
is dein de alkaliteit. Of dit regenwater geheel juist is bemonsterd en geanalyseerd door
LeefIcing (1938) is nog de vraag. De pH van zure regen daalt wel door indamping en oxydatie
van NH^ tot NOj. Door oplossen van Al
in het bodemvocht wordt die pH weer omhoog ge
bracht tot evenwicht met gibbsiet is bereikt. Het Al hoeft niet uit gibbsiet te komen,
maar kan ook afkomstig zijn uit het uitwisselcomplex of uit kleimeineralen die oplossen.
De lange termijn buffering hangt af van de beschikbare hoeveelheid Al; die hoeveelheid is
ongetwijfeld groter dan in korte duur titratie proeven is gevonden.
De pH gaat verder omhoog als silikaatverwering wordt geïntroduceerd, maar de pH-stijging is afhankelijk van de hoeveelheid Al die in oplossing is en die bij pH-verhoging
neerslaat als gibbsiet. In het grondwater van voor 1940 is die hoeveelheid zo gering dat
er snel een pH verhoging wordt bereikt. In het "grondwater" ontstaan uit zure regen moet
echter een hoeveelheid veldspaat oplossen die bijna gelijk is aan de hoeveelheid Al in het
water (in verband met hydroxy-complexen is die hoeveelheid geringer) voordat de pH > 5 kan
worden.
Uit Tabel 3.5 blijkt wel hoe goed de gevonden watersamenstellingen zijn te verklaren
met het beschreven reactieschema. Een vraag is echter waarom de gevolgen van verzuring van
de neerslag niet eerder zijn geconstateerd in het grondwater; het reactieschema leidt tot
een direct optredende verzuring en zure neerslag is al vele jaren bezig. Een verzuring van
grondwater zou onmiddellijk blijken uit een lage pH, uit een hoog Al-gehalte of uit een
slechte ionenbalans wanneer Al niet meegeanalyseerd zou worden. Toch is de constatering
recent (Appelo, 1982), en wordt er nu een toenemende verzuring geconstateerd (Van Duyvenbooden e.a., 1985).
De reden kan liggen in bufferende reacties van het uitwisselcomplex van de grond. De
hogere zuurgraad van het water wordt deels geneutraliseerd door het oplossen van Al, en
als dit Al weer wordt weggevangen door het uitwisselcomplex, zal het enige tijd duren voor
verzuring van de neerslag de in Tabel 3.5 gegeven grondwatersamenstelling te zien geeft.
Om dit te simuleren is een subroutine in PHREEQE ingebouwd (Appelo, 1985, Appelo en
Willemsen, 1987) die het mogelijk maakt om de watersamenstelling te vervolgen als water
door een kolom grond stroomt. De kolom is opgedeeld in poriënvolumes, elk met een uitwis
selcomplex. Water treedt de kolom binnen en wordt vervolgd in de kolom in hoeveelheden die
gelijk zijn aan dat poriënvolume. Een tijd/ruimte relatie volgt dan uit de tijd die nodig
is om een poriënvolume door te spoelen in de veldsituatie die gesimuleerd moet worden.
Bijvoorbeeld, een neerslagoverschot van 300 mm/jaar, en een poriënvolume vein de grond van
33% geeft een verticale stroomsnelheid van 1 m/jaar. Doorstroming van een poriënvolume
betekent stroming van 1 m in 1 jaar, of 50 m in 50 jaar, enz., afhankelijk van de tijds-
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TABEL 3.5 Vergelijking van
mmol/1 ).

berekende en

Reeen

gevonden grondwatersamenstellingen (gehaltes in

2)

31

monster 33209

PH

5.4

5.62

5.10

5.91

5.65

Na+K

0.07
0.03
0.04
0.03

0.21
0.09
0.12

0.21
0.09
0.12

0.36
0.09
0.12

0.37
0.07
0.08

0.09
0.05
0.045

0.27
0.002
0.135
0.09

Mg

Ca

NH4
Cl
Alk
SQk

N°3

-

Al

-

-

-

-

-

-

0.27
0.002
0.135
0.09

0.27
0.15
0.135
0.09

0.23
0.18
0.12
0.09

0.008

0.001

<0.001

21

41

Zure Reeen

monster 33223

PH

4.52

3.08

4.48

4.49

4.48

Na
K

0.073
0.004
0.009
0.014
0.13

0.219
0.012
0.027
0.042

0.219
0.012
0.027
0.042

0.219
0.020
0.027
0.042

0.19
0.03
0.021
0.03

Cl
Alk

0.085

0.255

so4

0.071
0.061

Mg

Ca

NH4

N03
Al

-

-

-

-

0.213
0.573
-

-

0.255
-

-

0.255
-

-

0.23
-

0.213
0.573

0.213
0.573

0.30
0.33

0.301

0.300

0.27

1) 3" ingedikt, C02-spanning=10~3*5, NH^ geoxideerd.
2) als 1, C02-spanning=10~2, evenwicht met gibbsiet (A1(0H)3)
3) als 2, met 150 Mmol K-vsp/1.
4) als 2, met 8 pmol K-vsp/1 .
Watermonsters uit Appelo e.a., 1982. (Grondwater onder heide).
schaal die men wenst te beschouwen. Door de cellen onderling te mengen afhankelijk van de
dispersiviteit, kan de cel-grootte ook vastgelegd worden (Appelo en Willemsen, 1987). De
samenstelling van het uitwisselcomplex kan opgeslagen worden en in evenwicht gebracht
worden met een volgend volume water dat de kolom doorloopt.
In fig. 3.4 is het resultaat weergegeven van een berekening waarbij zuur grondwater een
kolom inloopt waarvan de poriënvolumes een uitwisselsamenstelling hebben die overeenkomt
met de neerslag van Leeflang. Er wordt evenwicht met gibbsiet gehandhaafd. Er is een uit
wisselcapaciteit van 0.1 meq/100 g sediment aangehouden, wat betekent dat er 6 meq kationen in 1 liter worden gebracht bij een poriënvolume van 33%. (Vergelijk dit met de con
centratie van kationen van 0.64 meq/1). Als elk poriënvolume eenmaal per jaar wordt door
gespoeld stelt een water volume een infiltratie van een meter voor. De watersamenstelling
in het vierde poriënvolume geeft dus het effect weer van het aantal jaren zure regen op 4
m diepte.
Het is duidelijk dat de uitwisseling zuur bufferend werkt en de toename van Al in het
grondwater een aantal jaren verhindert. In dit geval duurt het ongeveer 7 jaar voor het
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Year

Fig. 3.3. Verloop van
1985.

concentraties in

Fig. 3.4.
1940.

in kolom grond met uitwisselcomplex in evenwicht met regen van voor

Zure regen

grondwater onder

bos bij

Kootwijk van

1978 tot

- 37 uitwisselcomplex zoveel Ca heeft verloren dat de Al-concentratie merkbaar begint te stij
gen. Die periode is natuurlijk langer of korter afhankelijk van de grootte van het uitwis
selcomplex. De buffering wordt voornamelijk veroorzaakt door uitwisseling van Al met Ca,
en er kan dus verwacht worden dat beginnende verzuring gepaard gaat met relatief hoge Ca
concentraties in het water. In de monsters die de afgelopen jaren vein ondiep grondwater
onder heide zijn genomen is de verhouding Ca/Cl vrijwel gelijk aan die van recente neer
slag (tabel 3.2), en dit betekent dat de verzuring dus al zo lang heeft plaats gevonden
dat het uitwisselcomplex is uitgespoeld en een samenstelling heeft gekregen die in over
eenstemming is met de huidige zuurgraad van de regen.
De hoeveelheden veldspaat die zijn opgelost om het in tabel 3.5 gegeven grondwater te
simuleren, werden gebaseerd op concentraties die in het water zijn aangetroffen. Dit is
wel veel minder dan op grond vein de berekende oplossnelheid op zou lossen. Een liter water
is in de grond in contact met 3 tot 10 liter grond bij een watergevuld poriënvolume van 30
O
tot 10%. Een liter water is dus in contact met minstens 3000cm
grond, waaruit jaarlijks
bijna 500 pmol veldspaat zou verweren. Watermonster 33209 is meer dan 15 jaar oud water,
monster 33223 is 1 - 2 jaar oud water. In beide gevallen zijn de aangetroffen hoeveelheden
Na en K zeker 100* minder dan voorspeld op grond van de oplossnelheid van veldspaat, na
melijk 150 Mmol voor monster 33209 en 8 pmol voor monster 33223.
Het verschil kan een gevolg zijn van een verkeerd geschatte oplossnelheid van veld
spaat, bijv. omdat het reactief oppervlak niet vanuit de laboratorium-experimenten naar
het veld kan worden overgedragen. De berekende oplossnelheid houdt in dat jaarlijks 1/2500
deel oplost, zodat 1700 jaar nodig is om de hoeveelheid veldspaat te halveren. Deze halve
ringstijd zou de veldspaathoeveelheid in de bodem aanzienlijk reduceren, ook van het Chorizont materiaal. De gehaltes veldspaat (2 - 10%) van de voor verzuring gevoelige gron
den zouden bij deze halveringstijd ook te groot zijn gezien de leeftijd vein enkele 10 000
jaar vein de sedimenten.
Het is dus mogelijk dat het verschil veroorzaakt doordat de laboratorium experimenten
gebaseerd zijn op vers gemalen oppervlakken waarvan kristalgroei defecten en dislocaties
de oplossnelheid bepalen (Holdren en Berner, 1979; Lasaga, 1983). Deze zwakte-zones zouden
al in een vroeg stadium verdwijnen, zodat stabielere oppervlakken achterblijven, vooral
als het materiaal ook nog over grote afstand is getransporteerd zoals het sediment van de
Nederlandse Pleistocene aquifers. Het is ook mogelijk dat een deel van het vrijkomend K
wordt opgenomen in zich vormende secundaire mineralen, samen met Al dus. Ook dat zou de
buffersnelheid verlagen, omdat de opname van K in een mineraal weer opnieuw protonen vrij
maakt. Dergelijke secundaire mineralen worden altijd aangetroffen in bodems. Het zou in
overeenstenming zijn met de verweringssnelheid die de bovenste 25 cm van podzolen verto
nen, terwijl toch het grondwater onder zo'n grond een veel lagere verweringssnelheid aan
geeft.
Het effect van een geringere oplossnelheid en van de vorming vein secundaire mineralen
is overigens gelijk: in beide gevallen is de totale buffersnelheid naar pH's > 5 geringer
dein uit de berekende oplossnelheid van veldspaat of uit de gevonden verweringssnelheid van
de bovenste centimeters vein het profiel zou blijken. Onder pH = 5 is de Al-hydroxide buf
fer effectief, en deze kan gemakkelijk de buffersnelheid bereiken die nodig is om de inge
brachte hoeveelheid zuur (thans max. 6-8 kmol H/ha/jr )te neutraliseren.

3.4.2. Conclusies over verzuring van het grondwater.
We kunnen

stellen dat

voor 1940,

en misschien ook nog wel in latere

jaren de neerslagkwaliteit zodanig was dat
Het water

zuur grondwater

niet optrad.

was zo weinig gebufferd dat verwering van geringe hoeveelheden

silikaatmineralen de

pH van

het grondwater

boven pH

=5

en hoger kon

- 38 brengen. Zuur grondwater met pH van ongeveer 4.5, en een groot tekort aan
kationen in

de electroneutraliteitsbalans (omdat Al

niet werd geanaly

seerd), is dan ook nooit aangetroffen in die periode.
De verzuring begint op het moment dat de alkaliteit van de neerslag te
gering is om verzuring door indamping en door oxidatie van
Dan wordt

Al mobiel.

Er zal

nog enige tijd een buffering optreden door

uitwisseling, maar daarna kan een geringe verstoring zoals
riode met

extra nitrificatie

iets lager wanneer de
zoals voor

de pH tot 4.5

interceptie of

naaldhout. In

de indampingsfactor

ieder geval

vrij uniforme

pH =

4.5 die

een droge pe

doen dalen. De pH wordt nog

is er

veel hoger is

voldoende Al-hydroxide be

schikbaar en is de oplossnelheid groot genoeg om
geeft de

NH^ bufferen.

de pH

te bufferen; het

in het grondwater is gesignaleerd

(tabel 3.1). Om de pH tot boven pH = 5 te brengen, zijn echter tientallen
jaren contact

tussen water

en grond nodig omdat de oplossnelheid van de

primaire silikaatmineralen die orde van

tijd

nodig

heeft.

Voor opper

vlaktewater dat uit grondwater met een geringere verblijftijd is onstaan,
zal alleen een verlaging van de

zuurinbreng tot

een pH-verhoging kunnen

leiden.

3.5. Kwaliteit van het oppervlaktewater uit natuurgebieden.
Beek 13,

die bij

de kapel van Staverden in de Speulder Beek stroomt,

wordt vrijwel geheel gevoed

door water

dat van

natuurterrein afkomstig

is. Het geleidend vermogen is laag, en varieert nauwelijks over de lengte
van het beek-traject (zie fig. "13"
gebied bestaat

uit percelen

in Bijlage

A). De

vegetatie in het

gemengd bos, stukjes (natuurlijk) grasland,

heide, en bemest grasland. In tabel 3.6 wordt de samenstelling van ondiep
grondwater

onder

gemengd

naaldhout/loofhout

vergeleken met een opper

vlakte water-monster genomen in 1980, en 2 monsters genomen in
hoge en bij lage afvoer.

1984, bij
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TABEL 3.6 Samenstelling van het oppervlaktewater uit natuurterrein vergeleken met het
grondwater, (gehaltes in mmol/1 ).

grondwater
mix
Afvoer
EG
pH

1980

- - Beek 13
1984

-

304
4.31

Na
K
Mg
Ca
nh4

0.43
0.048
0.092
0.152

Cl
Alk
so 4
NO3
P0 4

0.59

Si
Al

200
4.74

_

-

-

_

1984

hoog

laag

109
5.09

169
3.89

0.48
0.087
0.114
0.27
0.006

0.41
0.12
0.070
0.15
0.010

0.43
0.082
0.083
0.20
0.017

0.44
0.07
0.20
0.04
0.0005

0.46

0.60
0.70
<.001

0.66
0.04
0.37
0.16
<.001

0.19
0.48

0.139
0.057

0.088
0.023

0.114
0.028

-

-

-

0.23
0.23
0.0005

Elementen die in het oppervlaktewater een andere concentratie vertonen
dan in

het grondwater

zijn K (hoger in het oppervlaktewater), NH^ (ho

ger), en SO^, NO3, Al (lager). De hogere K en NH^-concentraties wijzen op
een stromingscomponent die direct vanuit de bovenste bodemhorizont in het
beekje terechtkomt, en niet verticaal naar het grondwater percoleert. Dit
valt af te leiden uit hoge concentraties van deze elementen die in
strooiselpercolaat worden

gevonden, o.a.

Visser (1985). De daling van

het

op de

NO^-gehalte

Veluwe door Habraken en

van

het oppervlaktewater

t.o.v. het grondwater kan bij een gelijkblijvend Cl-gehalte op denitrificatie wijzen, hetgeen in het algemeen aan een
grondwater gekoppeld

diepere stroombaan

in het

moet worden. Denitrificatie buffert basisch volgens

de reactie:
ANO3"

+

4H+

+

5ch2°

2N2

+

5H2C03

+

2H20

(3.2)

waarbij normaliter de pH stijgt en de alkaliteit toeneemt, tenzij
andere reactie

er een

optreedt die zuur buffert. In ons geval zal dat het neer

slaan van Al-hydroxide zijn,

en omdat

SO^

ook afneemt,

misschien van

basisch Alsulfaat, jurbaniet (Van Breemen, 1976; Nordstrom, 1982):

- 40 Al3+

+

SO^-

+ 6H20

Als gecombineerde

--->

ALOHSO4.5H20

reactie levert

verschillen in

0.5 mmol/1

concentraties die

grondwater (tabel

(3.3)

een daling

van het

Al en

is ongeveer in overeenstemming met de
er bestaan

tussen oppervlaktewater en

3.6), maar er moet bij bedacht worden dat er misschien

verschillende stroombanen
zijn in

. Dit

H+

dus (3.2) + (3.3) op dat een daling

van NO3 met 0.5 mmol/1 , gepaard zou gaan met
SO^-gehalte met

+

met

het oppervlaktewater.

een

verschillende

samenstelling gemengd

Een soortgelijke reactie, waarbij de SO4-

concentratie echter niet merkbaar verandert, wordt gevonden in het grond
water dat onder landbouwgronden is geïnfiltreerd.
Denitrificatie is

dus een

reactie die

uitgesproken gunstig is om de

zuurgraad van het water te verminderen. Op de
dat dat

denitrificatie optrad

als er

stuwwal werd geconstateerd

organisch materiaal detecteerbaar

aanwezig was in de sedimenten (Appelo e.a., 1982). Het organisch materi
aal kan

voorkomen in

de vorm van houtresten of meer fijn verdeeld orga

nisch materiaal, en dan gebonden aan klei en
van beek

slib. In

het stroomgebied

13 kan dus een rol spelen dat de klei zeer ondiep ligt, en over

een groot deel al binnen 3
stroombaan geassocieerd

m.-mv

wordt

moet worden

aangetroffen.

met denitrificatie

redenen. Enerzijds wordt dan de basis van de
gewoonlijk een

klei met

Dat

een diepere

heeft dan ook 2

aquifer bereikt,

en dat is

geassocieerd organisch materiaal. Anderzijds is

de verblijftijd van het water

groter,

houtresten

reactiviteit toch nog werkzaam worden. Dit

met

een

geringe

laatste speelt minder in beek 13,

waar

zodat
het

ook

hardnekkig resistente

grondwaterpakket

dun

is -

misschien 2 m dik - en de verblijftijd^ dan zo'n 2 jaar zou bedragen.

1 Verblijftijd wordt
gedefinieerd als
t=S/F, S=grootte van het
reservoir, F=flux door het reservoir. Een aquifer van 2 m. dik, bevat een
schijf water van ongeveer 0.6 m dik. Met een neerslagoverschot van 0.3 m/jr,
volgt een verblijftijd van 2 jaar.
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Evenals dat

voor de

natuurgebieden mogelijk

tuurgebieden een watersamenstelling uitgerekend
chemische balans (Appelo e.a.,

is, kan er voor de cul
worden op

grond van een

1982). Deze is alleen veel moeilijker op

te stellen omdat er grote onzekerheden bestaan over de door de boer opge
brachte hoeveelheden

mest, en over de element uitvoer met de oogst. Voor

de Speulder beek zal in een later hoofdstuk
o.a. op

grond van

een balans

cijfermateriaal verkregen

worden berekend,

met een enquete, maar hier

zal slechts een algemeen beeld worden gegeven van de watersamenstellingen
die in het grondwater kunnen worden aangetroffen.

4.1. Samenstelling van het grondwater.
De gemiddelde concentratie van door de mens beinvloed grondwater is in
Tabel 4.1 gegeven. Het gaat om grondwatermonsters waarvan de herkomst uit
cultuurland duidelijk is. Een specifiek chemisch criterium, zoals een Clconcentratie hoger dan 0.5 mmol/1, valt niet te gebruiken aangezien
grondwater onder bos ook aanzienlijke Cl-concentraties
hoofdstuk

3).

De

ionen

zijn

kan bevatten (zie

onderling weinig gecorreleerd. Alleen de

combinaties pH/Ca/HCO^ en Na/Cl hebben correlatie-coëfficiënten

van meer

dan 0.7, zie Tabel 4.2. Deze correlatie-coëfficiënten kunnen direct ge
koppeld worden aan het oplossen van kalk, al

dan niet

komstig, en

van Na

aan het

gecombineerd voorkomen

monsters in het Uddelerveen-gebied. Het gebrek

van bemesting af

+ Cl

in een aantal

aan correlatie

tussen de

ionen moet toegeschreven worden aan de vele verschillende invloeden op de
watersamenstelling. In wezen kunnen

alleen individuele

wateranalyses en

situaties goed beschreven worden.
Een goed beeld van de samenstellingsvariaties van het grondwater wordt
gegeven in de Vasak-diagrammen

die in

hoofdstuk 5

worden gegeven. Daar

worden deze variaties ook besproken.

4.2. Kwaliteit van het oppervlaktewater uit cultuurland.
Het

oppervlaktewater

heeft

op

de meeste plaatsen een gemengde oor

sprong, deels uit cultuurland, deels uit natuurterrein. De samenstelling
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TABEL 4.1. Samenstelling van vervuild grondwater
beek en zijbeken. Gehaltes in mmol/1.

grondwater

s.d.

% eu1tuur1.:
pH
Eg
Na
K
Mg
Ca

5.61*
508

5

6

100

100

90

7.63
648

6.73
687

beek1 4

(.97)
(213)

en van oppervlaktewater in Hierdensche

7.29
377

H4
68
7.25
468

H8
58
7.43
362

(.87)
(.65)
(.17)
(.83)
(.15)

1.63
0.997
0.465
1.22
0.009

1.78
0.890
0.397
1.27
0.144

0.92
0.330
0.260
0.84
0.006

*>4

1.53 (1.1)
1.04 (1.3)
0.76
(.44)
1.04 (1.1)
0.002 (.01)

2.47
1.51
0.84
0.46
0.011

2.48
0.22
0.73
1.87
0.001

1.48
1.62
1.17
0.56
0.45
0.55
0.53
0.54
0.50
0.46
1.02
0.72
0.00042 0.00042 0.00053

Si
Al

0.17
0.14

0.118
<0.006

0.132
0.009

NH4
Cl
Alk.
so4

NO3

1

1.11
0.55
0.30
1.08
0.039

(.12)
(.31)

0.137
<0.005

1.17
0.537
0.282
0.92
0.067

0.149
<0.005

0.88
0.348
0.229
0.81
0.025

0.165
<0.005

Zie voor plaatsbepaling fig. 2.10.

TABEL 4.2. Correlatie-coëfficiënten van elementen in het grondwater. Alleen coëfficiën
ten >0.7 zijn gegeven.

Na

Cl

0.89

HCO3

PH
0.74

Ca

0.75

TABEL 4.3. Correlatie-coëfficiënten van elementen in oppervlaktewater.

Cl
EG

EG
0.95

Na
0.96
0.91

Mg
0.78
0.86

Ca
0.74
0.85

S04
0.81
0.90

NH4

HC0?
0.83

K
0.87

- 43 wisselt van plaats tot plaats, en

is bovendien

afhankelijk van

het de

biet, en de hydrologische omstandigheden. In Tabel 4.1 zijn wateranalyses
uit een aantal zijbeken en de
een basisdebiet:
venum.

hoofdbeek gegroepeerd,

bemonsterd tijdens

de Hierdensche Beek had een afvoer van 100 1/s bij Leu-

Het verband tussen concentraties van
oppervlaktewater groter

dan in

de

ionen

onderling

is

in het

het grondwater. De relaties komen duide

lijk naar voren in fig. 4.1, waar enkele elementen zijn uitgezet tegen de
Cl-concentratie. Het

geleidend vermogen

van het water is zeer sterk ge

correleerd met de Na-, Mg-, Ca-, SO4-, en Cl-concentratie (Tabel 4.3).

2.6
2.4
2.2

2.0

H = Hoofdbeek

^
I

3

4 = Zijbeek 4, etc.

1.8

5

^
4

1.6

I

1.4

S

1.2

E

1-0

5 £

"5

5

5 4

.1 5,55

'V

0.8

%

V *

0.6

M

0.4
+-

0.2

0.0

"I
0.0

;—
0.4

I

I

0.8
Na

l

1.2

|

••i.^#+++
i

1.6

|

|

++

1

2.0

1

r

2.4

—r~

2.8

Cl—concentratie, mmol/l
>
+ Mg
A S04

Fig. 4.1. Relatie tussen Na-, Mg-, SO^-concentraties en Cl-concentratie in oppervlaktewa
ter. De symbolen voor Na zijn beeknunmers (zie fig. 2.10).

In Tabel 4.4 zijn

regressievergelijkingen gegeven van deze elementen

met EG. Uit de hellingscoëfficiënten in deze tabel valt af

te leiden wat

de bijdrage is van de ionen aan een EG-verhoging. Na en Ca (in equivalen
ten uitgedrukt zou de helling voor Ca 2 * 0.00139 = 0.00278 zijn) leveren
de grootste bijdrage van de kationen, bij de anionen is het vooral Cl.
De hoge

correlatie van de ionen onderling wijst erop dat de individu

ele verschillen die in de grondwatermonsters aanwezig zijn,

meer geïnte-

- 44 greerd zijn.

Het oppervlakte

water is

meestal aan het uiteinde van het

stroomgebied bemonsterd, waar de vervuiling gemiddeld wordt en
ger de

niet lan

individuele spreiding vertoont, die in de grondwatermonsters aan

wezig is. Er treedt menging op van "gemiddeld" vervuild water
water uit

met schoon

de natuurgebieden, en de meng-percentages leveren de voornaam

ste variatie.
TABEL k.k. Regressie-vergelijkingen tussen element-concentraties (in mmol/1) en het Electrisch Geleidend vermogen (EG in pmho/ciB, 25 °C) in het oppervlaktewater van de Hierdensche Beek. Alleen elementen met een correlatie coefficient hoger dan 0.7 zijn opge
nomen. Tussen haakjes de "st. error".

R

Regressie-vergelijking
Na
K
Mg
Ca

= -0.08 (.04) +
= -0.17 (.05) +
= 0.060(.008) +
= 0.12 (.03) +

0.00264
0.0019
0.00043
0.00139

(.00008) *
(.00011) *
(.00002) *
(.00006) *

EG
EG
EG
EG

0.91
0.76

Cl
S0A
N03

= -0.21 (.03) +
= 0.14 (.01) +
= 0.03 (.05) +

0.00371 (.00008) * EG
0.00089 (.00003) * EG
0.00169 (.00011) * EG

Ter illustratie hiervan is in fig.
het percentage

cultuurland in

Aantal monsters
228
228

0.86

226

0.85

228

0.95
0.90
0.71

228
228
228

4.2 het

Cl-gehalte uitgezet tegen

het achterland

van de verschillende mon

sterpunten. De monsters zijn op dezelfde dag genomen, zodat de afvoercondities gelijk zijn in de verschillende stroomgebieden. De monsters van 23
nov. 1984 (fig. 4.2) zijn genomen tijdens de recessie van

een piekafvoer

bij Leuventim van ongeveer 400 l/s. Een maand eerder (23 okt.) werden mon
sters genomen tijdens een piekafvoer. De relaties tussen Cl-concentratie
(Cl, mmol/1) en percentage cultuurland (% Cult) zijn:
Cl = 0.26

De

+

0.006 * % Cult;

R = 0.62 (23-10-84),

Cl = 0.06 +

0.014 * % Cult;

R = 0.82 (23-11-84).

waarde

van

de

en

intercept (resp. 0.26 en 0.06 mmol/1) komt ongeveer

overeen met de Cl-concentratie in grondwater onder natuurterrein. Deze is
0.25 mmol/1 onder heide.
Ter vergelijking

kan de relatie tijdens een bemonstering in 1980 (bij

basis-debiet) gegeven worden:
Cl = 0.49 +

0.014 * % Cult;

R = 0.66 (23-12-80)

waaruit blijkt dat de relatie van 1980 tot

1984 niet

veel veranderd is.

- 45 Voor de

elementen die een hoge correlatie met Cl vertonen, zijn soortge

lijke relaties op te stellen; deze zijn samengevat in tabel 4,5.

R«gr»mi« v*rg.: Cl- 0.0588 + 0.0142 * XCutt, r- 0.82

A
I
I
I

X
0
E
E

X cultuurland
23-11-84

>

Fig. k.2. Relatie tussen Cl-gehalte in oppervlaktewater en percentage cultuurland.
TABEL 4.5. Regressie-vergelijkingen voor elementen tussen
centratie in het oppervlaktewater.

percentage cultuurland

0.03 (.12) +
0.03 (.03) +
0.25 (.08) +

(19 monsters)
0.0070 (.0017) ft% Cult
0.0027 (.0004) * % Cult
0.0085 (.0011) * % Cult

0.76
0.85
0.87

0.49 (.27) +
0.34 (.07) +
-0.01 (.21) +

0.0140 (.0039) * % Cult
0.0040 (.0010) * % Cult
0.0122 (.0030) * % Cult

0.66
0.71
0.70

(13 monsters)
0.0072 (.0019) * % Cult
j.
0.0024 (.0006) % Cult
0.0150 (.0048) * % Cult

R
0.75
0.75
0.69

Regressie-vergeliiking 23-11-•84 (15 monsters)
Na = 0.16 (.15) + 0.0093 (.0021) * % Cult
-0.62 (.10) + 0.0099 (.0014) * % Cult
K
Mg = 0.06 (.03) + 0.0023 (.0004) * % Cult
Ca = 0.16 (.10) + 0.0058 (.0013) * % Cult

R
0.78
0.89
0.86
0.77

Cl

0.82
0.76
0.81
0.73

K
Mg
Ca
Cl
S0/,

NO3

K
Mg
CI

=
=
=

—

=
=

-0.05 (.13) +
= 0.10 (.05) +
= 0.44 (.34) +

= 0.06 (.20) +
HCO3= 0.01 (.13) +
soA = 0.18 (.05) +
PO4 = -0.01 (.01) +

0.0142 (.0028) *
0.0077 (.0018) *
0.0032 (.0007) *
0.0007 (.0002) *

%
%
%
%

Cult
Cult
Cult
Cult

en con
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04—03—79
X

<•
21-11-84

loop langs boek (In km)
23-04-80
A
V 23-11-84

23-12-80

• 04-03-79
X

O
21-11-84

loop langt book (tn km)
23-04-60
A
V 23-11-84

23-12-80

• 04-03-79
X

O
21-11-84

loop lonçs book (In km)
23-04-80
A
V 23-11-84

23-12-80

O

Fig. I*.3. Verloop van concentraties in het water Icings de loop van de Hierdensche Beek.
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A.3. Concentrâtie-verloop

langs de hoofdbeek; concentrâtie-veranderingen

in de tijd.
De Hierdensche Beek is een aantal malen bemonsterd op een
ten langs

de loop

vanaf 1979.

Figuur 4.3

toont hiervan resultaten. De

meetpunten staan in fig. 2.10. De monsters van
schillende takken

die op

punt 1

zijn van

de ver

dat punt samenkomen. De afvoer op 23 nov. 1984

was relatief hoog, zodat de concentraties verlaagd zijn;
traties tijdens

aantal pun

basis-afvoer, geeft

voor de concen

de monster-serie die 2 dagen eerder

is genomen een beter beeld. De metingen van 23 dec. 1980 worden beïnvloed
door zeer

hoge concentraties

die op

dat moment

in beek 5 (Uddelerveen

beek) werden gevonden; ongetwijfeld een gevolg van een (illegale) lozing.
Langs de loop van de beek worden de hoogste concentraties gevonden bij
punt H3 en H4, nadat beek 5 is toegestroomd. Dit
hoge percentage
fig. 4.2),

cultuurgrond dat

en wordt

lozing. Verder

nu en

is te

koppelen aan het

in het achterland aanwezig is (zie ook

dan verhevigd

door de

effecten van directe

stroomafwaarts neemt het percentage natuurgebied toe, en

dalen de concentraties.
Bij punt H8, bij Leuvenum, zijn de concentraties van Cl, Na, Ca en NO3
op verschillende tijdstippen vrijwel gelijk gebleven tijdens basis-afvoe
ren. Blijkbaar worden hier de

verschillende

uitgemiddeld. De K-concentrâtie is

nog

weer verder

echter wel toegenomen. Bij de punten

H3 en H4 is de concentratie van kalium
bijna 2*

invloeden

tijdens een

basis-afvoer in 1984

hoger dan in 1979. Tijdens piekafvoeren wordt dit element rela

tief weinig verdund. Vermoedelijk is de toename in de tijd een gevolg van
het langzamerhand

verzadigd zijn

van het adsorptie complex van de grond

aan K. Hierop wordt verder ingegaan in Hoofdstuk 5.
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• 04—03—79
X

loop longe beek (ta k™)
• 23-04-80
A
21-11-84
V 23-11-84

23-12-80

• 04-03-79
X

O
21-11-84

loop longa beek (In km)
23-04-80
A
V 23-11-84

23-12-80

• 04-03-79
X 21-11-84

loop ionçt beek (In km)
A 23-12-80
7 23-11-84

. 4.3. Verloop van concentraties in het water
(vervolg).

langs de

loop van

de Hierdensche Beek

- 49 5. DETAIL-ONDERZOEK IN INDIVIDUELE ZIJBEKEN.
Tijdens studenten-veldwerken

zijn vier

zijbeken (nummers 1, 5, 12 en

14) meer in detail onderzocht. De beken 5 (uit Uddel) en 14 (uit Speuld)
zijn genomen

omdat deze

uit kernen van landbouwactiviteit komen. Beek 5

is inderdaad de meest vervuilde beek van het
omdat het

land rond

deze beek

gekozen voor een gedetailleerde

gebied. Beek

12 is gekozen

niet al te zwaar bemest wordt. Beek 1 is
studie

van

grondwater-samenstelling en

-stroming, omdat verwacht werd dat door de contrasten in landgebruik, ge
makkelijk te traceren kwaliteitsverschillen

in

het

grondwater aanwezig

zouden zijn.

5.1. Beek 12 (bij Frederik Bernard-hoeve).
Deze beek

wordt deels gevoed door water dat in natuurterrein ten wes

ten van Elspeet is geïnfiltreerd, deels door water uit de
de Frederik

Bernard hoeve.

weilanden rond

Het water wordt benedenstrooms afgeleid naar

de slotgracht van Huize Leuvenum. Het water heeft een redelijke kwaliteit
(28 % van het stroomgebied natuurterrein), ook al is die niet zodanig dat
er na 1960 vissen

in de

slotgracht worden

aangetroffen die

de dis van

Huize Leuvenum zouden kunnen sieren.

5.1.1. geologie/geomorfologie/hydrologie.
In het gebied zijn 2 boringen gezet door de boorploeg van de provincie
Gelderland, en uitgerust met
voor de

bemonsteringscups (zie

bemonsteringstechniek). De

Appelo

plaats van de boringen is aangegeven

in fig. 5.1, een profiel is getekend in fig. 5.2. Alleen van
GP3 en

GP4 is

e.a., 1982
de boringen

een beschrijving van de sedimenten beschikbaar. De eigen

lijke aquifer bestaat waarschijnlijk uit matig grof tot grof zand, dat op
ongeveer

NAP

niveau

is

afgesloten

door klei. Bij de Hierdensche Beek

lopen meerdere kleilagen boven elkaar door tot aan maaiveld.
Vanaf de Hierdensche Beek loopt
later

steiler

op

naar

een

het

maaiveld

eerst

geleidelijk, en

heuvel die op de geomorfolgische kaart als

"smeltwater terras-rest heuvel" wordt

aangeduid. De

overgang valt samen

met een overgang van weiland naar heide en bos. Het beekje begint onder
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Fig. 5.1. Isohypsenpatroon in het gebied van de Frederik Bernard beek.

Fig. 5.2. Profiel door het Frederik Bernard beek-gebied.

- 51 de reliëf-knik

vrij abrupt

te stromen.

Voorzover waargenomen, reageert

het beekje relatief traag en uitgedempt op neerslag.

5.1.2. Waterkwaliteit langs de beek.
In bijlage k zijn metingen opgenomen van het EG langs de beek.

In het

begin is het Electrisch Geleidend vermogen laag, aangezien de beek vanuit
natuurterreinen wordt gevoed. Stroomafwaarts neemt het EG toe door toene
mende voeding

vanuit de

weilanden. Het

Cl-gehalte aan het einde van de

beek is tijdens basis-afvoeren ongeveer 0.65
middelde Cl-gehaltes

mmol/l. Met

behulp van ge

in grondwater uit natuurterrein (= 0.345 mmol/l) en

uit de weilanden hier (= 1.3 mmol/l) valt uit te rekenen dat
bijdrages van

natuurterrein en weiland zich verhouden als 1:0.5. Uit het

landgebruik aan het oppervlak
betekent dat

de debiets-

de bijdrage

volgt echter

een verhouding

van 1:2. Dit

van het natuurterrein 4 * hoger is aan het ba-

sisdebiet dan de bijdrage van de weilanden (per oppervlakte-eenheid). Van
het natuurterrein

stroomt het water alleen via de ondergrond af (er zijn

geen sloten); van de weilanden wordt het water bij regen
deel direct

echter voor een

afgevoerd op de sloten. Over de opbouw van de afvoer zijn in

dit gebied echter geen meetgegevens beschikbaar.

5.1.3. Grondwaterkwaliteit.
De kwaliteit van het grondwater is af te lezen uit de Vasak-diagrammen
in fig.

5.3. In

boring GP3 zijn 2 waterkwaliteiten aanwezig. In het on

derste deel heeft het water een laag EG, afkomstig van
gelegen natuurterreinen.

In boring GP4 is de kwaliteit uniform, met uit

zondering van de K-concentratie, die naar
name is

naar alle

de stroomopwaarts

beneden toe

afneemt. Deze af

waarschijnlijkheid een gevolg van adsorptie van K aan

de kleimineralen van het sediment, waardoor het indringen van het K-front
vertraagd wordt.
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meq/l

boring GP4

Legend
boring GP3

m medium sand

l^f°°ol 9ravels
I clay
NH4

FE

MG

CA

K
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CL HC03

S04

N03

chemical constituents

Fig. 5.3. Vasak-diagrammen van de grondwaterkwaliteit, Frederik Bernard gebied.

Depth in m.

- 53 5.2. Beek 5 (Uddelerveen beek).
De zijbeek

uit het landbouwgebied bij Uddelerveen levert een aanzien

lijke bijdrage aan de vervuiling van de Hierdensche Beek. In het volgende
zal worden ingegaan op de opbouw van debiet en kwaliteit van het water in
deze zijbeek. De toestroming van water naar de beek is beschreven met een
grondwatermodel, en met dit model worden uitspraken gedaan over verblijf
tijden van het grondwater. Ook worden
die nodig

is om,

conclusies getrokken

over de tijd

na een stopzetting van de overbemesting, dit zijbeekje

weer door schoon kwelwater te laten voeden.
5.2.1. Geologie/geomorfologie.
In het Uddelerveen gebied is een

tamelijk dicht

netwerk van boringen

aanwezig. Ter completering van het beeld van de ondergrond zijn een groot
aantal geoelectrische profielen gemeten, en zijn 2 boringen
met bemonsteringscups

gepulst die

werden uitgerust. De waarnemingsplaatsen zijn aan

gegeven in fig. 5.A. Een profiel is getekend in fig. 5.5.
De aquifer is nogal
aangetroffen boven

inhomogeen,

in

alle

boringen

worden kleilagen

de NAP-klei. Deze kleilagen liggen tussen 11 en 16 m

+NAP (zie ook fig. 2.6). Het zijn lenzen die grondwaterstroming tussen de
zandpakketten niet

onmogelijk maken,

tussen boring GP2 en GP1, en
(zie 5.2.2). De bovengrond
tot gevolg

heeft dat

zoals blijkt uit kwel die optreedt

uit berekeningen
is vooral

NO3 uit

met een

grondwater model

in de lagere delen venig, hetgeen

het grondwater

door denitrificatie wordt

verwijderd.

5.2.2. Debietsopbouw en kwaliteitsopbouw van de uddelerveenbeek.
Debietsopbouw

In fig. 5.6 is

de debietsopbouw langs de loop van de Uddelerveenbeek

getekend. Dit is de debietsopbouw tijdens basisafvoer; ze is bepaald door
debietmetingen met

een emmer

of met een molen, en door mengverhoudingen

te berekenen uit EG-verschillen die in

de hoofdbeek

van instroming van water met een ander EG.

optreden als gevolg
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ondiepe peilbuis

• peilschrijver

drinkwater voor vee
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Fig. 5.4. Kaart van het Uddelerveen gebied (beek 5).

Fig. 5.5. Profiel door het Uddelerveen gebied.
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Verloop van de Jddelerveen-beek

Fig. 5.6. Debietsopbouw langs zijbeek 5.

Het beekje

begint vlak

kwelplek is zichtbaar in
kwel wordt

bij Uddel vrij abrupt te stromen. De grootste

het terrein

door afkalvende

vermoedelijk veroorzaakt

door een

slootkanten. Deze

kleilens die in de onder

grond aanwezig is (bij boring GP1, zie fig. 5.5).

Kwaliteitsopbouw

In bijlage A (fig. "5") zijn
schillende tijdstippen

EG-profielen bijeengebracht

zijn verkregen

door langs de loop van de beek EG

te meten van water van de beek en van zijsloten.
een meetpunt

kan verschillen

omdat de

De absolute

een andere

stroombaan in

waarde van

hydrologische omstandigheden van

tijdstip tot tijdstip anders zijn, waardoor water van
komst (met

die op ver

verschillende her

de ondergrond) langs het meetpunt

stroomt. Uit de figuur blijkt echter dat de onderlinge verhouding
EG's van

van de

verschillende trajecten vrijwel gelijk is gebleven van 1980 tot

1984.
In fig. 5.7 zijn 4 analyses
langs de

beek zijn

bij elkaar
Cl-

en

kwelplek met afkalvende slootranden nemen
nemen de

watermonsters die

genomen. In de bovenloop is het water zuur, met pH's

onder 4.5; dit water bevat hoge
ook hoger,

gezet van

zodat HCO3

in het

Na-concentraties.

Na

de grote

NO3 en Ca nog toe. De pH wordt

water aanwezig

is. Verder stroomafwaarts

concentraties weer af. De K-concentratie varieert weinig, en is

over de gehele lengte

1 tot

1.2 mmol/1.

Het concentratie-verloop weer

spiegelt min of meer het landgebruik, in de zin dat de hoogste concentra
ties voorkomen op de plek waar een intensieve bioindustrie is gevestigd.
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Fig. 5.7. Verloop van concentraties in het water langs de loop van zijbeek 5.

Verandering van kwaliteit met het debiet

Tijdens debietsveranderingen treden wel kwaliteitsveranderingen op. In
1984 is

bij de

uitloop in

de Hierdensche Beek een peilschrijver en een

EG-recorder neergezet. De apparatuur
batterijen op

waren, of

heeft nogal

andere mankementen,

eens geweigerd doordat

maar van

17 buien zijn de

waarnemingen geslaagd. Het blijkt dat bij alle piekafvoeren het EG daalt,
doordat de

lagere concentraties

in de neerslag het aanwezige water ver

dunnen. Die verdunning verloopt op verschillende manier.
Enkele malen is de verdunning lineair met de

afvoerverandering zonder

hysterese met stijgende of dalende tak (met name 3 buien in feb. '84, zie
voorbeeld in fig. 5.8). Soms treedt er hysterese op, waarbij

het EG tij

dens de stijgende tak hoger is dan tijdens de dalende tak. Het lijkt erop
dat deze hysterese vooral optreedt bij relatief hoge
voorbeeld van

27 jan.

in fig.

begin-EG's, zie het

5.8). Soms wordt de verdunning afgevlakt

bij hogere afvoer, zodat een hyperbolisch

verband ontstaat

tussen EG en

debiet (EG evenredig met 1/Q, zie voorbeeld van 1 okt. '84 in fig 5.9).
Deze vormen

van verdunning

van oppervlaktewater tijdens afvoerpieken

zijn meer beschreven in de literatuur, zij het
meestal een

enkele vorm

dat aan

een stroomgebied

wordt toegekend (Hem, 1980; Johnson e.a., 1969;

Gregory en Walling, 1973). Een hyperbolisch verloop is

het meest gebrui

kelijk. Het

met een constante

treedt op

als een

constante basisafvoer

concentratie, wordt verdund door een snelle afvoercomponent met een con-
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Relatie tussen geleidend vermogen (EG) en afvoer in beek 5. (+ stijgende
- dalende tak vain de afvoer)

stante samenstelling (Johnson e.a.,

tak;

1969; Hall, 1970). Gewoonlijk wordt

de relatie genomen van de vorm
EG = (EG1 - EG2) / (l+B*Qn) + EG2

(5.1)

waarin EG1 = EG van het basisdebiet
EG2 = EG van de snelle afvoercomponent
Q

= debiet

B, n = empirische coëfficiënten.
Met deze

formule is het mogelijk de gevonden relaties vrijwel perfect te

beschrijven, met correlatie-coëfficiënten

>

0.99.

Wanneer

EG1

en EG2

- 58 worden vastgelegd,

omdat deze

immers constant zouden moeten zijn, wordt

de correlatie-coëfficiënt iets minder, maar nog wel >

0.95. In

fig. 5.8

is de vergelijking gegeven die is gebruikt voor de getrokken lijn, steeds
met EG1 = 650, en EG2 = 225. De coëfficiënten B en n bieden nog voldoende
aanpassingsmogelijkheid om een goede fit te verkrijgen.
Het model

is gebaseerd op een constante basis-afvoer, die tijdens een

piekafvoer wordt verdund door een meer directe afvoer van regenwater. Uit
de correlaties van ionen onderling volgt dat menging van 2 componenten de
samenstelling van de piekafvoer kan beschrijven.
bijdragende "reservoirs"

tussen de 2

ligt in de coëfficiënten B en n in vergelijking

5.1. Deze coëfficiënten zijn in principe
genschappen van

De relatie

het gebied,

maar een

gebonden aan

interpretatie stuit gewoonlijk op

moeilijkheden (Hall, 1971). Ook

in dit

zodanig, dat

achterwege wordt

een interpretatie

hydrologische ei

geval varieren

de coëfficiënten

gelaten: het is immers

zeer de vraag of menging van twee "reservoirs" het afvoerproces voldoende
beschrijft. Het

is dus

wel mogelijk

om een

uitspraak te

doen over de

hoeveelheid regen die het gebied snel verlaat (op grond van

de verlaging

van het EG, of, liever nog, van de Cl-concentratie), maar vrijwel onmoge
lijk om aan te geven uit welk deel van het stroomgebied die snelle afvoer
komt. In hoofdstuk 5.3 (beek uit Speuld) zal dat wel worden geprobeerd.
In wat

grotere rivieren

kan hysterese

tijdens de afvoerpiek veroor

zaakt worden door de hydrologische omstandigheden (Walling en VJebb,
1980). Deze hydrologische omstandigheden zijn de verschillende reistijden
van afvoergolf en water in de rivier, oever-berging, en richtingen waarin
een bui over het stroomgebied trekt.
niet van

toepassing, omdat

Ze lijken

het gebied

voor de Uddelerveen-beek

te klein is, en reistijden in en

naar de beek te kort en te uniform zijn. Omdat de hysterese
afvoerpieken waarbij

optreedt bij

het EG voor de stijging van de afvoer relatief hoog

is, lijkt in ons geval de

hysterese een

gevolg van

uitspoeling van pas

gegierde weilanden, of zelfs van een snelle illegale lozing ten tijde van
de regenbui. Het gegeven voorbeeld in fig. 5.8
duidelijk, omdat

de ondergrond

nog deels

toont deze

effecten zeer

bevroren was, en sneeuw bezig

was weg te smelten.

Individuele ionen

Tijdens een bui zijn monsters genomen
op het

laboratorium van

de VU.

In deze

die volledig

zijn geanalyseerd

monsters blijkt

een zeer hoge

- 59 correlatie te

bestaan tussen

de verschillende

hoge correlatie wijst erop dat de
verdunning van

het grondwater

ionen, zie tabel 5.1. De

afvoerkwaliteit eenvoudig

door regenwater.

van PO4 met Cl geeft echter tevens aan dat er

bestaat uit

De negatieve correlatie

uit de

bovengrond nog een

extra uitspoeling plaatsvindt van dit element, zoals ook is gevonden door
Steenvoorden en Hoeymakers (1983).

TABEL 5.1. Correlatie-coëfficiënten van elementen in het water

van de Uddelerveen-beek

tijdens een afvoerpiek.

EG
0.99

5.2.3. De

Na
0.98

Mg
0.98

Ca
0.97

S0f|
0.99

_N03
0.96

K
0.70

PO4
-0.90

relatie tussen grondwaterkwaliteit en oppervlaktewaterkwali

teit.
Grondwaterkwa.lite it
In het gebied is op een aantal plaatsen het grondwater bemonsterd voor
chemische

analyse.

Monsterpunten waren landbouwbuizen, grondwaterbuizen

voor drinkwater voor het
werd bemonsterd

vee, en

plaatsen waar

het bovenste grondwater

met INM0G (Herweijer en Verhoef, 1983). Daarnaast werden

twee pulsboringen uitgerust met bemonsteringscups waarmee het grondwater
gedetailleerd in

de verticaal kan worden

bemonsterd. De resultaten van

deze analyses zijn weergegeven in fig. 5.9.
Opvallend zijn de hoge Na- en Cl-concentraties onderin boring GP1. Het
herkomstgebied van dit water moet bij de dorpskern van Uddel liggen, maar
het is niet geheel duidelijk welke
ties kunnen

geven, terwijl

processen dergelijke

de overige

ionen niet erg beïnvloed worden.

Chemisch gezien zou lekkage van strooizout
hoeveelheden zouden

dan extreem

in aanmerking

7 *

komen, maar de

groot zijn. (Van monsterpunt tot dorps

kern bevindt zich ongeveer (afstand * dikte * breedte *
500 *

hoge concentra

por * 5 eq/m^ =

200 * 0.22 * 5 =) 770 keq, ofwel 45 ton keukenzout; het lijkt

waarschijnlijker dat hier een industriële lozing verantwoordelijk is).
De grondwateranalyses stellen puntmetingen
dat van

voor van

een waterlichaam

plaats tot plaats sterk van samenstelling kan varieren (zie fig.

5.9). De bijdrage van water van een bepaalde locatie aan de oppervlakte-
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Fig. 5.9. Vasak-diagrammen van de grondwaterkwaliteit, Uddelerveen gebied.

water-samenstelling is afhankelijk van de grondwaterstroomsnelheid op die
plaats. Het is daarom goed om

nu eerst op de

grondwaterstroming in het

gebied in te gaan.
Grondwaterstroming

De grondwaterstroomrichting

staat loodrecht op een isohypse^; het de

biet (q) van het water is het product van het verhang (i) van de isohypsen en

de doorlatendheid (k) van de aquifer: q = -k i. Het isohypsenpa-

troon van 1 april

1984 is

wisselt

seizoen,

met

het

getekend in

fig. 5.10. Dit isohypsenpatroon

en de representativiteit ervan kan afgelezen

worden uit het stijghoogteverloop in de tijd. In fig. 5.11

is het stijg-

hoogteverloop van peilput 400 uitgezet. Uit deze figuur valt af te leiden
dat de stijghoogten op 1 april 1984 relatief hoog waren.
Het verloop van de isohypsen is (omgekeerd aan bovengenoemde relatie)
het quotient

van debiet

en doorlatendheid: i = -q / k. Het debiet wordt

direct bepaald door het neerslagoverschot dat

Dit
speelt.
1

geldt

wanneer

anisotropie

afgevoerd moet

worden, en

in het horizontale vlak geen rol

- 61 als dit bekend is, kan het gemeten isohypsenpatroon gebruikt worden om de
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Fig. 5.11. Stijghoogteverloop in peilput 400.

doorlatendheid te

berekenen. (In

plaats van de doorlatendheid wordt dan

de transmissiviteit kD berekend, dit is de doorlatendheid
digde dikte

van het

watervoerend pakket).

Dit rekenwerk

grondwatermodel gedaan, en bestaat eenvoudigweg uit het net

passen van

bootst.

de kD's

tot het

maal de verza

wordt met een
zo lang aan

gemeten isohypsenpatroon voldoende is nage

- 62 Model van de aquifer

Voor de

simulatie is

Lonnquist (1971)

het eindige

differentie model

van Prickett en

gebruikt, in een BASIC-versie die voor de BBC microcom

puter werd geschreven. De

stroming werd

stationair genomen

over de ba

lansperiode 1 november 1983 t/m 31 oktober 1984. In deze periode viel 955
mm. neerslag.

De Penman-verdamping

(open water

verdamping) bedroeg 599

mm. (KNMI-gegevens). Met een correctiefactor van 0.75 zou de gewasverdam
ping (totale evapotranspiratie) 450 mm. bedragen.
een neerslagoverschot

van 500

Hieruit resulteert dan

mm. over de beschouwde periode. Dit neer

slagoverschot vermenigvuldigd met het

oppervlak van

het deelgebied (2.1

km^) levert in totaal 1.05 E6 m^ op, volstrekt gelijk aan de bij de peilschrijver gemeten uitvoer van 1.05 E6 m^. Het
geweest, want

normaal moet

met een

is duidelijk

een nat jaar

neerslagoverschot van

zo'n 350 mm.

gerekend worden.

Fig. 5.12. Discretisatie van het horizontaal grondwatermodel van het Uddelerveen gebied.

Fig. 5.13. Transmissiviteit en permeabiliteit gebruikt
gebied.

in het model van

het Uddelerveen

- 63 In

fig-

5.12

is

de

discretisatie van het model weergegeven. Op de

knooppunten die langs de beek liggen
overeenkomt met

werd een

onttrekking opgegeven die

de toename van het beekdebiet, op de overige knooppunten

werd een invoer opgegeven die overeenkomt met het
optimale fit

neerslagoverschot. Een

tussen berekende en waargenomen stijghoogtes werd verkregen

met de in fig.

5.13

gegeven

transmissiviteitswaarden (m^/dag).

In de

figuur is tevens de verdeling van de permeabiliteit aangegeven, en de
permeabiliteit die werd berekend uit korrelgrootte-analyses van sediment
monsters uit boring GP1 en GP2.
Stroomsnelheid van het grondwater

Uit het verhang van de isohypsen

en de

transmissiviteit kan uitgere

kend worden hoeveel grondwater er onder de beek door stroomt. Dit verhang
is ongeveer 0.004, zodat met een transmissiviteit van

200 m^/dag, 80 m^

per dag en per 100 m breedte stroomt. Dit komt overeen met ongeveer 1 1/s
per 100 m breedte, en kan vergeleken worden met het debiet door

de beek:

het eind-debiet was 35 1/s gemiddeld over de meetperiode in 1984/1985.
De debieten

door de

aquifer zijn nu ongeveer bekend, maar de stroom-

snelheden in de verticaal zijn dat nog niet. Soms is
om op

vrij eenvoudige

het echter mogelijk

wijze uitspraken over te doen over de debietsbij-

drages. In boring GP2 worden 2 watertypen boven elkaar aangetroffen (fig.
5.9). Bovenin

heeft het

water een

Cl-concentratie van 1.54 mmol/l, on

derin is dat 6.94 mmol/l. De beek heeft op de
kwelt

een

Cl-concentratie

van

2.48

water bovenin t.o.v. het water onderin
dikte waar

water met

plaats waar

mmol/l. De mengverhouding van het
de aquifer

is dan

4.75 :

1. De

een laag en een hoog Cl-gehalte wordt gevonden, is

resp. 7.6 en 5.3 m. (Hierbij is de kleilaag van -5 tot
gerekend). Bij

dit water op-

-10 m.

niet mee

gelijke stroomsnelheid boven en onder de kleilaag moet er

dus 7.6/4.75 = 1.6 m van het onderste pakket bijdragen aan de kwel in de
beek. Het

overige deel

stroomt ondergronds

beek. Een

gelijke stroomsnelheid

volgt uit

af en

kwelt verderop in de

de gelijke doorlatendheids-

schatting van de twee watervoerende lagen.
Met behulp

van het geijkte grondwatermodel is het mogelijk de stroom

snelheid van het grondwater te bepalen. Hiertoe is het transport-gedeelte
van het

Random Walk

model van Prickett e.a. (1981) omgeschreven voor de

BBC-microcomputer. De snelheden worden berekend door

interpolatie tussen

verschillende

De porositeit wordt

knooppunten (Prickett

e.a.,

1981).

- 64 constant verondersteld op een waarde van 0.2 (zie ook hoofdstuk 5.4). Het
model werkt

2-dimensionaal, zodat

een verticaal deel noodzakelijk
blijkt het

nadeel hiervan:

een opsplitsing in een horizontaal en

is.

in het

Bij

het

bepalen

van stroombanen

horizontale model wordt een uniforme

grondwater stroomsnelheid verondersteld in de verticaal, in het verticale
model wordt

verondersteld dat de stroombanen netjes binnen het verticale

profiel blijven. Wanneer het

water niet

geheel over

de verticaal wordt

gemengd kan het horizontale model niet gebruikt worden om stroomsnelheden
te bepalen.

kwel

170 m
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Fig. 5.14. Stroombanen van het grondwater in een
onderbroken met tijdstappen van 1 jaar.

verticaal profiel. De stroombanen zijn

In het verticale profiel mag dat wel, mits dus de aanname juist is dat
de stroombanen binnen het verticale profiel blijven. In fig. 5.14
verticale doorsnede

gemodelleerd over

in een sectie loodrecht op de
open, de

is een

de beek in de richting van Uddel,

isohypsen. De

bovenrand van

het model is

overige randen zijn gesloten. Langs de bovenrand kregen de eer

ste 5 knooppunten vanaf de waterscheiding een voeding die overeenkomt met
het neerslagoverschot.

Dit neerslagoverschot

werd in 8 knooppunten (die

de beek vormden) onttrokken in een verhouding die

de debietsopbouw (fig.

5.6) van de beek volgde.
De stroombanen in het verticale profiel zijn onderbroken met tijdstap
pen van 1 jaar. De tijdsduur van stroming via grondwater

valt te bepalen

- 65 als de

plaats bekend

is waar

het water

opkwelt. Water dat vlak bij de

grondwaterscheiding

infiltreert, stroomt

kwelt verder

de beek

op in

dan water

het

langste

ondergronds, en

dat dichtbij de bron van de beek

infiltreert. Transport langs de langste getekende stroombaan in
ticale model

het ver

betekent een reisduur van 29 jaar. Kortere stroombanen voor

water dat verder van de waterscheiding is geïnfiltreerd

hebben een reis

duur van enkele jaren.

Schoonspoelt!jd van de aquifer

Het is

mogelijk om een reistijd uit te rekenen voor de stroombanen in

het verticale profiel. Deze stroombanen beginnen

op gelijkmatige afstand

van elkaar aan het oppervlak, en elke stroombaan stelt daarom een gelijke
bijdrage voor aan het
vertraging voor

debiet van

die een

de beek.

ook

worden

stelt tevens de

vervuiling aan het oppervlak ondergaat alvorens

merkbaar te zijn in de beek. Andersom kan
erin

De reistijd

gebruikt

om

de vertraging

en de variantie

een "schoonspoel-tijd" te definieren die

aangeeft na hoeveel tijd een zeker

percentage van

de verontreiniging is

uitgespoeld. Dit is analoog aan de doorbraak-curve die voor kolom-reacto
ren kan worden opgesteld (zie bijv. Levenspiel, 1972).

1.0-1
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£

S I 0.5
>

£

0
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20

30

jaren na stopzetten van de verontreiniging

Fig. 5.15. Reistijden van de stroombanen van fig. 5.15 van plaats van infiltratie tot kwel
in de beek.

De doorbraak-curve

voor het verticale profiel van fig. 5.14 is gete

kend in fig. 5.15. Uit de figuur volgt dat een stopzetten van
reiniging, in

de veront

7 jaren de vervuiling van de Uddelerveen beek tot de helft

zou doen dalen. (Dit geldt dus
wordt opgebracht

in het

voor

gebied dat

de

uitspoeling

van

bemesting die

begint bij boring GP2, en doorloopt
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tot de grondwaterscheiding). De verdere verlaging van de

vervuiling ver

loopt langzamer, aangezien dan de tragere stroombanen die onder kleilagen
lopen schoongespoeld moeten worden.
Uit fig. 5.15 komt duidelijk naar
verschillende stroombanen

voren

geen normale

dat

de

reistijden

van de

verdeling vertonen. In de "door-

braak-curve" van fig. 5.15 is echter alleen het macrodispersie-effect van
verschillende stroombanen

in de ondergrond opgenomen. Door longitudinale

en transversale dispersie

kan

waardoor een

meer normale

er

een

verdergaande

verdeling van

middeling optreden

de transporttijd wordt bereikt

(zie een verdere discussie bij beek 1 in hoofdstuk 5.4).

5.3. Speulder beek (Beek 14).
De zijbeek uit Speuld wordt deels gevoed door
tuurland bij

ondergronds af,

en komt

gevolg van de complexe
op

geologische opbouw

verschillende

loop van

Een

niveau's.

van

het beekje

het gebied

van het

De

1983 en

het

water stroomt

gebied, met meerdere

opbouw van het beekdebiet is
1984. Verschillende trajecten

reageren verschillend

percentuele bijdrage aan het debiet is
condities. Voor

deel

niet in de Hierdensche Beek terecht. Dit is een

gemeten op een aantal momenten in
langs de

in het cul

Speuld is geïnfiltreerd, deels door water dat op de hei van

het Houtdorper veld is geïnfiltreerd.

kleilagen

water dat

op neerslag, en de

afhankelijk van

de hydrologische

bij Speuld is een chemische balans opgesteld

die aangeeft hoe de veebezetting van het land de waterkwaliteit bepaalt.
5.3.1. geologie/geomorfologie.
De geologische opbouw van het stroomgebied van de Speulderbeek is zeer
ingewikkeld. De verbreiding van de kleilagen in het gebied is gegeven in
fig. 2.6, en verder af te lezen uit de profielen in fig.
klei tussen

11 en

Speulderbeek.
aangezien ze
reerd.

2.8. De

16 m+NAP heeft een belangrijke invloed op de grondwa

terstroming en kwel. De grondwaterstroming uit
opgestuwd tegen

2.7 en

het Speulder

veld wordt

deze klei, en stroomt uit in een zijsloot (nr. 5) van de

Deze

zijsloot

vooral water

verbetert

afvoert dat

de

waterkwaliteit aanzienlijk,

in het

heidegebied is geïnfilt

- 67 De klei

onder Speuld

is een

merkwaardig fenomeen. De klei vormt een

komvormige, min of meer ondoorlatende basis. De afzetting is misschien de
opvulling van

een grote

verslumping vanuit de stuwwal. In de stuwwal is

ter plaatse een duidelijke
afzettingen fijnzandiger

inham aanwezig.
verder van

Onder de

kleilaag worden de

de stuwwal af, hetgeen past bij een

sediment gravity flow. Boven op de klei is dekzand afgezet.
Ook al is de precieze ontstaanswijze van de klei onder
ker, kan

Speuld onze

men er toch wel van uitgaan dat de relatief gunstige vochthuis

houding erboven, de landbouwers al in
doen trekken.

de Middeleeuwen

naar Speuld heeft

Ook nu is er een grote slootdichtheid, en staat er in veel

zomers water in de sloten. Later zullen we zien dat dit gebied

een rela

tief grote bijdrage heeft aan piekafvoeren van de beek.
5.3.2. Debietsopbouw en kwaliteitsopbouw van de speulderbeek.
In fig.

5.16 zijn

EG-routings getekend

die het EG-verloop weergeven

langs de beek. Tevens is in de figuur het debiet tijdens de meting aange
geven. Het "normale" verloop van de basis-afvoer is gemeten in het najaar
van 1983; dit verloop is sedert 1980 gemeten tijdens periodes met een ba
sis-afvoer van ongeveer 10 1/s of lager bij het kerkje van Staverden. Het
EG is het hoogst bij de dorpskern van
waarts af.
In het

voorjaar van

1984 zijn

Speuld, en

er metingen gedaan bij verschillende

afvoeren. Tijdens een dag met sneeuwsmelt zijn de
meten, omdat

mest die

in de

via het oppervlak over de nog

neemt verder stroomaf

hoogste EG-waardes ge

voorafgaande periode was uitgereden direct
bevroren ondergrond

werd afgespoeld. Tij

dens een piek-afvoer wordt het EG lager langs het gehele beektraject. Dit
is deels een gevolg van verdunning door snel

afgevoerd regenwater, deels

ook het gevolg van de toename van de bijdrage van schoon kwelwater.
Het is

mogelijk om de EG-routings om te rekenen in debiets-bijdrages

van verschillende trajecten langs de beek. Op grond

van één

of meer de-

bietsmetingen kan het debiet uitgerekend worden, overal waar het EG in de
beek voldoende verandert, en het EG van zijbeek of kwel bekend is. Figuur
5.16

toont

deze

berekende debietsverlopen. De debietsbijdragen tijdens

verschillende hydrologische omstandigheden geven een beeld van het hydro
logisch gedrag van deelstukken die de beek met water voeden. De procentu
ele bijdrage van een aantal deelstukken en zijbeken aan de

eindafvoer is

weergegeven in fig. 5.17, waarbij tevens een foutenbalk is opgenomen die

- 68 ' CC - A,

Fig. 5.17. Berekende debiets'oijdrage van enkele zijtakken aan de Speulder beek. Het fouten-streepje stelt + en - de standaard afwijking voor die voor de berekening geldt.

de standaard

afwijking voorstelt (zie Appelo e.a., 1983 voor de bereke

ning). Helaas is de fout soms groter dan de verschillen in debietsbijdra-

- 69 ge zijn. De volgende analyse moet dan ook

met de

nodige voorzichtigheid

opgevat worden.
Op grond

van onderlinge

samenhang zijn 4 beek-trajecten onderschei

den, waarvan de procentuele bijdrage aan de eindafvoer
fig. 5.18.

Uit de

figuur komt

beektrajecten verschilt bij
(zone A

naar voren hoe de debietsbijdrage van de

verschillende

en B) levert tijdens

omstandigheden.

hoge afvoeren

C, D

en E

De bovenloop

een grote bijdrage aan het

totaal-debiet, maar levert tijdens lagere afvoeren
de deelstukken

is weergegeven in

relatief minder. Voor

is dat juist andersom: een grote bijdrage bij

lage afvoer, en een geringe bijdrage bij hoge

afvoer. Figuur

5.18 geeft

dus een beeld van de reactie van de deelgebieden op wisselende hydrologi
sche omstandigheden.

Fig. 5.18. Procentuele debietsbijdrage van trajecten langs de loop van de Speulder beek.

Het is van belang om de hydrologische reactie te proberen

te koppelen

aan de gebiedseigenschappen:
Zone A + B. In dit gebied ligt een komvormige kleilaag, waarvan de boven
ste begrenzing ligt tussen 1.5 en h m-mv. (zie fig. 2.7). De bodemkaart
toont hier

podzolgronden die zich hebben ontwikkeld in het dekzand bo

ven de klei. De permeabiliteit van het dekzand is ongeveer

5 m/dag, de

slootdichtheid is hoog. Het gebied heeft dus een een kleine bergingsca
paciteit, en voert tijdens buien de neerslag relatief snel af:

de pro

centuele bijdrage van het gebied tijdens piekafvoeren neemt toe. In het
gebied worden hoge EG's gemeten, die veroorzaakt worden
van de weilanden.

door bemesting
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Zone C, D + E.

Hier wigt de klei uit die onder het gebied van zone A + B

ligt, en wordt een 2e kleilaag

belangrijk

die

op

ongeveer

10 m.-mv

ligt. De bergingscapaciteit is dus groter, de slootdichtheid minder, en
de bijdrage aan snelle afvoer neemt relatief af. Het geleidend vermogen
neemt af (na een begin-stijging die vrijwel geheel kan worden toegere
kend aan een enkel

maisveld in

de dorpskern

zelf), omdat

de aquifer

wordt gevoed vanuit het Speulderveld. De afname van het EG gebeurt door
kwel in de beek.
Zone 4+5 wordt gevormd door 2 zijsloten die vlak na
stromen. De

sloot aan

de beek

de oostzijde verkrijgt zijn water goeddeels uit

het Houtdorper en Speulder veld. Deze
en houdt

elkaar in

tijdens hogere

taal-debiet van beek 14.

beek werkt

afvoeren dezelfde
Dit is

altijd EG-verlagend,

afvoerbijdrage aan het to-

opvallend aangezien

het Speulderveld

zelf relatief traag op neerslag zal reageren, alleen al omdat de onver
zadigde zone dikker is dan elders in het gebied. De kwel in het traject
II is

eveneens uit het Speulderveld afkomstig, en vertoont wel de ver

wachte afname in debietsbijdrage. Het waarom is niet geheel duidelijk.
Zone F, G + H levert
niet veel

t.o.v. de

schijnbare grootte

van het stroomgebied

water meer aan de beek. De afvoer van het gebied is relatief

vertraagd, zoals blijkt uit

fig. 5.18.

De relatieve

bijdrage van dit

gebied neemt vooral toe tijdens het teruglopen (de recessie) van de af
voer. In dit gebied
kromd. Blijkbaar

zijn de

isohypsen minder

sterk naar

de beek ge

is de ondergrond beter doorlatend; aanwijzingen hier

voor zijn te vinden in een VU-boring "kerkzicht",

maar langs

de beek

loop zelf zijn geen boorgegevens beschikbaar. Pas waar de beekloop naar
het oosten is afgeleid (bij de Postweg), worden

weer kleilagen

in de

ondergrond aangetroffen (zie profiel BB' in fig. 2.8).
Samenvattend kan

over het

hoge afvoeren een verbetering
het meest

vervuilde gebied

afvoergedrag gezegd
van de

worden dat er tijdens

beekwaterkwaliteit optreedt, omdat

bij de dorpskern van Speuld bij piekafvoeren

relatief minder bijdraagt aan het totale debiet. Ook is belangrijk dat de
zijtak die

water vanuit

het Speulderveld

afvoert een gelijke, of zelfs

hogere relatieve debietsbijdrage levert bij toename van het debiet.
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In fig. 5.19 zijn concentraties van individuele ionen langs de loop van
de beek

uitgezet. De

monsters zijn

genomen op 23 april 1985; het EG is

relatief hoog vergeleken met eerdere metingen. De concentraties volgen in
het algemeen de al besproken trend van het EG, en zijn het hoogst rond de
dorpskern van Speuld. Een uitzondering vormt NO3, dat

gaandeweg langs de

loop van de beek in concentratie toeneemt.
Het verloop van de concentraties is gemakkelijk te verklaren uit land
gebruik en een aantal hydrochemische processen. Chloride vormt,
eerder werd

opgemerkt, als

conservatief element

mate van bemesting. De overige ionen

volgen de

zoals al

een graadmeter voor de
trend van

Cl, tenzij er

andere processen spelen. De relatief lage concentraties van NO3 in de
bovenloop zijn

te verklaren

door de

aanwezigheid van klei, dicht onder

maaiveld. Klei bevat meer organisch materiaal, waardoor denitrificatie
gemakkelijker optreedt. De NH^-concentrâtie is juist relatief hoog in de

Fig. 5.19. Verloop van concentraties in het water langs de loop van de Speulder beek.
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TABEL 5.3.1. Balansberekening van de waterkwaliteit voor Chloride.

CHLORIDEBALANS
substroomgebied Speuld
(63.2 ha)
water (nrV.jr) Cl (kmol/jr)
1658
5029
2686
600

155.8
365.8
120.1
36.0

neerslag-^
huish.afvalw.^
kunstmest (KCL)^
gewasopname-*

546048
4613
280318

43.7
13.9
24.3
-123.9

TOTAAL

560635

635.7

melkvee
mestkalveren
mestvarkens
fokrunderen^
O

2.26 mmol/l

concentratie

geschat : per fokrund 5 m /jr. en .32 kmol Cl-/jr.
langjarig gemiddelde Elspeet = 864 mm/jr.
2 inwoner equivalenten/ha
2.56 kmol/ha/jr. Cl" (als KCl) op landbouwgrond, (gras/bouwl.
= 85/15)
4 grasoogsten /jr.

TABEL 5.3.2. Balansberekening van de waterkwaliteit voor overige elementen.

BALANS OVERIGE ELEMENTEN
K

Ca

Mg

Na

melkvee
melstkalveren
mestvarkens
fokrunderen

192.4
251.5
237.0
26.4

66.0
125.7
173.8
13.2

45.8
160.0
71.1
16.8

58.7
96.0
91.6
10.1

neerslag
huish. afvalw.
kunstmest

3.3
5.3
24.3

10.4
5.3
7

4.9
.5
7

38.2
9.3
7

gewasopname (maïs)
-46.5
(gras) -580.2

-8.5
-107.4

-7.6
-53.7

-1.0
-10.7

278.5

273.8

292.2

TOTAAL
concentratie

113.5
0.41

0.99

0.85

1.04

N (kmol/ir)
551 ( 6% NH3)
)
893 (15%
)
1196 (15%
)
113 ( 6%
36
30
41 (maïs)
1150 (gras)
-122
-1727
2160
7.70 mmol/l

- 73 bovenloop,

hetgeen

er

ook

op

wijst dat het water gereduceerd is. Het

NH^-gehalte neemt stroomafwaarts af tot 17 Mmol/1 bij

de kapel

van Sta-

verden.
Door denitrificatie

komt er

HCO3 in het water (zie 3.5), en het ver

loop van de concentratie van dit ion is precies tegengesteld
concentratie.

De

geringe

hoeft overigens niet te
grondwater; er

concentratie

betekenen dat

zijn concentraties

aan de NO3-

van NO3 in het oppervlaktewater

dit ion

niet aanwezig

is in het

gemeten tot 7.7 mmol/1 in de bovenste

meter. Dit zijn echter puntmetingen die

aangeven dat

denitrificatie wat

dieper in de aquifer optreedt.
Vanaf Speuld
quifers

komt er water in de beek dat in dikkere, meer zandige a-

heeft gestroomd. Hierin blijft het water eerder aëroob, denitri-

ficatie treedt

niet op, en men zou op grond van de grotere dikte van het

pakket, wat meer mogelijkheden
treedt

echter

niet

op,

de

voor K-adsorptie

verwachten. Dat laatste

Na/K verhouding blijft vrijwel ongewijzigd

langs de loop van de beek.

5.3.3. Een chemische balans.
Onder de boeren van Speuld is in 1983 een enquête gehouden over veebe
zetting en

bemestingsgewoonten. Met behulp van deze gegevens valt er een

chemische balans op te stellen (Appelo e.a., 1982). Zo'n balans

is inte

ressant, omdat ermee nagegaan kan worden welke processen de samenstelling
van het water bepalen. De gegevens voor de balans zijn te vinden in tabel
5.3.1 & 2. De

concentraties die

op grond

van deze balans in het water

zouden moeten worden aangetroffen zijn in tabel 5.4 vergeleken met gemid
delde concentraties in het grondwater bij Speuld, en het oppervlaktewater
bij de peilschrijver in zone D. Op te
lijks

door

hydrologische

berging

blijftijd van het water in het

merken valt

beïnvloed

gebied bij

dat de

balans nauwe

kan worden, omdat de ver

Speuld (zone

A +

B langs de

beek) zo gering is.
Uit de tabel is af te lezen dat de gemeten, gemiddelde Cl-concentratie
redelijk volgt uit de balans. Er worden te
en de

hoge K-concentraties gemeten,

N-concentraties zijn juist te laag. Vermoedelijk wordt de K-opname

met gras te hoog ingeschat; men
van K-adsorptie

in dit

stof die in het

water resteert

kan in

ieder geval

wel concluderen dat

gebied geen sprake meer is. De hoeveelheid stik
bedraagt 17

tot 25

% van

de berekende

- 74 hoeveelheid. Dit

zou betekenen

dat een 80% van de uitgespoelde hoeveel

heid N verdwijnt (i.e. denitrificeert, in de bodemstikstof
men, of

als NH3

1984). Een

vervluchtigt; zie Steenvoorden, 1983; en bijv. Hauwert,

nogal hoog

Veluwe (Appelo

wordt opgeno

percentage, vergeleken

met overige

delen van de

e.a., 1982), maar niet onmogelijk gezien de hoge grondwa

terspiegel. Het ondersteunt ook

de relatief

lage concentraties

van NO3

die in het oppervlaktewater van de bovenloop werden gemeten (fig. 5.19).
Tabel 5.k Vergelijking van berekende en gemeten concentraties in grondwater en oppervlak
tewater bij Speuld. (Gehaltes in mmol/1, tussen haakjes stand. afw.).

n

grondwater
10

opp. water
4

berekend

Na
K
Mg
Ca

1.5 (1.3)
1.5 (1.3)
.5 ( .3)
1.4 ( .7)

1.96
1.23
.32
1.0

1.04
0.41
0.85
1.0

Cl
Ntot

2.2 (1.8)
1.9 (2.2)

2.3
1.3

2.3
7.7

- 75 5.A. Beek lb (Beek uit het Kroondomein).
Deze zijbeek

is gekozen voor een onderzoek naar grondwaterstroming en

verblijftijd van het grondwater.
water geïnfiltreerd
in het

in heide

stroomafwaartse deel,

getraceerd konden

Door het

contrast in

kwaliteit tussen

in het stroomopwaartse deel, en in weiland
werd verwacht

dat stroombanen gemakkelijk

worden. Dat bleek pas goed mogelijk door tritium gede

tailleerd in de verticaal te meten en te modelleren.
5.A.1. Geologie/Geomorfologie/Oppervlaktewater•
Onder het deelstroomgebied is nog NAP-klei aanwezig, maar onmiddellijk
ten Westen

van de

Hierdensche Beek is de klei verdwenen, en verliest de

Hierdensche Beek water (fig. 2.6 en 2.7). In fig. 5.20

is een geologisch

profiel getekend.

Fig. 5.20. Profiel door het stroomgebied van beek 1.

Ook in

dit gebied wordt de aquifer boven de NAP-klei onderbroken door

kleilagen die tussen 15 en 20
naar de

flank van

m+NAP liggen.

Opvallend is

verder dat er

de Oostelijke stuwwal toe, kleilagen tot aan maaiveld

doorlopen. In de klei

zijn grote

stenen aangetroffen,

en het

is waar

schijnlijk een keileem. Het doorlopen van de kleilagen aan de flank heeft
tot gevolg dat de

freatische grondwaterspiegel

ook vrijwel

tot de rand
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het

bekken

door

oploopt,

om dan steil, in een "grondwaterval" te

dalen naar het niveau van het grondwater in de stuwwallen op 21 m.
De tussengeschakelde kleilaag heeft
deelgebiedjes) een

belangrijke

ontstaat een kwelplek in het Lage
Als de

klei naar

wederom (zoals

invloed

in de voorgaande

op de hydrologie. Door de klei

Veld, waardoor

de beek

gaat stromen.

het Westen toe uitwigt, tussen boring 117 en VI, zijgt

het oppervlaktewater weg. Dat deel van het zijbeekje

stroomt alleen tij

dens natte condities in de wintermaanden.
Permeability, m/d

Fig. 5.21. Permeabiliteitsverdeling van de ondergrond in gebied 1.

In het

gebied is onderzoek verricht naar de grondwaterkwaliteit onder

een "overbemest perceel" (Wolf,
uit te

1980), door

een boring

met minifilters

rusten (boring 117). In aansluiting hierop zijn 2 boringen gezet,

VI en V2 die

eveneens met

teitsverdeling in

minifilters werden

de ondergrond

uitgerust. De permeabili

die uit de korrelgrootte-verdeling werd

geschat (Boonstra en De Ridder, 1981) is in fig. 5.21 gegeven.
5.4.2. Grondwaterkwaliteit.
In fig. 5.22 zijn Vasak-diagrammen getekend van de grondwaterkwaliteit
in de 3 boringen met minifilters. Het bovenste deel van het grondwater is
een NO-j-Cl-K-Ca water-type met een lage pH (4
wordt NO3

- 5).

Naar de

diepte toe

minder (V2), of verdwijnt (VI en 117). In boring V2 nemen alle

concentraties af in de onderste 2 meter, waar water aanwezig is dat in de
heidevelden van

het Kroondomein

is geïnfiltreerd. In de boringen 117 en

VI blijft de Cl-concentratie gelijk in het diepere deel, en

moet de NO3-

- 77 afname geweten

worden aan denitrificatie. Inderdaad wordt in het diepere

water Fe en Mn aangetroffen, zodat de condities
reductie. De

NO3-reductie is

weer gekoppeld

aanwezig zijn

aan het

voor NO3-

voorkomen van een

kleilaag, met meer organisch materiaal, en misschien lagere stroomsnelheden. Dat

reductie niet merkbaar is in boring V2, komt waarschijnlijk om

dat hier de kleilaag begint, en het water nog niet

lang genoeg

langs de

klei heeft gestroomd.

Boring V1

Depth
m D.s.

Boring 117

meq I"

meq

Boring V2

I"1

Depth
c m b.s.

neq I

L.

ï
s

30

«O

50

«O

10

20

30

«0

50

«c

70

Legend
rj medium-grained sands
[Tvjj gravels
m ctay
NH«

FZ

HG

CA

Chemical

<

NA

CL "C03 SO* *03

constituents

measured tritium content

Fig. 5.22. Vasak-diagrammen van de grondwaterkwaliteit, gebied 1.

Het is

opvallend dat de HCC^-concentratie niet toeneemt in boring 117

en VI, als het NO3 wordt

gereduceerd.

Bij

NC^-reductie

zou

immers de

HCOß-concentratie moeten

stijgen (zie

verg. 3.2) Toch is het niet waar

schijnlijk dat het water op die diepte bij infiltratie al geen NO3 bevat
te, aangezien

de Cl

en SO^

concentraties langs het gehele profiel even

hoog blijven, en aangeven dat het water zeker
is beïnvloed.

door landbouw-activiteiten

De gevormde HCO3 kan ook niet verdwenen zijn in een kalk-

neerslag, omdat het water onderverzadigd is aan kalk.
Een verklaring voor de afname omvat kation-uitwisseling met de aquifer
sedimenten. Het

water bovenin (met NO3) heeft een lage pH, en hoge Al-

concentraties van 0.3 mmol/1, zodat het uitwisselcomplex van het sediment
deels is

bezet door

Al^+ ionen. Denitrificatie verhoogt de pH, zodat Al

uit de oplossing gaat neerslaan
water daalt

dus. Een

gevolg is

als

A1(0H)3.

dat Al

De

uit het

Al-activiteit

in het

uitwisselcomplex in de

- 78 oplossing

wordt

gedreven.

Het

wordt in het uitwisselcomplex vervangen

door Ca.
De reactie verloopt als volgt:
2A13+-X

+

3Ca2+

+

6HCO3"

--->

3Ca2+-X

+

2A1(0H)3

+ 6C02
(5.1)

waarin X het uitwisselcomplex voorstelt.
In combinatie met de denitrificatie-reactie (3.1), is het netto-resul
taat dat

NO^'afneemt, dat de pH stijgt, en dat tegelijkertijd de Al^+ en

Ca2+ -concentraties afnemen. Het water wordt
Met een

dus minder gemineraliseerd.

geochemisch model kan dit reactieschema doorgerekend en getoetst

worden (zie hoofdstuk 3). In fig. 5.23 is het resultaat weergegeven waar
bij het

NO^'-en K+-houdend water uit het bovenste deel van de aquifer is

gebruikt. Dit water loopt een kolom in, die
selcapaciteit van

grond bevat

met een uitwis

0.1 meq/l00g. De grond is in evenwicht met natuurlijk,

niet-zuur grondwater. De samenstelling van het water in poriënvolume 2 is
getekend. Als

de kolom

in evenwicht is gekomen met het "landbouwwater",

wordt denitrificatie gesimuleerd door CH2O toe te voegen

in een hoeveel

heid die 5/4 bedraagt van de hoeveelheid NOßT

water volume . of " jaren percolatie op 2m diepte "

Fig. 5.23. Simulatie van reacties als gevolg van denitrificatie zoals die voor het grond
water in boring VI zijn gepostuleerd.
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5.5 is

de samenstelling van liet bemonsterde grondwater ver-

geleken niet de met PHREEQE berekende samenstelling. De goede overeenkomst
ondersteunt het voorgestelde reactie-schema; de grootste verschillen wor
den gevonden in de K-concentratie die op grotere diepte in het grondwater
sterker afneemt dan met reversibele uitwisseling verklaard kan worden.
TABEL 5.5. Vergelijking van bemonsterd grondwater en watersamenste11ingen waarin denitrificatie en uitwisseling werd gesimuleerd (gehaltes in mmol/1).
Monster

1)

Monster

2)

9.6

Monster

3)

1 1.4

m-mv

4.3

pH

4.48

4.55

5.52

5.67

6.54

Na

K

1.J5

1.15

1.26

1.14

1.27

1.15

0.89

0.89

0.26

0.85

0.24

0.89

Mg

0.35

0.35

0.26

0.15

0.28

0.35

Ca

1.09

1 '09

0.41

0,76

1.13

1.09

Cl

1.79

1.^9

1.45

1.79

1.53

0.28

0.40

1.85

1.43

1.00

0.75

i .00

Alk

-

-

SOa

1.00

1.00

0.76

NO,

2.35

2.35

<.001

-

AI

0.305

0.309

<.004

0.001

N:

-

-

-

1.17

6.40

1.79

<.001

-

<.001
-

-

1.17

1 ) Als monster, in evenwicht met AKOHb
2 ) Als I ). gedenitrificeerd. water volume 4 in poriënvolume 2 van uitwisselkolom.
3) Als 1 ). gedenitrificeerd. water volume 10 in poriënvolume 2 van uitwissclkolom.

5.4.3. Aquifer-gegevens uit een model van de Tritium-verdeling.
In fig. 5.22 zijn tevens de
aangegeven. Tritium

tritium concentraties

van het grondwater

in grondwater is het resultaat van o.m. bovengrondse

kernexplosies in de jaren '50 en '60. De invoer in de neerslag
jaren is

weergegeven in

fig. 5.24 (zie Appelo e.a, 1982 voor de bereke

ning van deze invoer-lijn). Wanneer de aquifer homogeen
een bepaalde

over deze

diepte steeds

is, zal

zich op

water van dezelfde ouderdom bevinden volgens

de formule:
t = nD / N ln(D/D-d)

(5>2)

(zie fig. 3.1).
Met n = 0.2, N = 0.4 m/jr, D = 20 m, zouden de tritium-pieken uit 1959
en 1964 in 1984 dus op 18.4 resp. 19 m diepte moeten worden aangetroffen.
De werkelijke, gemeten verdeling wijkt hiervan af als

gevolg van inhomo-

- 80 geniteiten in de aquifer, terwijl de pieken worden afgevlakt door disper
sie.
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Fig. 5.24. Tritium concentratie in de neerslag sinds 1957.

Het is nu mogelijk om het gemeten tritium-verloop in de
muleren met

een grondwatertransport-model

diepte te si

om hiermee een indruk te ver

krijgen van de verschillende parameters die het transport

met het grond

water in deze aquifer beinvloeden. Dit is gedaan door Herweyer e.a.
(1985) met

behulp van het Random Walk model van Prickett e.a. (1981). In

principe is dit hetzelfde model dat werd gebruikt

voor de

simulatie van

transport in het Uddelerveen gebied (zie 5.2). De parameters die zijn ge
varieerd bij de simulatie zijn:
1) plaats en grootte van de kleilagen tussen 15 en 20 m+NAP.
2) permeabiliteits-variaties in de aquifer.
3) effectieve porositeit.
4) longitudinale en transversale dispersiviteit.
Deze parameters
transport, en

kunnen elkaar

er moet

door proberen

reerd. De resultaten van

talrijke

5.25, waarbij steeds van
de andere parameters op

versterken of

tegenwerken tijdens het

een beste oplossing worden gegene

computer-runs

zijn

gegeven

in fig.

een parameter de waarde werd gewijzigd terwijl

hun "beste"

waarde werden

volgende worden die parameters besproken.

vastgehouden. In het

- 81 Plaats en grootte van de klei-lens:

De aanwezigheid van een kleilens bleek noodzakelijk om het tritiumprofiel in boring VI te kunnen verklaren. De aquifer moest gescheiden worden
in een bovenste deel, en een onderste deel met tragere stroming, waardoor
onderin hogere

concentraties van

exacte configuratie

gehandhaafd bleven. De

was minder belangrijk (fig. 5.25-A). Als "beste" op

lossing werd de kleilens
configuratie sluit

tritium langer

genomen die

aan bij

in simulatie

1 is

gebruikt. Deze

het ontbreken van denitrificatie onderin bo

ring V2.
permeabiliteitsvariaties:

De permeabiliteitsverschillen van de aquifer boven
lens beïnvloeden

de tijd

en onder

de klei

waarin het bovenste deel wordt uitgespoeld, en

in het onderste deel een hoge concentratie gehandhaafd

blijft. Simulatie

3 heeft de hoogste verschillen, en vertoont het grootste contrast in tri
tium-concentratie. Simulaties 4 en

5 hebben

de laagste

verschillen, en

vertonen de geringste contrasten.
De in

run 3 opgegeven permeabiliteitsverschillen zijn niet onredelijk

als we naar de

uit korrelgrootte-verdelingen

geschatte permeabiliteiten

kijken (fig. 5.21). Toch zijn de permeabiliteits-verschillen gemiddeld over de gehele aquifer blijkbaar minder.

Als beste

oplossing werd daarom

voor de verschillen van run 1 gekozen.
porositeit:

De plaats van de tritium-piek en de uitspoelsnelheid wordt in belangrijke
mate door de porositeit bepaald, of eigenlijk meer door de verhouding van
effectieve neerslag N over de porositeit n (zie verg. 5.2). Als neerslag
overschot is 365 mm/jr aangehouden (Meinardi, 1974), en dit lijkt een re
delijke hoeveelheid

omdat een

op soortgelijke

slagoverschot in het Uddelerveen-gebied

berekening geschat neer

prima klopt

met de

gemeten af

voer. De gewoonlijk voor zand aangenomen porositeit is 25 - 30% (Kovacs,
1981) maar als deze waarde

als

stroomt het

langzaam door, met als gevolg te hoog gesimu

grondwater te

effectieve

porositeit

leerde tritium-concentraties in 1984. De zanden van de

wordt ingevoerd,
aquifer zijn mis

schien slecht gesorteerd, aangezien ze vlak bij het herkomstgebied (de
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de gemodelleerde tritium verdeling in het

- 83 Stuwwal) zijn afgezet. Een optimale waarde blijkt bij

22% effectieve po

rositeit te liggen, zie fig. 5.25-C.
dispersiviteit:

Dispersiviteit van aquifers wordt gewoonlijk opgesplitst in longitudi
nale dispersiviteit (in de richting van
dispersiviteit (in

de stroombaan),

en transversale

de richting loodrecht op de stroombaan) (Bear, 1972).

In ons geval heeft longitudinale dispersiviteit geen invloed op de tritium-verdeling, aangezien de grondwaterstroming voornamelijk horizontaal is
(over 2.5 km horizontale stroming komt de stroombaan slechts 15m dieper),
en de

tritium pieken zich in een horizontaal vlak bevinden volgens verg.

5.2. Er zijn inderdaad

geen verschillen

aanwezig tussen

simulaties met

verschillende longitudinale dispersiviteit (fig. 5.25-D).
De transversale

dispersiviteit heeft

grotere waarde worden tritium-pieken die
bracht, meer

verdeeld over

wel een grote invloed. Door een
met

de

neerslag

worden inge

de gehele aquifer. Eenmaal onder de kleilens

gebracht, blijft het tritium daar langer gehandhaafd omdat

de uitwissel

ing met het bovenliggende, sneller stromende deel van de aquifer is afge
sloten. Het gevolg is een tritium-verdeling die in
gegeven in

fig. 5.25-E,

met te

simulaties 3

tm 5 is

hoge concentraties in het onderste deel

van boring VI.
De optimale waarde van de

transversale

dispersiviteit

van

6

cm is

relatief klein t.o.v. in de literatuur vermelde waardes voor aquifers. Ze
benadert de waarde die in kolomproeven
dispersiviteit (Bear,

1972). Bij

wordt bepaald

de in de literatuur vermelde veld-dis-

persiviteiten dient overigens bedacht te
berekend op

voor longitudinale

worden

dat

veel

waardes zijn

grond van monsters grondwater die uit lange filters zijn ge

nomen. In die filters treedt alleen al menging op, die tot te
persiviteit" kan

leiden. In

hoge "dis

ons geval is er met de minifilters een mon

ster onttrokken dat echt als puntmeting kan worden beschouwd.
Bovendien zijn heterogeniteiten in
permeabiliteitsverschillen,

expliciet

de aquifer,
in

veld-bepalingen zijn de heterogeniteiten
waarde van

het

mee

zoals de kleilens en

model

gebracht. In veel

opgenomen

in

een grotere

de "dispersiviteit", die dan wel "macro-dispersiviteit" wordt

genoemd (zie Uffink, 1986). Omdat de kans op
ringen groter

wordt naarmate

het aantreffen

van versto

de afgelegd weg groter wordt, zijn er ver

banden gesuggereerd tussen afgelegde weg en macro-dispersiviteit (Schroe-

- 84 ter, 1984).

In recente literatuur wordt weer teruggegrepen op een waarde

voor "dispersiviteit" en worden geologische verstoringen apart ingebracht
(Schroeter, 1984; Taylor and

Howard, 1987). De dispersiviteit wordt dan

gekoppeld aan permeabiliteits wisselingen op micro-niveau (Sudicky,
1986).

5.4.4. Verblijftijden en schoonspoeltijden van verontreinigingen.
Door de ijking van de tritium-profielen is een model verkregen

van de

aquifer dat de grondwaterstroming empirisch goed beschrijft. Misschien is
het model niet geheel juist, maar

de uitkomsten

komen overeen

met het

waargenomen transport van de tritium-verontreiniging over 30 jaar. Het is
daarom geschikt geworden om na te
door bemesting

gaan hoe

de grondwaterverontreiniging

zich verplaatst, en hoe snel deze uitspoelt wanneer de o-

verbemesting zou worden stopgezet.
Er is alleen naar transport van de verontreiniging
reacties als

gekeken, niet naar

denitrificatie of adsorptie en kation-uitwisseling. De ver

ontreiniging is gesimuleerd door "deeltjes" in het model in te

voeren op

de plaats van cultuurland aan het oppervlak. De deeltjes werden gedurende
8 jaar ingevoerd, waarna het transport van de deeltjes gedurende nog eens
12 jaar in de aquifer werd gevolgd. De resultaten zijn in fig. 5.26 gete
kend. De deeltjes zijn gesommeerd per cel (element) van het

model waar

door een extra dispersie wordt geïntroduceerd.
particles per cell —

bedreven. Daarna wordt het transport gedurende nog eens 12 jaar gevolgd. (1, 2, 3, k en
5 tonen de situatie na resp. 4, 8, 12, 16 en 20 jaar).

- 85 Alvorens de

resultaten te

bespreken, is

het goed

om eerst even het

algemene beeld te geven. Bij de boringen 117 en V2 is de (verzadigde) aquifer 8

m. dik.

De porositeit is 22%, zodat er zich 1.8 m. water in de

aquifer bevindt. Het neerslagoverschot is 0.365 m/jr, en

de verblijftijd

van het water is dus 4.8 jaar. De leeftijdsverdeling in de verticaal voor
een homogene aquifer volgt uit verg. 5.2. De gemiddelde leeftijd

van het

water dat uit het profiel stroomt is voor een homogene aquifer gelijk aan
de verblijftijd. Een homogene aquifer met uniforme invoer

aan het opper

vlak heeft dus een verblijftijd en leeftijdsverdeling die overeenkomt met
een ideaal gemengd reservoir (Raats, 198A; Levenspiel, 1972). De concen
tratie gemiddeld in zo'n reservoir nadert exponentieel tot de invoer-concentratie, en daalt eveneens exponentieel als de invoerconcentratie ± nul
wordt.
In

ons

geval

wordt

slechts

het benedenstroomse deel van de invoer

langs het oppervlak verontreinigd, ofwel, de verontreiniging vindt alleen
in het bovenste deel van het profiel plaats. Als de dispersie in de aqui
fer groot is, kunnen weer de eigenschappen van een ideaal
kregen

worden.

Is

de

dispersie

reservoir ver

gering, dan wordt sneller de maximale

concentratie bereikt, en vindt sneller uitspoeling plaats. (Andersom zal,
bij een verontreiniging in het bovenstroomse deel, en een geringe disper
sie, langzamer de maximale concentratie worden bereikt dan
gemengde reservoir).

In boring

in het ideaal

V2 wordt het profiel voor 80% verontrei

nigd, en in boring 117 is dat 88%. We kunnen nu een uitspoeltijd definië
ren als

de tijd die nodig is om alle verontreiniging te doen verdwijnen.

Bij verontreiniging die alleen bovenin het
gelijk aan

de tijd

die nodig

is om

profiel plaatsvindt,

is deze

de maximale diepte te bereiken. De

uitspoeltijd zonder dispersie (berekend met verg. 5.2) zou dus 8 resp. 10
jaar zijn voor de boringen V2 en 117.
Bekijken we

nu de

resultaten van de gemodelleerde verontreiniging in

fig. 5.26, dan zien we dat

door de

geringe dispersie

in het

model die

theoretische uitspoeltijden worden benaderd. Lijn 4 in fig. 5.26 stelt de
concentraties voor, 8 jaar na stopzetten van de
centraties zijn

nihil op

de plaats

van boring

verontreiniging. De con
V2, en nog gering op de

plaats van boring 117. Na 12 jaar (lijn 5) zijn deze boringen weer schoon
gerekend.
Anders is het met de verontreiniging op de plaats van boring VI. Omdat
de permeabiliteit onderin lager is dan bovenin, en vanwege de kleilens in
het

bovenstroomse

deel

van

de aquifer, blijft de verontreiniging hier

- 86 langer hangen (lijn A).

Na 12

jaar zijn

nog slechts enkele "deeltjes"

aanwezig; het zijn er te weinig om veel conclusies aan te verbinden. (Dit
wordt veroorzaakt

door de

wijze waarop met een random stap de dispersie

wordt uitgerekend door het model). Een homogeen profiel zou op deze
plaats voor 92% van

de diepte

verontreinigd zijn,

de theoretische uit-

spoeltijd is dan, bij 19 m. doorstroomd profiel, ongeveer 26 jaar.
Een belangrijke conclusie van deze model-exercitie is dat de dispersie
gedurende het grondwatertransport gering is, wanneer

het stroombanen-pa

troon in de ondergrond wordt meegenomen inclusief wijzigingen daarin, die
door kleilenzen en permeabiliteits-contrasten worden veroorzaakt. Meinardi (1983) is tot identieke conclusies gekomen, eveneens op grond van tri
tium profielen in N.-Brabant. Het is dus belangrijk om een

goed beeld te

hebben van de geologische opbouw van het gebied, en de invloed daarvan op
de grondwater-stroombanen juist te bepalen. In het gebied van de Hierdensche Beek is belangrijk dat de aquifer door kleilenzen wordt onderbroken.
Dat geeft een splitsing in een gedeelte dat

snel, en

langzamer zal

situatie die ook al voor het

worden schoon

gespoeld: een

Uddelerveen-gebied werd beschreven in hoofdstuk 5.2.

een deel

dat veel

- 87 6. CONCLUSIES.
Het meten van het electrisch geleidend vermogen (EG) langs de loop van
een beek is een prima techniek gebleken om een snel inzicht te verkrijgen
in de hydrologie van een gebied. Voorwaarde is
zijn tussen

water dat

dat er

verschillen in EG

verschillende stroombanen in de ondergrond volgt.

Die verschillen kunnen ontstaan door verschillen

in mineralogie

van het

achterland (Appelo e.a., 1983), of, zoals in het Hierdensche Beek gebied,
door verschillen in landgebruik. Door het

meten van

EG kunnen kwelzones

worden opgespoord. Voor een student is het een leerzame ervaring om eerst
door een meting kwel

te

constateren,

en

vervolgens

door nauwkeuriger

waarnemen de veldkarakteristieken van kwelzones te leren onderscheiden.
In het Hierdensche Beek gebied blijken veel kwelzones voor te komen op
plaatsen waar sloten worden gekruist door
in vroeger

droge dalen

die de stuwwallen

tijden van permafrost ontwaterden. Blijkbaar gaat het hier om

grindiger beekbeddingen waar het fijner materiaal is uitgespoeld,
nu ware

en die

"wateraders" in de ondergrond vormen. Zo'n gebiedskarakteristiek

is uit reeds bestaand kaartmateriaal te

halen, en

het is

een voorbeeld

van hydrologische interpretatie van geomorfologische of geologische kaar
ten.
Wanneer de verschillen in EG groot genoeg zijn, is het mogelijk om afvoerbijdrages van

zijbeken uit

te rekenen. Dat biedt de mogelijkheid om

de afvoerbijdrages van deelgebieden
zelfs om

de veranderingen

langs

de

te

bepalen, en

daarin na te gaan bij veranderende hydrologi

sche omstandigheden (piekafvoeren, recessie).
sche reactie"

beekloop

van deelgebieden

selwerking tussen grondwater en

Men kan

zo de "hydrologi

achterhalen. Het gaat hierbij om de wis
oppervlaktewater. De

terugkoppeling van

de hydrologische reactie van een gebied naar de geologische eigenschappen
ervan geeft eveneens een
van reeds

goed voorbeeld

van hydrologische interpretatie

aanwezige kennis. Een groot voordeel is dat gemeten hydrologi

sche grootheden worden geïnterpreteerd, en geen vage begrippen

hoeven te

worden gebruikt.
Onderwijskundig is

zo'n kartering

inzicht te verschaffen aan
hydrologische reactie

dus goed

de student.

in staat om hydrologisch

Dat kwantitatieve

inzicht in de

van een gebied is echter ook iets nieuws, en voegt

iets toe aan de bestaande aardwetenschappenjke kennis van een stukje van
de Veluwe. De behoefte

daaraan is toegenomen door het toenemend gebruik

dat van grondwater wordt gemaakt, en vooral door de vervuiling van grond

- 88 water en

oppervlaktewater. Voor

een juist

beheer is

kwantitatieve informatie te hebben over stroombanen
de ondergrond.

Stroomsnelheden van

en wat de eigenlijke grootte is

het essentieel om

en verblijftijden in

grondwater geven aan wat de flux is,

van een

geconstateerde puntverontreini-

ging. Tevens zijn ze nodig om uitspoelsnelheden van de verontreiniging te
kunnen bepalen.
Om stroomsnelheden

in grondwater

uit te kunnen rekenen

kan men een

grondwatermodel op de klassieke manier ijken: dat is voor het Uddelerveen
gebied gedaan. Men dient dan het neerslagoverschot te
tieve porositeit

van het

bepalen, de effec

doorstroomde grondwaterpakket

te schatten, en

tevens de plaats en configuratie van inhomogeniteiten zoals kleilenzen of
de "wateraders"
is het

in oude beekdalen op te geven. Als het neerslagoverschot

deel belangrijk

dient gescheiden

dat via

de aquifer

het gebied

verlaat, en dit

te worden van het deel dat al tijdens de bui het gebied

als snelle afvoer verlaat. Zo'n scheiding

kan gedaan

worden als

men de

hydrologische reactie van de deelgebieden kent.
Met die

gegevens valt

een 2-dimensionaal

gebruiken als het grondwater
mengd. In

in de

model in de horizontaal te

verticaal geheel

homogeen wordt ge

ons geval gebeurt die menging niet, omdat er kleilenzen tussen

de zanden zijn ingeschakeld. Ik denk

dat het

eigenlijk in

geen enkele

aquifer gebeurt, en een horizontaal model kan dus niet gebruikt worden om
uitspoeling van verontreiniging uit een aquifer te bepalen.
Als het model in een verticale doorsnede wordt gebruikt, valt de expo
nentiele leeftijdsopbouw

van het

grondwater met

de diepte onmiddellijk

op. Er kan dan uitgerekend worden hoe snel een aquifer wordt opgeschoond,
of hoe de bijdrage van vuil grondwater aan het oppervlaktewater zal aflo
pen als de verontreiniging (in ons geval de

overbemesting) wordt stopge

zet.
Er kleven nogal wat onzekerheden aan een op deze manier opgezet model.
De dispersiviteit is niet meegenomen, de
geschat, de

effectieve porositeit

configuratie van

is geschat.

Informatie hierover valt

alleen te verkrijgen door een

tracer ("merkstof") te

aquifer en

ijken. Bij

dan het

model te

vervolgen

in de

dat tracer-onderzoek heeft men

veel tijd nodig, omdat de grondwaterstroomsnelheden
ring zijn.

kleilenzen is

nu eenmaal

zeer ge

Het is ons gelukt om zo'n ijking te verrichten met behulp van

tritium dat als restant van kernexplosies in de atmosfeer in de jaren '50
en '60,

nu nog in het grondwater aanwezig is. Misschien de belangrijkste

conclusie van deze ijking is wel,

dat de

dispersiviteit van

de aquifer

- 89 gering is, mits maar de geologische heterogeniteit expliciet in het model
is opgenomen dat de grondwaterstroming beschrijft.
Het betekent dat een goede beschrijving van de stroombanen in de aqui
fer voldoende

is om

uitspraken over

uitspoelsnelheden van verontreini

gingen te doen. Het model dat met klassieke hydrologische informatie voor
het Uddelerveen gebied werd opgesteld, is dus ook zo gek nog niet.
In deze

conclusies werd vooral ingegaan op algemeen toepasbare hydro

logische informatie die werd verkregen tijdens 4 jaar
werk van

hydrologisch veld

studenten in de bovenloop van de Hierdensche Beek. De meer fei

telijke conclusies over de hydrologische eigenshappen van het

gebied, en

over de waterkwaliteit, zijn in de samenvatting weergegeven. Dit dan voor
de lezer die zich tot conclusies en samenvatting van deze studie beperkt.
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Verloop van het Electrisch Geleidend vermogen (EG) langs zijbeken en
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