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Samenvatting 

Het project AquaTempo had als doel om na te gaan of het mogelijk is om de 
leeftijdsverdeling van opgepompt grondwater bij drinkwaterwinningen te 
karakteriseren met behulp van moderne dateringsmethoden (tritium-helium, 
krypton-85 en Argon-39) om op die manier een methode te ontwikkelen waarmee 
kwetsbare putten kunnen worden geïdentificeerd en de kwaliteitsontwikkeling beter 
kan worden voorspeld.  
In Aquatempo zijn vier tools ontwikkeld. Twee daarvan hebben vooral betrekking op 
het dateren van opgepompt water uit pompputten en twee op het dateren van water 
in waarnemingsputten. Voor de pompputten zijn de screeningstool en de 
voorspellingstool ontwikkeld. Met de screeningstool kunnen de meest kwetsbare 
pompputten snel kunnen worden gedetecteerd, en met de voorspellingstool kan de 
reistijdverdeling in numerieke modellen worden gevalideerd en verbeterd, zodat 
waterkwaliteitsvoorspellingen realistischer en gevalideerd worden. Voor de 
waarnemingsputten is een procestool doorontwikkeld, waarmee emissies en 
processen beter kunnen worden geschat. 
 

 
 
In deze studie is voor het eerst geëxperimenteerd met een combinatie van de 
tracers 85Kr, 39Ar, 3H en 3He in pompputten. De methode en de ontwikkelde tools 
zijn effectief gebleken, zowel voor screening van kwetsbare pompputten als voor 
het kalibreren van de waterkwaliteitsprognose. Screening houdt in dat men via een 
datering op voorhand, ook bij nieuwe putten, inzichtelijk maakt welke putten 
kwetsbaar zijn en welke minder. Ook helpt de methode om te begrijpen hoe de 
waterkwaliteitsontwikkeling in de pompputten verloopt, en voor hoeverre die 
samenhangt met de leeftijd van het opgepompte water. Daarnaast was het voor het 
eerst mogelijk om een model te ijken op de reistijdverdelingen van de pompputten. 
In principe lijkt de methode geschikt om bij andere winningen in te zetten. In 
principe kan dit eenmalig, waarna met het gekalibreerde model ook andere 
pompsituaties kunnen worden doorgerekend.  
 

Reistijd en waterkwaliteit 

in waarnemingsfilters 

Deel II 

waarnemingsputten 

Deel I 

pompputten 

Reistijdverdeling 
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Bij de ontwikkeling van de genoemde tools hebben de waterwinningen Holten en 
Manderveen model gestaan. Vooral bij de winning Holten konden de ontwikkelde 
tools goed worden getoetst, vooral vanwege de vele data die ter beschikking was 
en omdat bleek dat 85Kr en 39Ar een grote meerwaarde hadden en we die alleen bij 
Holten hebben toegepast. 
 
Uit het onderzoek zijn de volgende specifieke conclusies getrokken: 

1. Het ijken van een grondwatermodel op basis van tracer 
reistijdenverdelingen is haalbaar en kan aantoonbaar tot een verbetering 
van kwaliteitsprognoses leiden. Vooral omdat reistijdenverdelingen en 
emissies/processen nu apart van elkaar en behoorlijk onafhankelijk kunnen 
worden gekalibreerd.  

2. Reistijdverdelingen bij een winning zijn dynamisch, vooral omdat 
veranderingen in putdebieten, locaties en dieptes tot verschuivende 
reistijdenverdelingen leiden. Daarbij is opvallend dat diepe en ondiepe 
putten elkaar duidelijk beïnvloeden. 

3. De tijdreeksen van waterkwaliteit in de individuele pompputten zijn zeer 
waardevol om tot een goed begrip van de werking van een winning te 
komen. De gemeten kwaliteitspatronen blijken goed te begrijpen na 
datering van de pompputten, met name als een combinatie van 4 tracers 
wordt gebruikt. 

4. De kosten die gemoeid zijn met de analyse en bemonstering van de tracers 
zijn weliswaar aanzienlijk, maar ten opzichte van het budget dat met 
modelstudies is gemoeid zijn ze beperkt. Een combinatie van modellering 
en gericht gebruik van tracers is daarom het meest kosten-effectief. 

5. De tracers zijn geschikt om zonder verdere modeltools een goede indruk te 
krijgen van de kwetsbaarheid van pompputten voor nieuwe en bestaande 
verontreinigingen. De tracers kunnen daarmee een belangrijke bijdrage 
leveren aan early warning van nieuwe verontreinigingen en het begrip van 
transportroutes. 

6. Waterkwaliteitsgegevens uit waarnemingsputten zijn waardevol om 
emissies en processen beter te schatten voor de specifieke locatie van een 
wingebied. Dateringen leveren daarbij een grote meerwaarde omdat de 
gemeten waterkwaliteit direct aan een infiltratiejaar kan worden gelinkt. 
Daarmee wordt voor conservatieve stoffen direct de historie van uitspoeling 
naar het grondwater zichtbaar en kunnen de effecten van veranderend 
landgebruik - met name de intensivering van de landbouw - op de 
chemische samenstelling in principe worden onderscheiden van chemische 
reacties in de ondergrond. 

7. Gerichte analyse van waterkwaliteitsgegevens uit waarnemingsputten helpt 
ook om modelaannames over de vorm van intrekgebieden te toetsen. In het 
geval van Holten zijn er aanwijzingen dat het bekende intrekgebied niet 
realistisch is. 

8. Dateringen kunnen de waarde van de verzamelde informatie dus 
aanzienlijk verhogen, en zelfs tot kostenreductie in de monitoring leiden 
door het waarnemingsnet en het bemonsterings/analysepakket te 
optimaliseren. 

 
In dit rapport is de ‘proof of principle’ beschreven van een methode om dateringen 
in te zetten bij het kwaliteitsbeheer van een waterwinning. Aanbevolen wordt om de 
ontwikkelde methodiek op praktijkschaal om te zetten in een ‘prototype’ aanpak die 
op een scala van andere winningen kan worden toegepast.  Het verdient 
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aanbeveling om de methode ook in complexere situaties te toetsen, zoals bij een 
oevergrondwaterwinning, of een winning met een combinatie van spanningswater 
en freatisch water. Mogelijk kan in een vervolgproject met andere 
waterleidingmaatschappijen worden samengewerkt om de methodiek te verfijnen 
en op te schalen.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Jaarlijks wordt in Nederland circa 700 miljoen kubieke meter grondwater gewonnen 
voor drinkwaterconsumptie. Dit water wordt opgepompt uit watervoerende 
pakketten van een diepte tussen de 20 en tweehonderd meter. Daarmee wordt in 
60% van de Nederlandse drinkwater voorzien. Hoewel deze winningen beschermd 
worden door grondwaterbeschermingsgebieden en een protocol om de kwaliteit van 
het opgepompte water te monitoren, worden in sommige winningen 
verontreinigingen aangetroffen die kunnen leiden tot de noodzakelijke sluiting van 
de winning. De zogenaamde ‘doorbraak’ van dergelijke verontreinigingen is 
afhankelijk van de leeftijdsverdeling van het opgepompte grondwater.  
 
Het project AquaTempo heeft als doel om na te gaan of het mogelijk is om de 
leeftijdsverdeling van opgepompt grondwater bij drinkwaterwinningen te 
karakteriseren met behulp van moderne dateringsmethoden (tritium-helium, 
krypton-85 en Argon-39) om op die manier een methode te ontwikkelen waarmee de 
kwaliteitsontwikkeling beter kan worden voorspeld. Het project richt zich op een 
nieuw te ontwikkelen en te testen methode waarin grondwaterdateringen worden 
gecombineerd met voorspellingsmodellen om daarmee tot betere 
waterkwaliteitsprognoses te komen.  
 

1.2 Financieringsconstructie en belang van Vitens N .V. 

Dit project is gefinancierd vanuit het TNO EZ-Co financieringsprogramma op basis 
van een goedkeuring per 21 september 2009 (kenmerk 2009 SP 0629). Het project 
is gehonoreerd als Categorie 2 aanvraag, waarin Vitens N.V. 25% van de 
ontwikkelkosten van een nieuwe methodiek bijdraagt en het ministerie van 
Economische Zaken (tegenwoordig EL&I) 75%. Het project omvat daarmee de 
eerste fase van het ontwikkeltraject. TNO zal in 2012 een voorstel doen voor een 
vervolgtraject waarbij de ontwikkelde methodiek kan worden gevalideerd en 
uitgewerkt tot een prototype-tool die ook voor complexe drinkwaterwinningen 
toepasbaar is. Een eventueel vervolgtraject kan indien gehonoreerd met 50% 
ontwikkelsubsidie worden uitgevoerd.  
 
Vitens levert drinkwater aan 2,3 miljoen klanten in de provincies Flevoland, 
Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en 
Noord-Holland. Vitens heeft 110 winvelden in beheer. Vitens streeft naar een 
uniforme karakterisatie van deze winvelden, wat betreft bijvoorbeeld de inrichting 
van meetnetten en de voorspelling van waterkwaliteitsontwikkelingen. 
Grondwaterleeftijdsbepalingen kunnen daar in potentie aan bijdragen. Datering van 
grondwaterwinningen is tot op heden nooit toegepast, noch in Nederland, noch in 
het buitenland. Gezien het belang van grondwaterwinningen, de negatieve 
waterkwaliteitsontwikkelingen en de hoge kosten van monitoring (bij Vitens ca. 1 M 
Eur per jaar) en eventueel noodzakelijke zuivering is er wel behoefte aan 
signalerings- en voorspellingstools voor hun waterwinningen.  
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Vitens heeft onlangs een nieuw protocol opgesteld voor de monitoring van haar 
drinkwaterwinningen en verwacht met dit protocol tot een scherpere prognotisering 
van waterkwaliteitsontwikkelingen te kunnen komen. Datering van de winningen 
wordt daarbij als een grote meerwaarde gezien, omdat het de onzekerheden van 
prognoses en signalering potentieel in aanzienlijke mate verkleint. Als het lukt 
hiervoor een methodiek te ontwikkelen, waarbij dateringen worden gecombineerd 
met modellering, en te testen op een tweetal proefwinningen (25%  Fase) en die 
methodiek te valideren en testen in complexere situaties en om te bouwen tot 
prototype-tools (50% Fase) dan  kan ze op termijn worden toegepast bij andere 
kwetsbare winningen. De te ontwikkelen screening- en optimalisatietools leveren 
daarbij naar verwachting aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van 
monitoring bij alle winningen, de voorspellingstools helpen vooral bij het beheer van 
winningen waar kwaliteitsproblemen groot zijn en geven gelegenheid om 
pompregimes en/of zuiveringstechnieken te optimaliseren of aan te passen. 

1.3 Vier tools 

In Aquatempo zijn vier tools ontwikkeld. Twee daarvan hebben vooral betrekking op 
het dateren van opgepompt water uit pompputten (projectonderdeel I) en twee op 
het dateren van water in waarnemingsputten (deel II). Binnen deel I zijn de 
screeningstool en de voorspellingstool ontwikkeld. Binnen deel II zijn de procestool 
en de optimalisatietool ontwikkeld. Voor het ontwikkelen van de tools hebben de 
waterwingebieden Holten en Manderveen als proefgebieden gefungeerd. 

1.3.1 Deel I: pompputtendeel 
Binnen deel I ontwikkelden we een methodiek om de leeftijdsverdeling van 
opgepompt grondwater zodanig te karakteriseren dat op termijn de 
grondwaterkwaliteitsontwikkeling van de winning beter voorspeld kan worden. De 
methodiek is gebaseerd op datering van het grondwater met tritium-helium, 85-

krypton en 39-argon. De methodiekontwikkeling was gericht op het realiseren van 
twee tools: een screeningstool waarmee de meest kwetsbare pompputten snel 
kunnen worden gedetecteerd, en een voorspellingstool voor de toekomstige 
ontwikkeling van de waterkwaliteit in de winputten. De screeningstool maakt het 
gemakkelijker maken om trends in de kwaliteit van het opgepompte grondwater te 
detecteren en te relateren aan ontwikkeling in mest- en landgebruik, zoals vereist 
door de Kaderrichtlijn Water (KRW, Art 7). De voorspellingstool is gebaseerd op het 
valideren en verbeteren van de reistijdverdeling in numerieke modellen, zodat 
waterkwaliteitsvoorspellingen realistischer en gevalideerd worden. Het idee is dat 
winningen op basis van deze kennis beter beheerd kunnen worden en dat 
AquaTempo daarmee zal bijdragen aan een duurzame drinkwatervoorziening in 
Nederland en mogelijk daarbuiten. 

1.3.2 Deel II: Waarnemingsputtendeel 
In deel II is een methodiek ontwikkeld om chemische processen in de ondergrond 
van het waterwingebied te karakteriseren en te onderscheiden van leeftijdseffecten. 
Door grondwaterdateringen toe te passen in de waarnemingsputten van een 
meetnet kan nauwkeurig het infiltratiejaar van het bemonsterde water worden 
bepaald. Hiermee kunnen de effecten van veranderend landgebruik - met name de 
intensivering van de landbouw, op de chemische samenstelling - in principe worden 
onderscheiden van chemische reacties in de ondergrond.  
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Door grondwaterdateringen is het mogelijk een geaggregeerde regionale trend in 
de chemische samenstelling van het grondwater te bepalen. Uit deze 
geaggregeerde regionale trends kunnen naar verwachting de chemische 
reactiecapaciteit en het reactievermogen worden afgeleid van de zand- en 
grindlagen waaruit het water wordt opgepompt. Dit levert de basis voor een derde 
tool: de procestool. Ook wordt nagegaan of dit kan leiden tot een methode om het 
waarnemingsmeetnet rond de winning te optimaliseren (optimalisatietool). 
 
De voorspellingstool (I.B) is ontwikkeld op basis van de waterwinning Holten. De 
screeningstool, optimalisatietool en procestool zijn ook voor de winning 
Manderveen uitgewerkt, echter beperkter omdat er minder informatie beschikbaar 
was. 

1.4 Leeswijzer  

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de mogelijkheden die nieuwe 
methodes voor grondwaterdateringen bieden voor waterkwaliteitsprognoses in 
drinkwaterwinningen.  
In hoofdstuk 3 worden de principes van de vier tools beschreven en geïllustreerd. In 
hoofdstuk 4 beschrijven we de meetprogramma’s en de bemonsteringscampagnes 
die voor dit onderzoek zijn uitgevoerd bij de winningen Manderveen en Holten. 
In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de studie voor de waterwinning Holten 
beschreven en in hoofdstuk 6 voor Manderveen. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 
conclusies en aanbevelingen gerapporteerd.  
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2 Toegepaste methoden van grondwaterdatering 

Centraal in deze studie staan de mogelijkheden die moderne dateringsmethoden 
bieden voor de waterkwaliteitsbepaling in en rondom een waterwinning. In dit 
hoofdstuk worden de principes van de moderne dateringsmethoden uitgelegd.  

2.1 Moderne dateringsmethoden 

In deze studie zijn voor de dateringen vier tracers gebruikt namelijk krypton (85Kr), 
tritium (3H), helium (3He) en argon (39Ar). Tritium-helium is met name geschikt voor 
datering van het jongste grondwater en Kr en Ar kunnen dit aanvullen tot maximaal 
ca. 500 jaar. 85-Krypton-85 geeft aanvullende informatie over het jongste 
grondwater (0-25 jaar) en 39Argon over het bereik 50-500 jaar (Figuur 2.1). Dit is de 
typische range van een kwetsbare drinkwaterwinningen in Nederland.  
 

Figuur 2.1 Reistijdsbereik voor datering van grondwater voor verschillende isotopen en tracers. 

In principe zijn er nog andere leeftijdstracers beschikbaar, maar in eerder 
onderzoek (Visser et al. 2009b) bleek dat op zwavelhexafluoride (SF6) en chloor-
fluorkoolwaterstoffen (CFC’s) gebaseerde technieken onder Nederlandse 
omstandigheden niet goed presteren. 
 

2.2 Datering in waarnemingsputten en pompputten 

In figuur 2.2 is de setting van pompputten en waarnemingsputten rond een 
waterwinning aangegeven. Waarnemingsputten hebben vaak meerdere filters op 
verschillende dieptes. Met de bovengenoemde dateringsmethodes willen we een 
relatie vinden tussen de diepte en de reistijd van het water in de verschillende 
filters. Pompputten hebben in het algemeen een langere filter dat zowel ondiep als 
dieper water aantrekt. Dit is water met verschillende reistijden – zowel jong als oud 
water en alles er tussen in wordt aangetrokken. Met de dateringsmethoden willen 
we de reistijdverdeling van dit water vaststellen. 
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Figuur 2.2 Setting van waarnemingsputten en pompputten bij een waterwinning. Het grijze raster 
geeft een recente verontreiniging aan als gevolg van een belasting met bijvoorbeeld meststoffen of 
bestrijdingsmiddelen. De figuur 2.2b geeft een voorbeeld van een leeftijdsverdeling van een 
winning.. De meest ondiepe pompput (rood) trekt jonger, mogelijk verontreinigd, grondwater aan 
dan het diepere filter (groen). 

2.3 Datering in waarnemingsputten met 3H/3He  

De reistijd van het grondwater in de monitoringsfilters van waarnemingsputten is 
relatief eenvoudig te bepalen uit tritium-heliummetingen, namelijk: 
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Waarin τ = reistijd en λ = radioactief verval constante (ofwel λ  =1/halfwaardetijd van 
tritium = 12,43 jaar). Er zijn twee bemonsteringsmethoden gebruikt voor 3He/3H.  

1. als de doorsnede van de waarnemingsbuizen twee inch was dan is de 
standaardmethode gebruikt, waarbij een watermonster omhoog wordt 
gepompt met een Grundfoss onderwaterpomp en wordt geconserveerd in 
een koperen buis. 

Figuur 2.3: Bemonstering met koperen buizen 
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2. als de doorsnede van de waarnemingsbuizen kleiner was dan twee inch, 
dan zijn diffusiesamplers gebruikt. Het concept van de diffusion sampler is 
dat deze aan een slangetje in de put (op filterdiepte) wordt gehangen. 
Opgeloste gassen (zoals 3He) diffunderen uit het grondwater in het 
monstervolume waardoor het monstervolume (gas) in evenwicht komt met 
het grondwater. Na 48 uur wordt met perslucht het monster (sample tip) 
van samplers afgesloten en wordt de sampler uit de put genomen. 
Vervolgens wordt de sample-tip definitief afgesloten met een klem zodat 
het monster lang houdbaar is. De samplers zijn ter analyse opgestuurd 
naar Universiteit van Utah.  
 

 

Figuur 2.4: Bemonstering van 3H/3He met behulp van zogenaamde diffusiesamplers 

 
Uit de gemeten 3H en 3He concentraties kan voor een monster uit een 
waarnemingsput eenvoudig de leeftijd worden geschat. Omdat zowel 3H als 3He 
heel nauwkeurig worden geanalyseerd is de leeftijd die wordt bepaald heel precies 
(in de orde van grootte van 0 tot 2 jaar, Visser et al. 2008). Wel moet voor monsters 
uit Nederlandse landbouwgebieden vaak worden gecorrigeerd voor ontgassing, die 
optreedt door het ontstaan van gasbelletjes van stikstof bij denitrificatie. In dit 
onderzoek wordt daarbij de methode gebruikt die door Visser et al. 2008 en Visser 
et al. 2009b is ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gemeten 
edelgasconcentraties die de mate van ontgassing kunnen identificeren. 
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2.4 Datering in pompputten met 3H/3He/85Kr/ 39Ar 

Het bepalen van een reistijdverdeling  in een pompput is wezenlijk iets anders dan 
het dateren van grondwater in monitoringsfilters. Een pompput trekt water met 
verschillende reistijden waardoor er sprake is van een reistijdverdeling.  
Er zijn meerder tracers nodig om tot een betrouwbare beschrijving van deze 
reistijdverdeling te komen. Daarvoor zijn in deze studie vier tracers gebruikt, 
namelijk krypton (85Kr), tritium (3H), helium (3He) en argon (39Ar).  
Voor waterwinningen leek deze combinatie van tracers relevant omdat 39Ar en 85Kr 
in combinatie met tritium-helium een groter deel van de leeftijdsverdeling kunnen 
karakteriseren. Deze methoden zijn nog zeer kot geleden ontwikkeld en dus is in 
het project samengewerkt met  de onderzoeksgroep van dr. Roland Purtschert 
(Universiteit Bern), o.a. wat betreft de specialistische bemonstering. Het 
laboratorium van de Universiteit van Bern is in Europa het enige laboratorium dat 
ervaring heeft met de specifieke analyse van 39Ar en 85Kr.  
 

Figuur 2.5. Bemonstering van 85Kr en 39Ar bij de winning Holten. Uit het opgepompte water wordt 
het gasvia vacuum onttrokken en gecomprimeerd opgeslagen in een gascylinder. Analyse op 85Kr 
en 39Ar vond plaats in Bern. 

 
De vier  tracers hebben elk een verschillende oorsprong en een verschillend 
radioactief verval. Tritium is in de atmosfeer gekomen met de bovengrondse 
kernproeven in de jaren 50 en 60. Dat leidt ook tot hogere 3He* concentraties in het 
grondwater door radioactief verval van tritium, met een halfwaardetijd van 12,32 
jaar. 85Kr is pas later in de atmosfeer gekomen na de start van de opwerking van 
uranium in opwerkingsfabrieken, zoals bij Le Havre. De halfwaardetijd van 85Kr is 
10,76 jaar, relatief kort dus. De concentratie van 39Argon in de atmosfeer is 
constant en wordt bepaald door de productie in de atmosfeer ten gevolge van 
kosmische straling, 39Argon wordt dus niet bepaald door kernproeven of anderszins. 
39Argon vervalt met een halfwaardetijd van 269 jaar.   
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Water dat ten tijde van bemonstering infiltreert heeft hier per definitie een 
concentratie van 100% gekregen. Die concentratie neemt dus met toenemende 
leeftijd in het grondwater af en wordt weergegeven als %modern. 
 
In Figuur 2.6 is aangegeven welk concentratiebereik is te verwachten voor de vier 
verschillende tracers als een pompput in 2010 zou worden bemonsterd.  Met 
stippellijnen zijn vier periode begrensd waarbinnen de combinatie van de 4 tracers 
steeds een specifiek patroon laat zien. 
 
De infiltratieperiode tussen 1995 en 2010 laat bijvoorbeeld een steil verloop en een 
relatief hoge concentratie van 85Kr zien, in combinatie met een hoog percentage 
modern op basis van 39Ar en lage concentraties 3He*.  De hoge 85Kr concentraties 
komen door de kleine halfwaardetijd van 85Kr en doordat 85Kr pas relatief laat in de 
atmosfeer verscheen met de komst van de opwerkingsfabrieken. De periode 1980-
1995 wordt gekenmerkt door lagere maar meetbare concentraties 85Kr, door een 
andere verhouding tussen 3H en 3He en door een wat lager percentage modern op 
basis van 39Ar. De periode voor 1950 wordt gekenmerkt door lage concentraties 3H 
en 3He en door een laag percentage modern water op basis van 39Ar. De 
tussenliggende periodes 1950-1965 en 1965-1980 zitten hier qua 
concentratiebereik van 39Ar en 85Kr tussenin, maar onderscheiden zich door hoge 
3H en 3He concentraties. 

Figuur 2.6 Concentratiebereik van de 4 tracers terugkijkend vanuit bemonstering in het jaar 2010 
en gecorrigeerd voor radio-actief verval tot 2010. 

 
In deze studie is er voor gekozen om vanuit de gemeten tracerconcentraties de 
reistijdverdeling in een pompput te benaderen met een zogenaamd Discreet 
ReisTijdVerdelingsModel. Het DRTVM is een discreet reistijdmodel wat betekent 
dat het gemeten grondwater is verdeeld over reistijdcategorieën. Op basis van de 
gemeten tracerconcentraties wordt -  met behulp van een excel-tool (zie bijlage 1 
voor een gedetailleerde beschrijving) – het grondwater verdeeld over de vijf 
reistijdcategorieën die hierboven zijn genoemd:  voor bemonstering in 2010 gaat 
het om de 2010-1996, 1995-1981, 1980-1966, 1965-1951 en van 1950 of ouder. 
Die laatste categorie omvat alle water van voor 1950, die hier met ‘oude’ wordt 
aangeduid.   
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In elke categorie zijn de gemiddelde tracerconcentraties berekend op basis van de 
atmosferische input en het radioactief verval (Figuur 2.6). Vervolgens is de 
gemiddelde concentratie in elk van de leeftijdsbakjes berekend (Figuur 2.7).  
 
Uit de figuur blijkt dat de meeste categorieën overeenkomen met de specifieke 
gevoeligheid van bepaalde tracers: 85Kr is specifiek voor de periode 1996-2010 en 
in mindere mate 1981-1995; 3H en 3He zijn specifiek voor de periode 1951-1965 en 
in mindere mate 1966-1980. 39Ar is met name gevoelig voor de component “oud” 
water (Figuur 2.7). Voor de berekening van het gemiddelde van 39Ar is 
aangenomen dat er voor de periode voor 1950 een exponentieel verloop van de 
leeftijdsverdeling aanwezig is. 
  

 

Figuur 2.7. De gebruikte bakjes voor het discrete reistijdenverdelingsmodel (DRTVM). 

 
De gemiddelde concentraties uit deze 5 leeftijdsbakjes zijn vervolgens gebruikt om 
alle mogelijke combinaties van leeftijdsverdelingen uit te rekenen, in totaal 10626 
stuks, steeds met intervallen van 5%.  Een eerste reistijdverdeling is bijvoorbeeld:  
0% oud, 0% 1950-1965, 0% 1965-1980, 0% 1980-1995 en 100% 1995-2010 
Deze specifieke reistijdverdeling heeft dan precies de concentraties uit het meest 
rechtse leeftijdsbakje in Figuur 2.7. 
 
Vervolgens zijn de gemeten tracerconcentraties vergeleken met deze 10626 
reistijdverdelingen en is de reistijdverdeling met de kleinste chi-kwadraatscore (zie 
bijlage 1) gekozen als meest waarschijnlijke reistijdverdeling van de bemonsterde 
pompput.  De op die manier afgeleide reistijdverdelingen worden nader besproken 
in de paragrafen 3.1 (screeningstool) en 5.1 (screeningstool Holten). 
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2.5 Extra informatie uit de analyses: gaskarakteris atie 

Gedurende het project is besloten de 3H/3He dateringen in waarnemingsputten te 
doen met behulp van diffusion samplers omdat de reguliere bemonstering met een 
onderwaterpomp niet lukte door de te kleine buisdiameter. Dit leverde een 
onverwachte bijvangst in de vorm van analyse van stikstof in de met de diffusion 
sampler genomen monsters. Door de gemeten stikstofgasconcentraties te 
verminderen met de stikstofconcentratie van het infiltrerende water en te corrigeren 
voor eventuele ontgassing levert dit een bepaling op van de zogenaamde N2-
excess. N2-excess wordt in de Verenigde Staten al toegepast als indicator voor het 
optreden van denitrificatie in de ondergrond, en voor de winningen Holten en 
Manderveen levert dit dus extra informatie op voor de zogenaamde ‘procestool’.  
 

Validatie DRTVM methode 
Het Discrete Reistijdenverdelingsmodel is overigens in eerder stadium van de 
studie gevalideerd door met het grondwatermodel van Holten de reistijdverdeling 
van de 7 pompputten te berekenen en op basis daarvan via Figuur 2.6 ficiteve 
tracerconcentraties van de 4 tracers te berekenen. De aldus berekende fictieve 
tracerconcentraties zijn toen ingevoerd als input in het DRTVM. De DRTVM-
reistijdenverdeling is vervolgens vergeleken met de ‘werkelijke’ reistijdverdeling 
van het stromingsmodel (Figuur 2.8). Dit leverde een goede representatie op 
van de reistijdverdelingen zodat we voldoende vertrouwen hebben in het 
DRVTM. Bij deze test is het overigens niet van belang of het grondwatermodel 
de werkelijke situatie goed benadert, het gaat er slechts om vast te stellen of het 
DRTVM de vorm van de reistijdverdeling goed kan schatten als je een 
realistische combinatie van tracerconcentraties invoert. In het vervolgonderzoek 
is het DRTVM uitsluitend gedraaid op basis van gemeten tracerconcentraties 

 

Figuur 2.8 DRTVM Discrete cumulatieve reistijdenverdelingen (dunne lijn met stippen) 
geschat op basis van de gemodelleerde reistijverdelingen in de putten van Holten 
(vette doorgetrokken lijn) waarmee fictieve tracerconcentraties (3H, 3He, 85Kr en 
39Ar) zijn bepaald voor de validatie. DRTVM kan de reistijdenverdelingen goed 
representeren. 



 

 

TNO-rapport | TNO 2012-R10374  20 / 103
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3 Principes van de 4 tools 

In dit hoofdstuk leggen we kort de principes uit van de vier tools (Figuur 3.1). Figuur 
3.1 geeft ook de onderlinge samenhang en de samenhang met de dateringen weer.  
 

 

Figuur 3.1: Samenhang tussen de vier tools. Voor de waarnemingsputten wordt een andere 
combinatie van tracers gebruikt dan in de pompputten. Waterkwaliteitsgegevens 
dienen zowel om processen en infiltratiepatronen te identificeren (waarnemingsputten) 
als om het model te kalibreren (pompputten). 

3.1 Screeningstool pompputten 

Op basis van dateringen kunnen we een reistijdverdeling afleiden. Hoewel in 
sommige putten wel duidelijk is dat er een grote component jong water wordt 
aangetrokken, staan waterleidingbedrijven toch nog wel eens voor verrassingen. Zo 
werd in een pompput van een niet nader te noemen Nederlands waterleidingbedrijf 
een niet nader te noemen bestrijdingsmiddel aangetroffen in een put waarvan op 
basis van modelvoorspellingen verwacht werd dat het water grotendeels ouder dan 
60 jaar zou moeten zijn, maar kon op basis van 3H/3He datering worden 
aangetoond dat de put ongeveer 20% jong water oppompt (Visser, 2010 
vertrouwelijk rapport). De screeningstool is bedoeld om deze putten bij voorbaat te 
kunnen  aanwijzen zodat inzichtelijk wordt welke putten kwetsbaar zijn en welke 
minder. 
 
Hoewel contra-intuïtief is de reistijdverdeling van een pompput relatief ongevoelig 
voor de precieze filterlengte of filterstelling (Broers en van Geer 2005, Broers 2002) 
zeker als een put een relatief groot debiet pompt. De reistijdverdeling van een 
onvolkomen put of een volkomen put wijkt onderling nauwelijks af in een freatisch 
pakket. Zowel met een volkomen als een onvolkomen put ontstaat de type 
exponentiele cumulatieve reistijdenverdeling uit Figuur 3.2 (blauwe lijn). Zou je een 
onvolkomen of volkomen put splitsten in een ondiep en een diep deel, dan ontstaat 
echter een duidelijk scheiding tussen de reistijdenverdelingen van beide (Figuur 
3.2).  Het ondiepe deel van de put is daarmee veel kwetsbaarder voor een 
bijvoorbeeld een diffuse verontreiniging.  

Reistijd en waterkwaliteit 

in waarnemingsfilters 

Deel II 

waarnemingsputten 

Deel I 

pompputten 

Reistijdverdeling 

pompputten 

Procestool 
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Figuur 3.2 Verdelen van een pompput in een ondiep en diep deel leidt tot het uit elkaar trekken 
van de reistijdverdelingen in een ouder deel (groen) en een jonger deel (rood).De blauwe lijn geeft 
de reistijdverdeling voor de gehele put.  

 
Uit hoofdstuk 5 zal blijken dat een dergelijke situatie zich ook kan voordoen bij een 
puttenveld als Holten, waar bij de ontwikkeling van het puttenveld nieuwe diepe 
putten zijn geïnstalleerd in de direct nabijheid van de bestaande ondiepere 
pompputten.  
 
Met behulp van de Discrete ReistijdenVerdelingsModel (zie paragraaf 2.4 en Bijlage 
1) kan de reistijdenverdeling van een pompput op basis van de tracerconcentraties 
worden afgeleid. Figuur 3.3 geeft een voorbeeld voor put 67-19 van het Holten 
winveld. De resultaten van de overige winputten worden besproken in de 
hoofdstukken 5 en 6. 

Figuur 3.3 Reistijdenverdeling pompput 67-19 op basis van het DRTVM 
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3.2 Procestool: verbeterde inschatting maaiveldbela sting en processen 

Met kennis van de reistijd in de monitoringsfilters uit de waarnemingsputten kunnen 
de waterkwaliteitsdata uit deze monitoringsfilters worden gerelateerd aan het jaar 
van infiltratie. De methode hiervoor is eerder beschreven in Visser (2009, 
proefschrift) en in een H2O artikel (Visser, zie bijlage 2). In principe kunnen met 
deze methode zowel de maaiveldbelasting als de chemische processen in de 
ondergrond gereconstrueerd worden.  
In Figuur 3.4 is de methode voor  de reconstructie van de maaiveldbelasting 
geïllustreerd. Eerst wordt de concentratie versus het meetjaar uitgezet (Figuur 
3.4a). Vervolgens worden deze lijnen teruggeschaald met het aantal jaren dat het 
water onderweg is vanaf het maaiveld: de reistijd van het grondwater in het 
monitoringsfilter (Figuur 3.4b). Deze stappen worden herhaald voor alle putten; het 
resultaat is een bonte verzameling van lijnen, namelijk voor elke put een lijn die de 
relatie concentratie-infiltratiejaar weergeeft(Figuur 3.4c). Vervolgens wordt er een 
LOWESS gefit door de concentratie-infiltratiejaarlijnen (Figuur 3.4d). Deze 
LOWESS geeft de mediane concentratie-infiltratiejaarrelatie, ofwel: de 
gereconstrueerde maaiveldbelasting. 
 

a  b  

c  d  

Figuur 3.4: Methode voor de reconstructie van de maaiveldbelasting (hier voor OXC in het Noord-
Brabantse meetnet grondwaterkwaliteit; zie ook bijlage 2) 

 
Het resultaat van deze reconstructie is voor oxidatievermogen, zuurstof en nitraat 
weergegeven in figuur 3.5. Omdat oxidatievermogen conservatief is in de 
gereconstrueerde maaiveldbelasting duidelijk de werkelijke emissiepiek uit de jaren 
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80 terug te zien. In de gereconstrueerde maaiveldbelasting voor zuurstof is deze 
emissiepiek niet te zien. Niet alleen is de emissie van zuurstof waarschijnlijk 
constant (rond 10 tot 15 mg/l) maar ook verdwijnt zuurstof onderweg uit het 
grondwater als gevolg van reactieve processen (bijvoorbeeld de oxidatie van 
organisch materiaal). Ouder water is dus verarmd aan zuurstof. Nitraat verdwijnt 
ook uit het grondwater als gevolg van reactieve processen zoals denitrificatie met 
organische stof en/of pyriet als electrondonors. De emissiepiek uit de jaren 80 is 
voor nitraat nog wel te 
rug te zien, echter zijn de gereconstrueerde concentraties veel lager dan de 
werkelijke maaiveldbelasting en is veel van het water dat ouder dan 25 jaar is 
inmiddels nitraatloos geworden.  
 

  

Figuur 3.5 Concentratie-infiltratiejaar plots voor OXC, zuurstof en nitraat voor het Brabantse 
meetnet 

Uit een vergelijking van de concentratie-infiltratiejaar plots van stoffen die zich 
conservatief gedragen (chloride, en vaak de indicatoren OXC en som kationen) 
ontstaat zowel inzicht in de emissiehistorie als in de processen die zijn opgetreden. 
Uit de analyse zijn op die manier de bepalende processen te achterhalen en 
kunnen de processen netto ook in de prognoses worden opgenomen (paragraaf 
3.3, zie voor details ook Visser et al. 2009a). 

3.3 Prognosetool: voorspelling op basis van daterin gen 

Voor de berekening van de waterkwaliteit in een pompput zijn drie gegevens 
onmisbaar:  

1. de reistijdverdeling van het water in de pompput; 
2. de maaiveldbelasting in de loop van de tijd, stof-input 
3. de geochemische processen die plaatshebben in de ondergrond. 

Al die gegevens zijn in zekere mate onzeker, en de dateringen kunnen helpen om 
die onzekerheden te verminderen. 
 
Dat geldt op de meest directe manier voor de reistijdverdeling van het opgepompte 
water. Als we die reistijdenverdeling met tracers kunnen vaststellen dan kunnen we 
daarmee ook een grondwatermodel kalibreren op de reistijdverdeling. Tot op heden 
ontbraken daarvoor de mogelijkheden, maar in dit rapport wordt zo’n kalibratie voor 
het eerst uitgevoerd voor de winning Holten (zie hoofdstuk 5 voor details). 
 
Door ook de waarnemingsputten te dateren kan ook de onzekerheid in de 
maaiveldbelasting en de processen worden teruggebracht (paragraaf 3.2).  
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In principe is uit de combinatie van reistijdverdeling, maaiveldbelasting en 
processen een voorspelling van de waterkwaliteit in de pompput te maken. 
Daarvoor is in dit project gebruik gemaakt van een nieuw ontwikkelde tool die we 
PREDICT hebben genoemd en die in de open source code R (R Project for 
Statistical Computing, http://www.r-project.org/) is gebouwd.  De tool bouwt voort op 
het model VOORSP dat ooit door Kiwa is opgezet (zie bijvoorbeeld Van Brussel 
1990).  
 
In zijn meest eenvoudige vorm rekent PREDICT met stationaire stroming en met 
conservatief transport (Figuur 3.6a). In die vorm is PREDICT feitelijk gelijk aan 
VOORSP. Voor elk jaar dat een concentratie wordt berekend worden de emissiefile 
en de reistijdenverdeling met elkaar gecombineerd. De reistijdenverdeling in 
PREDICT kan zowel worden betrokken van een stroombaananalyse uit een 
grondwatermodel als uit een geschatte exponentiële functie of uit het discrete 
reistijdverdeling model dat is gebaseerd op de tracers. De concentratie in het jaar 
1980 wordt daarbij berekend door een sommatie van de fracties van de 
reistijdenverdeling  maal de concentratie van de emissie die overeenkomt met die 
fracties: 

Waarin fi  de reistijdfractie is, ofwel het percentage water dat bijvoorbeeld tussen 0 
en 1 jaar geleden is geïnfiltreerd en Crecharge de emissie is op een tijdstip die hoort 
bij dat infiltratiejaar. In PREDICT gebruiken we standaard een interval van 1 jaar 
voor de fracties en kijken we dus steeds 0,5, 1,5, 2,5 jaar terug in de tijd ligt (zie 
Figuur 3.6a). In het jaar 1980 kijken we dus terug naar de infiltratiejaren 1979,5, 
1978,5 etc. en in 2000 kijken we terug naar 1999,5. 1998,5 etc.. Als we het discrete 
DRTVM gebruiken zijn de fracties binnen de DRTVM periodes van 15 jaar 
vanzelfsprekend constant. Een interval van 1 jaar komt goed overeen met het detail 
dat waarover we beschikken in de emissiefiles, die zijn gebaseerd op CBS 
gegevens van bijvoorbeeld aanwending van dierlijke mest op jaarbasis. 
 
Tijdens het project werd duidelijk dat we met de tracers weliswaar de 
reistijdverdeling voor het meetjaar kunnen vastleggen, maar dat die reistijdverdeling 
in de loop van de tijd verandert. Die veranderingen in de reistijdenverdeling hangen 
samen met veranderingen in de pompdebieten of door het starten en sluiten van 
pompputten in het puttenveld. Uit hoofdstuk 5 zal blijken dat met name het 
opstarten van nieuwe diepe putten in de omgeving van ondiepe putten de 
reistijdenverdeling van die ondiepe putten bij de winning Holten flink heeft 
veranderd. Eigenlijk levert de datering dus een ‘snapshot’ van de reistijdenverdeling 
op, die kan worden gebruikt om de reistijdenverdeling voor het meetjaar te 
kalibreren in het model. Vervolgens kunnen met het gekalibreerde model ook 
andere perioden worden doorgerekend waarin andere pompdebieten gelden. 
 
Om dit soort berekeningen te kunnen doen is PREDICT uitgebreid met de optie om 
dynamische reistijdenverdelingen door te kunnen rekenen (Figuur 3.6B). In het 
voorbeeld van Figuur 3.6b is de reistijdenverdelingen in het jaar 2000 anders dan in 
1980 en wordt dus voor 2000 met die andere reistijdenverdelingen gerekend. 
 
Daarnaast heeft PREDICT een optie om reactief transport door te rekenen. Reactief 
transport wordt verrekend in de emissiefile, door rekening te houden met de 
verandering van de waterkwaliteit bij stroming door de ondergrond (Figuur 3.6 C). 
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Om de emissiefile op die manier te kunnen aanpassen draait op de achtergrond 
feitelijk een eenvoudig transportmodel. Daarin kunnen zowel een eenvoudige 
eerste orde benaderingen worden gebruikt als een meer complex chemisch 
evenwichtsmodel als PHREEQC waarbij een “langs de stroombaan” aanpak wordt 
gebruikt. 

Figuur 3.6 Schematische weergave van de prognosetool. A. Conservatief en Stationair, B. 
Conservatief en dynamisch en C. Reactief en Dynamisch 
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Tenslotte heeft PREDICT de optie om met meerdere landgebruiken te werken met 
elk een eigen emissie en eventueel ook eigen processen of procesparameters. Op 
die manier kunnen verschillen tussen landbouw- en bosgebieden worden 
ingebracht in de waterkwaliteitsvoorspelling.  
 
Op basis van een combinatie de drie factoren onderscheiden we 8 situaties (Figuur 
3.7)  De situaties zijn opgesomd in volgorde van toenemende complexiteit. In 
tussenliggende tekstgedeeltes wordt telkens uitgelegd wat deze complexiteit is. 
Deze situaties zijn in Bijlage 3 verder uitgewerkt, waarbij ook meer informatie wordt 
gegeven over de precieze berekeningsmethode. 
 

 

Figuur 3.7: Toenemende complexiteit bij de prognosetool 

Deze procestool is ontwikkeld voor een waterkwaliteitsberekening in een individuele 
pompput. Hetzelfde principe en dezelfde tool kan ook worden toegepast op een 
winveld als geheel.  

3.4 Optimalisatietool: het meetnet 

De analyse die wordt uitgevoerd voor de screeningstool, de procestool en de 
prognosetool levert veel informatie op over de gebruikswaarde van het 
waarnemingsnet rond de winning en de gebruikswaarde van debiet- en 
concentratiemetingen aan individuele pompputten. Die informatie kan worden 
gebruikt om het waarnemingsnet en het bemonsterings/analysepakket te 
optimalieren. Het begrip ‘optimalisatietool’ is hierbij echter wat overdreven; het gaat 
erom met verstand te kiezen welke metingen het meest opleveren voor early 
warning, voorspellingen en beslissing over noodzakelijke veranderingen aan het 
puttenveld.  
Daarbij komen de volgende vragen aan de orde: 
• Welke metingen leveren informatie over emissies? 
• Welke metingen leveren informatie over processen? 
• Welke metingen helpen het best om de voorspelling te verbeteren 
 
Verder geconcretiseerde vragen zijn dan: 
 
Metingen aan individuele pompputten 
• Heeft monitoren van individuele pompputten zin? 
• welke meetfrequentie is dan zinvol? 
• welke dateringsmethode is het geschiktst? 
• moeten we ook pompdebieten meten? 
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Metingen in waarnemingsputten: 
• Welke meetfrequentie is nodig? 
• Wat verlies je aan informatie bij een lagere frequentie? 
• Kan datering tot kostenreductie in monitoring leiden? 
• Hoe vaak moet je dateren? (eenmalig; elke 3 jaar tritium)? 
• Hoeveel meetpunten zijn er nodig om de emissie en processen goed te kunnen 

schatten? 
 

In de hoofdstukken 5 en 6 worden deze vragen specifiek voor de winningen Holten 
en Manderveen uitgewerkt. 
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4 Meetprogramma in Holten en Manderveen 

4.1 Selectie van de waterwingebieden 

De eerste stap in deze studie was het selecteren van geschikte winningen. De 
selectie is gemaakt op basis van de onderstaande criteria, die zijn gerangschikt van 
noodzakelijk (1) of wenselijk (5), of iets daartussenin. De geselecteerde 
pompstations zijn Manderveen voor het dateren van het ruwwater (pompputten) en 
Holten voor het dateren van het ruwwater en het meetnet (pompputten en 
waarnemingsputten). Tijdens de studie bleek dat bij deze winningen geen 
waarnemingsputten van Vitens met 2-inch filters beschikbaar zijn. Daarmee 
voldoen de filters in het meetnet eigenlijk niet aan een van de criteria. Maar omdat 
rondom de winning Holten al veel bekend is over de geochemie en hydrologie, is 
toch besloten het meetnet van Holten te dateren. De verwachting is namelijk dat de 
dateringen bestaande kennis aanvullen en meer opleveren dan elders, zeker in dit 
inventariserende onderzoek. 
 
VOOR DE POMPPUTTEN  
- de winning pompt een deel oud water (<1950) op 1 
- de winning pompt nitraathoudend water op 1 
- de winning bestaat uit verschillende putten in een puttenveld 1 
- voor de winning is een lange reeks kwaliteitsdata beschikbaar en voldoende 
info over de hydrologische en geochemische setting 

1 

- de winning is hydrologisch eenvoudig 2 
- geen oppervlaktewaterinfiltratie in het intrekgebied van de winning 2 
- de winning heeft een eenvoudige puttenconfiguratie 2 
- voor de winning is een responscurve beschikbaar  2 
- de winning heeft eenvoudig landgebruik, bij voorkeur landbouw en natuur, en 
weinig bebouwd/stedelijk gebied 

3 

- voor de winning is een RESPOND voorspelling beschikbaar 3 
- de winning heeft waarnemingsfilters in de casing 4 
- het is mogelijk om d.m.v. packers verschillende dieptes te bemonsteren 4 
  
 
VOOR DE WAARNEMINGSPUTTEN  
- groot aantal filters in de buurt van dezelfde winning 1 
- filters op grotere diepte (>5 meter) 1 
- toegankelijk met onderwaterpomp (2 inch buizen) 1 
- de bestaande metingen duiden op reactieve processen 1 
- een lange reeks kwaliteitsmeetgegevens  3 

4.2 Meetcampagne  Holten 

Zowel water uit waarnemingsputten als uit pompputten is gedateerd. Niet alle 
pompputten en waarnemingsputten zijn gedateerd, maar er is een keuze gemaakt.  
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4.2.1 Selectie en bemonstering waarnemingsputten 
Voor de datering van het meetnet zijn 8 putten geselecteerd, waarvan 27 filters 
nauwkeurig zijn gedateerd met 3H/3He en op drie (diepe) filters alleen een 
kwalitatieve leeftijdsbepaling wordt gedaan met tritium, om te bevestigen dat het 
pre-1950 water betreft. Daarnaast zijn twee putten van het Landelijk Meetnet 
Grondwaterkwaliteit in de buurt van de winning (ca 10 km) geselecteerd omdat die 
wel voldoen aan de diameter-eis. 
In het meetnet van Holten zijn 27 nauwkeurige dateringen gedaan (Tabel 4.1). 
Omdat het meetnet van Holten geen 2-inch buizen bevat, was de “normale” 3H/3He 
bemonstering niet mogelijk. In plaats daarvan zijn diffusion samplers gebruikt. In 
totaal zijn 23 diffusion samples genomen plus 4 normale 3H/3He monsters.  
In 2011 is een tiental filters in Holten opnieuw bemonsterd met diffusion samplers 
omdat bij de eerste meetronde afwijkingen in de concentraties van gassen te zien 
waren; met name de zuurstofconcentratie bleek verlopen. Die nieuwe monsters zijn 
opnieuw geanalyseerd in Utah en 3H is opnieuw bepaald in Bremen. De resultaten 
hiervan kwamen  in november 2010 ter beschikking en bleken betrouwbaar. 
 

Locatie  Put Filter  Diepte  3H 3He DS 

      boven 
kant 

onder 
kant 

      

Holten 28CA3309 2 10.5 11.5 x - x 

Holten 28CA3309 3 13 14 x - x 

Holten 28CA3309 4 15.5 16.5 x - x 

Holten 28CA3336 2 10 11 x - x 

Holten 28CA3336 3 12.5 13.5 x - x 

Holten 28CA3336 4 15 16 x - x 

Holten 28CP0168 2 19.5 24.5 x - x 

Holten 28CP0196 1 9 11 x x - 

Holten 28CP0196 3 23 25 x x - 

Holten 28CP0207 1 8 10 x x - 

Holten 28CP0207 3 23 25 x x - 

Holten 28CP0245 1 11 12 x - x 

Holten 28CP0245 2 20 22 x - x 

Holten 28CP0245 3 56 58 x - x 

Holten 28CP0248 1 6 7 x - x 

Holten 28CP0248 2 10.5 11.5 x - x 

Holten 28CP0248 3 22 23 x - x 

Holten 28CP0250 1 21 22 x - x 

Holten 28CP0250 2 30 31 x - x 

Holten 28CP0250 3 44 45 x - - 

Holten 28CP0267 1 13 15 x - x 

Holten 28CP0267 2 24 26 x - x 

Holten 28CP0267 3 30 32 x - x 

Holten 28CP0267 4 38 40 x - x 

Holten 28CP0267 5 51 53 x - - 

Holten 28CP0268 1 9 11 x - x 
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Holten 28CP0268 2 20 22 x - x 

Holten 28CP0268 3 30 32 x - x 

Holten 28CP0268 4 40 42 x - x 

Holten 28CP0268 5 52 54 x - - 
3H = tritium Bremen, 3He = 3-helium Bremen, DS = Diffusion sampler Utah 
 
Uit de waarnemingsputten in het meetnet van Holten zijn 97 chemische analyses 
beschikbaar sinds 1985. Daarnaast zijn nog 89 analyses beschikbaar uit de twee 
LMG putten 215 en 216.  

4.2.2 Selectie en bemonstering pompputten 
 
Het puttenveld Holten bestaat uit meer dan 20 pompputten, waarvan er in 2010 19 
actief zijn:  
 
19 actieve pompen:  
5 pompen > 20 u/d (5,29,34,35,38) 
5 pompen 10-20u/d (19,20,22,27,33) 
7 pompen < 4 u/d (8,24,26,28,31,32,37) 
2 reserve (7,21) 

Figuur 4.1: Ligging van de pompputten in het winveld Holten 

Vier van de 19 actieve putten zijn relatief diep (ca. 45-70 m): 33, 34, 35 en 38. De 
overige 15 putten zijn relatief ondiep (ca. 15-30 m). Elk van de pompen heeft een 
capaciteit van ca. 35 kuub/uur. De totale capaciteit van het pompstation is ca. 600 
kuub/uur; bij een gemiddelde vraag wordt 400 kuub/uur geleverd door ca. 11 
putten. ‘s nachts wordt ca. 140 kuub/uur geleverd door ca. 3 putten. Daarbij zijn 5 
pompen praktisch continu actief (meer dan 20 uur per dag), 5 pompen zijn 10 tot 20 
uur per dag actief (overdag). Zeven pompen zijn alleen actief bij piekvraag (minder 
dan 4 uur per dag) en twee pompen zijn reserve. 
 
Elf pompputten van het puttenveld Holten zijn geselecteerd voor 3H/3He datering (5, 
8, 19, 20, 22, 27, 29, 33, 34, 35, 38), waarvan 7 (4 ondiepe en 3 diepe) voor 85Kr en 
39Ar datering (5, 22, 29, 33, 34, 35). 
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4.2.3 Kwaliteitsontwikkeling pompputten Holten 
Voor de elf geselecteerde pompputten van Holten zijn 789 analyses beschikbaar.  
 
Put 
 

5 8 19 20 22 27 29 33 34 35 38 

Analyses 
 

111 100 95 78 72 76 83 55 53 54 12 

Figuur 4.2 Gemeten concentraties nitraat, sulfaat en OXC in de 7 putten die zijn gedateerd met 3H, 
3He, 85Kr en 39Ar. De getrokken lijnen geven de LOWESS smooth door de meetdata voor elke 
pompput. De data zijn hier weergegeven ten opzichte van het bemonsteringsjaar, m.a.w. dit zijn 
“gewone” waterkwaliteitstijdreeksen van het ruw water van de pompputten.. 

Zeer hoge nitraatconcentraties zijn aangetroffen in putten 19, 29 en 5, maar deze 
laten een dalende trend zien sinds ca 1995. De diepe putten (33-35) zijn compleet 
anoxisch en nitraatloos, maar de putten 34 en 35 tonen wel stijgende concentraties 
sulfaat wat duidt op een component recent water. Alleen van put 33 is de 
oxidatievermogen zeer laag, en duidelijk lager dan van de twee andere diepe 
putten. Op voorhand is niet duidelijk waardoor deze kwaliteitsverschillen tussen de 
putten 33 en 34/35 aanwezig zijn en ook het grondwatermodel bood geen uitsluitsel 
(zie hoofdstuk 5). 

4.3 Meetcampagne  Manderveen 

4.3.1 Selectie en bemonstering waarnemingsputten 
Hoewel Manderveen in eerste instantie principe niet geselecteerd was als winning 
waarbij het meetnet gedateerd zou worden, zijn toch drie waarnemingsputten 
bemonsterd. De betreffende putten en filters staan in de tabel hieronder. Deze 
dateringen zullen gebruikt worden om het numerieke reistijdenmodel te valideren, 
maar niet in eerst instantie inzicht te krijgen in de reactieve transportprocessen in 
de omgeving van Manderveen. Ook deze waarnemingsputten zijn met diffusion 
samplers bemonsterd. Door problemen met de tritium-analyses in Bremen zijn 2 
filters in 2011 alsnog opnieuw bemonsterd, waardoor deze gegevens pas laat in het 
project beschikbaar kwamen. 
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NITG  filter diepte diepte 

28FP0102 1 8 9 
28FP0102 2 23 25 
28FP0097 1 8 9 
28FP0097 2 23 25 
28FP0105 1 8 9 
28FP0105 2 23 25 

4.3.2 Selectie en bemonstering pompputten 
Manderveen bestaat uit zes putten (64-3, 76-10, 96-12, 96-14, 96-15 en 96-16) in 
een puttenveld met een relatief eenvoudige puttenconfiguratie. Deze putten zijn met 
een roterend pompschema actief. Ieder van de zes pompputten is bemonsterd. Op 
maandag 29 en dinsdag 30 maart 2010 zijn 8 3H/3He monsters van de winputten in 
Manderveen genomen. Bij aankomst in Manderveen waren 64-3, 96-12 en 96-15 
actief. Omdat het pompstation werd doorgespoeld werden ook de andere pompen 
actief die ochtend. 64-3 en 96-12 zijn twee keer bemonsterd, ter controle op het 
wisselende pompschema. pH, EC en O2 van 64-3 en 96-12 waren nagenoeg gelijk 
tijdens de 2e bemonstering en we verwachten ook geen verschillen in de 3H/3He 
verhouding. 

 

Figuur 4.3: Ligging pompputten winveld Manderveen 

4.3.3 Kwaliteitsontwikkeling pompputten Manderveen 
Voor de zes putten van de winning Manderveen zijn in totaal 355 kwaliteitsanalyses 
beschikbaar sinds de installatie van de putten, vanaf 1964 voor 3, vanaf 1977 voor 
10, en vanaf 1998 voor 12 t/m 16. De meetfrequentie is jaarlijks, tot 1993 waarna 
de frequentie ongeveer 4 maal per jaar wordt. 
 
Put 3 10 12 14 15 16 
Analyses 91 84 46 46 44 44 
 
De gemeten nitraat en sulfaat concentraties, en de berekende oxidatiecapaciteit, 
staan ter illustratie in deze figuur. In drie van de zes putten laat nitraat een stijgende 
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trend zien in de richting van de 50 mg/l. De overige drie putten laten geen trend of 
een dalende trend zien, die eerder veroorzaakt lijkt door denitrificatie dan 
veranderend landgebruik, aangezien de sulfaat en OXC trends wel stijgen. Het lijkt 
erop dat OXC bij dit pompstation de beste indicator voor de bemestingsinvloed is 
en dat pyrietoxidatie een dominant proces is in de putten 15 en 16. De grote 
samenhang tussen alle pompputten qua OXC lijkt erop te duiden dat er wel grote 
verschillen in de geochemische processen zijn tussen de putten, maar niet qua 
invloed van landgebruik. De dateringen zouden deze hypothese kunnen bevestigen 
al er geen grote verschillen in de reistijdverdeling van de verschillende putten 
zouden worden aangetoond .De kationen laten allemaal ook een stijgende trend 
zien. Interessant, maar vooralsnog onverklaard,  zijn de hoge kalium concentraties 
in de putten met lage nitraatconcentraties. 

 

Figuur 4.4 Gemeten concentraties nitraat, sulfaat en OXC en Na, K, Ca en Mg in de putten van het 
winveld Manderveen. De getrokken lijnen geven de LOWESS smooth door de meetdata voor  elke 
pompput. De data zijn hier weergegeven ten opzichte van het bemonsteringsjaar, m.a.w. dit zijn 
“gewone” waterkwaliteitstijdreeksen van het ruw water van de pompputten.. 
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5 Uitwerking waterwinning Holten 

5.1 Screeningstool: kwetsbaarheid pompputten 

Voor de waterwinning Holten zijn 4 age tracers beschikbaar; 3H, 3He*, 85Kr en 39Ar 
in zeven pompputten. Gedurende het onderzoek bleek al snel dat de extra tracers 
85Kr en 39Ar veel meerwaarde hadden ten opzichte van alleen een 3H/3He datering 
van de pompputten en dat de reistijdverdeling op basis van alleen de 3H/3He 
datering niet goed kan worden geschat (zie ook bijlage 4).  Dat komt omdat 85Kr 
extra informatie geeft over het jongste deel van de reistijdverdeling en 39Ar juist over 
het oudste deel. Om die reden wordt in dit hoofdstuk vooral ingegaan op de 7 
putten waarvoor de 4 tracers allemaal geanalyseerd zijn. De gemeten concentraties 
zijn weergegeven in Figuur 5.1.  De pompputnummers staan op de Y-as, waarbij de 
putten 59-05, 67-19, 72-22 en 73-29 als ondiep zijn gemarkeerd, en de putten 85-
33, 85-34 en 85-35 als diep. 
Uit de figuur komen een aantal duidelijke patronen naar voren: 
• Tritium heeft duidelijk lagere concentraties in de diepe pompputten, en de 

laagste in pompput 33. In de ondiepe pompputten wijken de tritiumconcentraties 
onderling nauwelijks af; 

• 3-Helium* - het door radioactief verval van tritium ontstane 3Helium – laat wel 
grote verschillen zien tussen de drie ondiepe putten, maar voor 3He zijn geen 
duidelijke verschillen zichtbaar tussen de ondiepe en de diepe putten; 

• 85Krypton is laag in de diepe putten en hoog in de ondiepe putten, maar het 
voorkomen van zowel tritium als 85Krypton in de diepe putten 85-34 en 85-35 
duidt op de aanwezigheid van een jonge component in die putten 

• 39Argon is duidelijk lager in de diepe pompputten dan in de ondiepe, waarbij 
pompput 39Ar opnieuw de laagste percentages modern laat zien. 

• De 85Kr en 39Ar concentraties in de ondiepe putten wijken onderling weinig af. 
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Figuur 5.1 Gemeten tracerconcentraties in de 7 pompputten waarin alle 4 de tracers zijn gemeten. 
#H en 3He* in Tritium Units (TU), *%Kr in dpm (disintegrations per minute) and 39Ar in %modern 
relative to 2010. 

 
Uit de gemeten tracerconcentraties is kwalitatief al af te leiden dat pompput 85-33 
het oudste water bevat, de diepe pompputten 85-34 en 85-35 een component jong 
water hebben en dat de ondiepe pompputten relatief veel water uit de periode 
1960-2000 bevatten.  
 
Met het  Discrete ReistijdenVerdelingsModel (zie paragraaf 3.1 en bijlage 1) zijn de 
reistijdenverdelingen vervolgens gekwantificeerd. In tabel 5.1 worden de resultaten 
van het DRTVM weergegeven.  
 
pompput 0-15 jr 15-30 jr 30-45 jr 45-60 jr >60 jr 

59-05 70% 0% 0% 5% 25% 

67-19 65% 25% 0% 0% 10% 

72-22 65% 0% 10% 0% 25% 

73-29 60% 35% 0% 0% 5% 

85-33 5% 0% 5% 0% 90% 

85-34 15% 0% 15% 0% 70% 

85-35 15% 0% 15% 0% 70% 

Tabel 5.1: Reistijdverdeling in de 7 gedateerde pompputten op basis van het DRTVM. 

 
In Figuur 5.2 worden de DRTVM cumulatieve reistijdenverdelingen weergegeven.. 
Uit de Figuur en de Tabel blijkt dat de 4 ondiepe pompputten 70-95% jong water 
oppompen dat na 1950 is geïnfiltreerd. Zestig tot 70% van het water is zelfs jonger 
dan 15 jaar wat deze putten kwetsbaar maakt voor nieuwe verontreinigingen. De 
diepe pompputten 85-34 en 85-35 hebben 30% water dat jonger is dan 60 jaar, en 
pompput 85-33 pompt slechts 10% water jonger dan 60 jaar op.  
 
De ondiepe en diep pompputten van Holten laten dus een duidelijk voorbeeld zien 
van het ’uit elkaar trekken’ van de reistijdenverdeling door het dicht bij elkaar 
plaatsen van ondiepe en diepe pompputten (Zie Figuur 3.2). 
 
Als we de cumulatieve reistijdenverdelingen van de 7 pompputten (Figuur 5.2)  en 
de ontwikkeling van de OXC concentraties vergelijken (Figuur 5.3) wordt de 
samenhang tussen beide duidelijk. We hebben hier gekozen voor OXC omdat die in 
het geval van Holten een goede indicator is van de mestinvloed en waarschijnlijk 
vrij conservatief is, dit in tegenstelling tot nitraat en sulfaat (zie ook paragraaf 5.2).  
Op basis van de figuren komen we tot de volgende conclusies: 
• De lage OXC concentraties in de diepe pompput 85-33 hangen samen met het 

zeer lage percentage jong water (< 10%). 
• In de diepe pompputten 85-34 en 85-35 zijn de OXC concentraties relatief laag 

maar stijgend. Dit heeft te maken met het lage percentage jong water (30%) dat 
door deze putten wordt opgepompt.  

• In de vier ondiepe putten waarin een hoog percentage jong water wordt 
opgepompt zijn de OXC concentraties duidelijk hoger dan in de diepe putten 
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De verschillen tussen de pompputten 85-34 en 85-34 en de pompput 85-33 waren 
met het bestaande stromingsmodel van de winning Holten niet in beeld (zie voor 
details paragraaf 5.3). De tracers bleken hier een grote meerwaarde te hebben in 
het identificeren van die verschillen en de oorzaken hiervan. 

Figuur 5.2 Cumulatieve reistijdenverdelingen van de 7 gedateerde pompputten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.3 Kwaliteitsontwikkeling (OXC) in de 7 gedateerde pompputten en de ontwikkeling van 
het N surplus onder landbouwgebieden 
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Een ander aspect dat uit vergelijking van beide Figuren duidelijk wordt is dat er in 
de diepe putten met een jonge component (85-34 en 85-35) sprake is van een 
geleidelijke stijging van concentraties, maar dat in de ondiepe putten waarin 65-
90% van het water minder dan 30 jaar oud is, sprake is van een trendomkering, 
ergens tussen 1985 en 1995. Die trendomkering hangt samen met het geleidelijk 
afnemen van de stikstofuitspoeling onder landbouwgronden die sinds 1985 is 
ingezet (groene pijl in Figuur 5.3 b, Visser et al. 2007).  
 
De putten 85-34 en 85-35 pompen echter een groot deel water op uit de periode 
tussen 1950 en 1980 waarin de concentraties van N juist stegen (rode pijl Figuur 
5.3). Daardoor stijgen in die pompputten de concentraties nog. 
 
Bovenstaande is een illustratie van het gebruik van de 4 tracers als screeningstool 
voor de kwetsbaarheid van de pompputten. Via een datering kan op voorhand, ook 
bij nieuwe putten, inzichtelijk worden gemaakt welke putten kwetsbaar zijn en welke 
minder. Ook helpt de methode om te begrijpen hoe de waterkwaliteitsontwikkeling 
in de pompputten verloopt, en voor hoeverre die samenhangt met de leeftijd van het 
opgepompte water.  
 
Het feit dat de waterkwaliteitsontwikkeling bij Holten zo goed wordt geïdentificeerd 
door de vier tracers, vormt een soort indirect bewijs voor de bruikbaarheid en 
validiteit van de methode. De verschillen tussen de putten 85-33 en 85-34 en 85-35 
waren tot op heden onverklaard. 
 
Uit de studie is overigens wel gebleken dat de reistijdverdelingen uit de tracers een 
momentopname zijn voor het moment of het jaar waarin wordt bemonsterd. Dit 
wordt in paragraaf 5.3 nader toegelicht en uitgewerkt. Ter illustratie hiervan een 
voorbeeld op deze plek. Voor de diepe pompput 85-33 is in 2005 een sprongetje 
zichtbaar waarna de concentraties lager zijn dan daarvoor. Dat blijkt samen te 
hangen met het starten van een nieuwe ondiepe pompput 04-38 vlakbij pompput 
85-33. De reistijdenverdeling die uit de tracers is afgeleid geldt voor het 
monsternamejaar 2010, dus in de situatie dat die nieuwe pompput al aan stond. 
Waarschijnlijk heeft put 85-33 juist door die ondiepe pompput in de onmiddellijke 
nabijheid zo’n laag percentage jong water.  
 
Op basis van de 7 putten die gedateerd zijn is nagegaan of het ook mogelijk is om 
met slechts 2 tracers - 3H en 3He - tot een soortgelijk resultaat te komen. Dat zou 
namelijk een aanzienlijk goedkopere screeningstool opleveren. Met alleen de 
tracers 3H en 3He kan de reistijdverdeling echter niet goed worden geschat, en kan 
hooguit een idee worden gekregen van de proportie water ouder dan 60 jaar. In 
Bijlage 4 is dat kort uitgewerkt, en voor de winning Mander hebben we nagegaan 
wat dat  in de praktijk betekent (hoofdstuk 6). 

5.2 Procestool: emissies en processen op basis van waarnemingsputten 

Met kennis van de reistijd in de monitoringsfilters uit de waarnemingsputten kunnen 
de waterkwaliteitsdata uit deze monitoringsfilters worden gerelateerd aan het jaar 
van infiltratie. De methode hiervoor is eerder beschreven in Visser (2009, 
proefschrift) en in een H2O artikel (Visser, zie bijlage 2). In principe kunnen met 
deze methode zowel de maaiveldbelasting als de chemische processen in de 
ondergrond gereconstrueerd worden (zie ook paragraaf 3.2).  
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5.2.1 Resultaten van de 3H/3He datering 
Voor de waterwinning Holten zijn de waarnemingsputten gedateerd volgens de 
3H/3He methode, waarbij is gecorrigeerd voor eventuele ontgassing in het monster. 
De resultaten zijn hier getoond als leeftijd-diepte relatie (Figuur 5.4).  
 
Als algemene trend is er een normale toename van de leeftijd met de diepte te zien 
(Broers 2004, Visser et al. 2007). Maar er is ook in Holten duidelijk sprake van 
heterogeniteit; als je op een bepaalde diepte kijkt kan het water aanzienlijk in 
leeftijd verschillen. 

Figuur 5.4 Leeftijd-diepte relatie op basis van 3H/3He datering in de filters uit de 
waarnemingsputten rond Holten en Manderveen. De rode lijn geeft een lokale mediaan door de 
puntenscatter volgens de LOWESS methode. 

 
Rond de 15 m diepte varieert de leeftijd van het water bijvoorbeeld tussen 6 en 25 
jaar. Om die reden wordt voor elk meetfilter uit de waarnemingsputten individueel 
het infiltratiejaar bepaald, en worden vervolgens alle concentratiemetingen uitgezet 
tegen dat infiltratiejaar (zie paragraaf 3.2 voor de principes). 
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Figuur 5.5 Concentratie-infiltratiejaar relaties voor de waarnemingsputten in Holten. De getrokken 
lijn geeft de LOWESS lokale mediaan door de scatter van datapunten.  
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5.2.2 Concentratie-infiltratiejaar analyse 
Figuur 5.5 toont voor een groot aantal stoffen de relatie tussen de gemeten 
concentraties en het infiltratiejaar. Infiltratiejaar is hier gedefinieerd als 
bemonsteringsjaar minus de gedateerde leeftijd van het water in het filter. De 
bemonsterde meetpunten rond Holten liggen grotendeels in landbouwgebied. Om 
het patroon in de scatter plots te kunnen ontdekken is een LOWESS smooth 
gebruikt die een soort locale mediaan door de puntenwolk trekt.  
 
De gevonden relaties worden hier kort besproken. 
Voor een aantal stoffen of indicatoren wordt een duidelijke trendomkering 
gevonden; eerst een toename en daarna een afname in recente infiltratiejaren. Uit 
eerder werk in Noord-Brabant en Limburg weten we dat die vaak samen hangt met 
de mestgolf die in 1985 haar piek bereikte en daarna langzaam afnam als gevolg 
van het mestbeleid. Een soortgelijk trendomkeringspatroon zien we in Holten voor 
OXC, het geleidingsvermogen (EC), voor sulfaat en voor magnesium. Ook chloride 
laat zo’n patroon zien, maar de schaal is wat uit het lood door een uitschieter in de 
dataset.  
 
Wat betreft OXC, EC en chloride kunnen we ervan uitgaan dat ze ongeveer als 
conservatief transport de mestgolf beschrijven. Voor OXC wordt dat in het volgende 
hoofdstuk nog verder verantwoord. Waarschijnlijk is magnesium dus ook afkomstig 
uit de mest, vooral omdat magnesium een heel ander patroon laat zien dan calcium 
(zie verder)  
Andere stoffen laten duidelijk een reactief patroon zien: 
• Water dat voor 1970 is geïnfiltreerd is in het algemeen nitraatloos, en sinds die 

tijd is een toename zichtbaar. Met andere woorden; hoe jonger het water, hoe 
hoger de nitraatconcentraties. Dit duidt op denitrificatie, immers zonder 
denitrificatie zou ook nitraat het patroon van de mestgolf volgen. Dat die vorm 
wel uit de sulfaatconcentraties blijkt wijst ook in die richting; blijkbaar wordt de 
sulfaatconcentratie hoofdzakelijk bepaald door de omzetting van nitraat en de 
vorming van nitraat bij pyrietoxidatie in de ondergrond 

• De kaliumconcentraties zijn het hoogst in het jongste water. Hier is vermoedelijk 
een vertraagd (ofwel geretardeerd) transport van kalium voor verantwoordelijk 
(zie ook Broers en van der Grift 2004 en Visser 2009a). Ook van kalium zou 
een emissie worden verwacht die het patroon van OXC en EC volgt, maar die 
vorm is door retardatie geheel veranderd. 

• De pH, de HCO3 en Ca concentraties nemen juist toe met toenemende 
ouderdom van het water. Dit duidt op kalkoplossing in de wat diepere 
ondergrond, vanaf ca. 25-30 meter. Het jongste water is juist relatief zuur en 
heeft een lage bicarbonaatconcentratie. In dat jongere, zuurdere water 
bevinden zich dan ook sporenmetalen als cadmium en aluminium.in hogere 
concentraties. 

• Ook de ijzer en arseenconcentraties zijn hoger in het oudere, diepere water, en 
erg laag in het oxische, jonge water. Er lijkt geen duidelijke relatie met de 
mestgolf. 

 
Samenvattend geven sommige stoffen en indicatoren een reflectie van de emissies 
naar het grondwater en laten andere een duidelijk reactief patroon zien als gevolg 
van chemische processen. 
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5.2.3 OXC conservatief: N2-overmaat als extra aanwijzing 
In eerdere hoofdstukken is OXC al als een conservatieve indicator voor vermesting 
beschouwd voor Holten. Daarvoor zijn wat extra aanwijzingen doordat we nu voor 
het eerst N2-excess hebben gemeten in de gasmonsters uit de diffusion samplers. 

Figuur 5.6. Relatie tussen totaal opgeloste gasdruk en de overmaat aan N2 gas (links) en tussen 
de overmaat aan N2 gas en de gemeten sulfaatconcentratie (rechts).  

Uit figuur 5.6 blijkt dat er een heel sterke relatie bestaat tussen de opgeloste 
gasdruk en de overmaat stikstofgas die in de monsters aanwezig is. De opgelost 
gas druk (TDG) wordt eenvoudig tijdens bemonstering gemeten met een sonde, de 
overmaat stikstofgas wordt berekend door van de gemeten N2 concentratie de 
atmosferische evenwichtsconcentratie af te trekken en te corrigeren voor 
zogenaamde excess air. Uit figuur 5.6 blijkt dus dat de extra druk volledig wordt 
veroorzaakt door N2 gas dat in de ondergrond wordt geproduceerd bij de 
denitrificatie, wat overeenkomt met de hypothese van Visser et al. 2009.  
 
Die overmaat stikstof blijkt ook heel goed te correleren met de sulfaatconcentratie 
die wordt gemeten in het grondwater, en dicht bij de stoichiometrie-lijn die bij 
pyrietoxidatie met nitraat hoort te liggen. Uit de reactievergelijking hieronder blijkt nl. 
dat voor elke mol nitraat die wordt geconsumeerd een halve mol stikstofgas en 
10/14 mol sulfaat wordt geproduceerd. 
 

5FeS2  + 14NO3
- + 4H + 

� 5Fe 2+ + 7N2 + 10SO4
 2- + 2H2O      (1) 

Al met al een extra aanwijzing dat pyrietoxidatie hier een belangrijke rol speelt, en 
mogelijk zelfs het dominante proces is bij de denitrificatie. Om die reden gebruiken 
we bij de prognose voor de winning Holten de oxidatiecapaciteit (OXC) als 
belangrijkste indicator voor de vermesting. OXC is gedefinieerd als: 
 

OXC = 5 *NO3 + 7 * SO4 
  [mol/l]        (2) 
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De OXC heeft nl. de aantrekkelijke eigenschap dat ze voor en na de reactie met 
pyriet constant blijft en dus als conservatief kan worden beschouwd als andere 
reacties de concentraties niet meebepalen1.  
 
Als kleine tussenstap kunnen we nu ook nagaan hoe het geproduceerde stikstof uit 
nitraat zich verhoudt met het infiltratiejaar (Figuur 5.7a) en hoe de som van 
gemeten nitraat en geconsumeerd nitraat zich verhoudt met het infiltratiejaar 
(Figuur 5.7b). Uit deze figuren blijkt dat de overmaat stikstof de vorm van de 
mestgolf weerspiegelt, met een piek ergens rond 1985, en dat ook totaal-nitraat 
(gemeten + geconsumeerd in de ondergrond) die vorm volgt. Hieruit blijkt dat de 
maximale concentraties nitraat die naar het grondwater uitspoelde in het wingebied 
van Holten waarschijnlijk tussen de 150 en 200 mg/l gelegen heeft rond 1980. Dat 
komt ook behoorlijk goed overeen met de maximaal gemeten OXC concentraties 
van 15 mmol/l in de waarnemingsputten rond Holten. 

 

Figuur 5.7. Overmaat stikstof (in mg NO3/l) als functie van het infiltratiejaar (boven) en Totaal-
Nitraat (geconsumeerd plus gemeten) als functie van het infiltratiejaar (onder). De rode lijnen 
geven de LOWESS smooth door de datascatter en het gebied waarbinnen 50% van de data zich 
bevindt. 

5.2.4 Reconstructie van de OXC emissie 
Voor de waterwinning in Holten is maaiveldbelasting voor oxidatievermogen 
gereconstrueerd uit waterkwaliteits- en reistijdgegevens uit de waarnemingsputten 
(zie paragraaf 5.2.2 en Figuur 5.5). Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 
5.8 en is gebaseerd op de LOWESS smooth door de OXC concentratie-
infiltratiejaarcurve uit Figuur 5.5. Vergeleken met de maximale nitraatuitspoeling die 
op basis van historische emissiedata is berekend met RESPOND is er sprake van 
een duidelijk lagere emissie van OXC. Hierop wordt bij de prognosetool nader 
ingegaan.  

 

                                                   
1 Stel dat er water infiltreert met een concentratie van 5 mmol/l nitraat en 0 mmol/l sulfaat 
(OXC=25 mmol/l) , dan onstaat na reactie met pyriet volgens vergelijking (1) 10/14* 5 mmol/l 
sulfaat en is alle nitraat verdwenen. OXC is dan ook na de reactie 25 mmol/l (10/14 x 5 x 7 + 5 x 
0). 



 

 

TNO-rapport | TNO 2012-R10374  44 / 103

Figuur 5.8 Gereconstrueerde OXC emissies op basis van de met 3H/3He gedateerde 
waarnemingsputten.  

5.3 Prognosetool: kalibratie op basis van pompput T TD’s 

In dit deel werken we aan de verbetering en validatie van de waterkwaliteits-
prognose op basis van een combinatie van grondwaterdatering, waterkwaliteits-
gegevens en een grondwatermodel. De verbetering – of kalibratie – is stapsgewijs 
uitgevoerd, waarbij zowel de gegevens uit de procestool zijn gebruikt (paragraaf 
5.2) als uit de screeningstool (paragraaf 5.1).  
 
Zoals al in paragraaf 3.3 uiteengezet zijn voor de berekening van de waterkwaliteit 
in een pompput zijn drie gegevens onmisbaar:  

1. de reistijdverdeling van het water in de pompput; 
2. de maaiveldbelasting in de loop van de tijd, stof-input 
3. de geochemische processen die plaatshebben in de ondergrond. 

Nu we met tracers de reistijdverdeling van de pompputten hebben kunnen 
vaststellen, kunnen we die ook gebruiken om het grondwatermodel daarop te 
kalibreren. Uit de datering van de waarnemingsputten hebben we een emissie van 
OXC afgeleid en informatie over het proces van pyrietoxidatie. Die gegevens 
kunnen we nu gebruiken om het model wat betreft maaiveldbelasting en chemische 
processen te kalibreren. Het leuke is dat dit nu onafhankelijk van de hydrologie kan, 
waarmee de kans afneemt dat we onterecht aan de processen sleutelen terwijl het 
model hydrologisch nog niet goed is gekalibreerd.  
 
Bij de kalibratie is gebruik gemaakt van het bestaande grondwatermodel van de 
winning Holten, waarmee eerder ook hydrogeochemische transportberekeningen 
zijn uitgevoerd (Griffioen 2003). Het met dit model berekende intrekgebied van de 
winning Holten is weergegeven in Figuur 5.9. Het model heeft zijn oorsprong in een 
TRIWACO model dat in een SKB project is omgezet op een MODFLOW grid 
(Griffioen 2003). Daarnaast is gebruik gemaakt van de voor dit project ontwikkelde 
tool PREDICT hebben genoemd (zie paragraaf 3.3). Alle stroombaan- en 
reistijdenberekeningen in dit rapport zijn uitgevoerd met de SPLITPATH optie in 
MODPATH die bij Deltares zelf ontwikkeld is om problemen met weak sinks te 
voorkomen (Visser et al. 2009 Groundwater). 
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Figuur 5.9 Intrekgebied van de verschillende pompputten van Holten in 2005 op basis van het 
bestaande grondwatermodel (Griffioen et al. 2003) 

 
Bij de kalibratie is eerst uitgegaan van conservatief transport en is het 
oxidatievermogen als indicator gebuikt. Die eerste kalibratiestappen zijn gedaan 
voor de individuele pompputten die we hebben gedateerd. Vervolgens zijn enkele 
reactieve transportstappen doorgerekend voor sulfaat en nitraat; daarbij is de 
berekening opgeschaald naar het puttenveld. 

5.3.1 Nulsituatie 
Bij de eerste berekening met  PREDICT is de reistijdenverdeling van de individuele 
pompputten berekend met het grondwatermodel en is de maaiveldbelasting met 
OXC geschat op basis van historische gegevens die zijn verzameld voor de 
RESPOND analyse van Holten. In Figuur 5.10 zijn de voorspelde OXC 
concentraties van de 7 gedateerde pompputten opgenomen (doorgetrokken lijnen) 
en de gemeten concentraties via de gestippelde LOWESS lijnen. Die LOWESS 
lijnen zijn ook terug te vinden in Figuur 5.3. 
 
Uit de Figuur blijkt dat de voorspellingen de werkelijk gemeten OXC concentraties 
sterk overschatten en dat de piek met name voor de ondiepe pompputten 67-19, 
59-05, 72-22 en 73-29 vaak later valt dan in werkelijkheid. Ook het gemeten 
verschil tussen de pompputten 85-33 (lage concentraties) en 85-34 en 85-35 (iets 
hogere en stijgende concentraties) wordt niet goed beschreven door het model. 
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Figuur 5.10 Nulsituatie van de waterkwaliteitsvoorspelling van de 7 gedateerde pompputten (X85-
35 is pompput 85-35). Gestippelde lijnen representeren de gemeten waterkwaliteiten tussen 1960 
en 2010, de doorgetrokken lijnen de voorspelling met PREDICT. 

5.3.2 Kalibratie op basis van de individuele pompputten 
Figuur 5.11 toont het uiteindelijke resultaat na kalibratie van het model voor de 
conservatieve indicator OXC.  

Figuur 5.11 Gekalibreerde waterkwaliteitsvoorspelling van de 7 gedateerde pompputten (X85-35 is 
pompput 85-35). Gestippelde lijnen representeren de gemeten waterkwaliteiten tussen 1960 en 
2010, de doorgetrokken lijnen geven de voorspelling met PREDICT weer. 

Duidelijk is dat zowel de hoogte van de concentraties, het moment van de piek bij 
de ondiepe pompputten en de concentraties van de diepe putten 85-33, 85-34 en 
85-35 veel beter gerepresenteerd worden door het gekalibreerde model. 
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Om het kalibratieresultaat van Figuur 5.11 te bereiken zijn de volgende stappen 
uitgevoerd: 

1. Gebruiken van de OXC emissie die op basis van de gedateerde 
waarnemingsputten is geschat (zie Figuur 5.8 voor de nieuwe invoer van 
OXC). 

2. IJken van de reistijdverdeling van de pompputten door in het model te 
sleutelen aan de hydraulische eigenschappen van de ondergrond, met 
name aan de verdeling en waarde van de verticale hydraulische weerstand 
tussen en boven de pompputten 

3. Instationair maken van het stromingsveld door periodes te definiëren 
waarin putten aan- en afgeschakeld worden. 

4. Per individuele winput inschatten wat de verdeling is van het landgebruik in 
het intrekgebied. 

De vier stappen worden hier kort besproken en geïllustreerd. 
 
Stap 1: Gebruik van de OXC emissie uit gedateerde waarnemingsputten 
In de eerste stap zijn  de schattingen op basis van historische mestgebruik, 
geschatte gewasopnames en geschatte onverzadigde zone processen vervangen 
door de uit de waarnemingsputten afgeleide OXC emissies. Daarmee werden de 
concentraties in het gekalibreerde model verlaagd en die kwamen zonder 
belangrijke verdere stappen nu veel dichter bij de gemeten concentraties in de 
pompputten terecht. De meetgegevens uit het waarnemingsnet zijn bij Holten dus 
duidelijk in lijn met de concentraties in de pompputten. Om dat te kunnen 
vaststellen is wel een PREDICT-achtige aanpak nodig waarbij die emissies worden 
gecombineerd met reistijdenverdelingen (zie paragraaf 3.3) 
 
Stap 2: Kalibreren van de reistijdenverdeling van de pompputten 
Voor deze kalibratie zijn de model-reistijdverdelingen vergeleken met de tracer-
reistijdsverdelingen. Die tracer-reistijdenverdelingen zijn weergegeven in Figuur 5.2. 
De procedure wordt geïllustreerd aan de hand van de ondiepe pompput 72-22 en 
die diepe pompput 85-35 (Figuur 5.12). De reistijdenverdelingen zijn hier als 
logschaal weergegeven, om jong water duidelijk weer te geven. 
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Figuur 5.12. Kalibratie van de modelreistijdverdelingen op de tracer-reistijdenverdeling van 2010 
voor (links) en na kalibratie (rechts) voor de ondiepe pompput 72-22 (boven) en de diepe pompput 
85-35 (onder). De doorgetrokken lijn is de tracer reistijdverdeling, de grijze lijn de model-
reistijdverdeling die werd aangepast. 

 
Bij de meeste ondiepe pompputten, waaronder 72-22, bleek dat er in het model 
geen water jonger dan 10 jaar oud werd berekend terwijl de tracers, en met name 
85Kr, op een component heel jong water wezen. Bij nadere bestudering van het 
grondwatermodel bleek dat bij het overzetten van het TRIWACO model naar het 
MODFLOW model de hydraulische weerstand is verdeeld over meerdere ondiepe 
lagen. Dat kwam omdat het TRIWACO model met volgens een soort 2,5D aanpak 
met dikke lagen werkte, en het MODFLOW model dunne lagen heeft om 
stoftransport door te kunnen rekenen en voldoende nauwkeurige 
stroombaanberekeningen te kunnen uitvoeren. Bij het overzetten is per abuis de 
“VCONT” die tussen de twee watervoerende pakketten lag, over meerdere dunne 
lagen verdeeld (arcering bovenin Figuur 5.13). Daardoor ontstond weerstand boven 
de ondiepe pompputten, die tot gevolg had dat water horizontaal boven deze 
weerstand naar een verder gelegen pompput stroomde. Die extra reistijd leidde tot 
de reistijdverdeling met een tekort aan jong water.  
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Figuur 5.13: Kalibratie van het grondwatermodel in dwarsdoorsnede; weghalen van weerstand 
boven de ondiepe pompputten en verlagen van de weerstand tussen de pompputten niveaus. 

Na deze aanpassing werden de reistijdenverdelingen van de ondiepe pompputten 
redelijk berekend, maar die van de diepe putten nog niet. Die hadden nl. eveneens 
een te kleine proportie jong water. Eerst is gecheckt of de pompputten op de goede 
dieptes en locaties waren aangebracht en toen dat bleek te kloppen is met name 
aan de verticale hydraulische weerstand van de laag tussen de diepe en ondiepe 
putten “gedraaid”. Het beste resultaat werd behaald met een vermindering van de 
hydraulische weerstand met een factor 10. Een factor 2 maakte nog onvoldoende 
uit. Na deze kalibratiestap bleek dat de putten 85-34 en 85-35 inderdaad een 
aanzienlijke component jong water oppompen, maar put 85-33 maar een heel 
kleine component jong water. 
 
Dit bleek echter pas nadat we ontdekten dat er sinds 2005 een nieuwe ondiepe 
pompput was bijgekomen die dicht bij 85-33 ligt (nl. de pompput 04-38). Nadat die 
pompput ook in het model was opgenomen en de debieten waren aangepast naar 
de situatie in het jaar 2010 werden de verschillen tussen pompput 85-33 en 85-
34/85-35 evident. In Figuur 5.13 is dat weergegeven doordat put 33 vlakbij een 
ondiepe pompput ligt; zie ook Figuur 3.2 voor de principes. Uit deze kalibratiestap 
werd duidelijk dat het kalibreren op tracer reistijdenverdelingen eigenlijk het 
kalibreren is op een “snapshot in time”. Maar daarom niet minder waardevol, zie 
stap 3. 
 
Stap 3: Instationair maken van de modelberekeningen 
Tijdens het project bleek dat bij een waterwinning niet kan worden volstaan met een 
stationair modelconcept. Immers, als de pompregimes veranderen, veranderen ook 
de reistijdenverdelingen. Die bij andere pompregimes behorende reistijdverdelingen 
kunnen we niet afleiden uit de in 2010 gemeten reistijdverdeling. Maar nadat we het 
grondwatermodel voor 2010 hebben gekalibreerd kunnen we echter wel andere 
pompregimes invoeren en het model daarmee instationair doorrekenen.  
Voor de winning Holten weten we dat de eerste pomp (59-05) in 1959 is gaan 
pompen en de andere pompen in respectievelijk 1967, 1972, 1973, 1985 (3x) en 
2004. Als we hier geen rekening mee houden in een stationair modelconcept , dan 
berekenen we dus al stroming naar de putten op momenten dat de putten nog niet 
actief zijn.  
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Daarom hebben we het model in verschillende periodes opgedeeld. Binnen de 
periodes is het pompdebiet relatief constant. De periodes zijn:  
• Vóór 1959: geen putten actief 
• Tussen 1959 en +/- 1970: een ondiepe put actief (59-05) 
• Tussen +/- 1970 en 1985: ondiepe putten actief (67-19, 72-22, 73-29) 
• Tussen 1985 en 2000: ook diepe putten actief (85-33, 85-34, 85-35) 
• Tussen 2000 en 2005: verandering in puttenconfiguratie. 
• Tussen 2005 en 2010: een nieuwe ondiepe put (04-38) gaat veel onttrekken.  
In het grondwatermodel zijn die periodes apart gemodelleerd, waardoor het 
mogelijk is voor de afzonderlijke periodes een reistijdverdeling te berekenen. 
 

  

 

 

Figuur 5.14. Verandering van de reistijdenverdeling nar veranderingen in de pompregimes; 
periodes <1985, 1985-200, 2000-2005 en 2005-2010 

 
Figuur 5.14 illustreert hoe groot de verschillen kunnen zijn tussen verschillende 
pompperiodes. In de ondiepe put 73-29 was voor 1985 sprake van een 
logaritmische reistijdenverdeling (die er op log-schaal vrijwel lineair uitziet). Nadat in 
1985 de diepe pompputten zijn bijgeplaatst pompt put 73-29 een veel grotere 
component jong water op, en nauwelijks nog water dat ouder is dan 50 jaar. Na 
1985 zijn de verschillen veel minder groot. In de diepe put 85-33 vindt vooral een 
verandering plaats in 2004, toen de dichtbijgelegen ondiepe put 04-38 werd 
ingeschakeld. Sindsdien pompt put 33 nog ouder water op waarin nauwelijks nog 
een jonge component aanwezig is. 
Uit figuur 5.14 blijkt dat het aanzetten van de diepe pompputten in 1985 de 
reistijdverdeling van de ondiepe putten beïnvloedt. Vóór 1985 pompten de ondiepe 
putten zowel jong als oud water op, en sinds 1985 trekken de ondiepe putten vooral 
jong water aan.  
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De reistijdverdelingen zijn in PREDICT gecombineerd met de emissiefile voor OXC 
(zie Figuur 3.6, situatie conservatief en dynamisch). Op de 
waterkwaliteitsvoorspelling heeft deze kalibratiestap een aantal duidelijke 
verbeteringen opgeleverd; 
• De concentraties kunnen nog niet gaan oplopen voordat de pompputten 

aangaan (zie bijvoorbeeld periode 1940-1960 in de Figuren 5.10 en 5.11 
• De verschillen tussen de putten 85-33 en 85-34/85-35 worden manifest doordat 

het effect van de ene ondiepe pompput (04-38) op de diepe put 85-33 nu goed 
wordt meegenomen. 

 
Stap 4 Landgebruiksverdeling 
De laatste kalibratiestap die op de individuele winputten is uitgevoerd is het 
inschatten van de landgebruiksverdeling. In het geval van Holten gaat het met 
name de verdeling tussen bos en landbouw in het intrekgebied. Hier ontstond een 
complicatie; immers; als de pompregimes veranderen, verschuiven ook de 
intrekgebieden van de individuele pompputten (Figuur 5.15). En met die 
veranderingen van het intrekgebied verandert ook de fractie van bos en landbouw 
in het intrekgebied. Dat lijkt op het eerste gezicht geen probleem, omdat voor elk 
van de 5 instationaire perioden wordt uitgerekend wat die verdeling is. Maar het is 
goed mogelijk dat water reeds onderweg is uit het landbouwgebied, na 
veranderingen in het pompregime naar een andere pompput toe wordt getrokken. 
Om dat goed te kunnen modelleren is een echt instationair model nodig en dat 
voerde voor deze studie te ver. 
 
Omdat de chlorideconcentraties van water uit landbouwgebieden duidelijk hoger ligt 
dan dat van water uit natuurgebieden, kunnen we de fractie van bos en landbouw in 
het intrekgebied van de ondiepe pompputten ook schatten uit de opgepompte 
chlorideconcentraties. Voor het gekalibreerde resultaat van Figuur 5.11 hebben we 
een pragmatische inschatting gemaakt van de fracties bos en landbouw, door voor 
bos aan te nemen dat de chlorideconcentratie niet hoger is dan 15-20 mg/l, terwijl 
die in landbouwwater van de afgelopen 50 jaar ergens tussen 30 en 80 mg/l zal 
hebben gelegen. Met name pompput 72-22 pompt water op met lagere 
chlorideconcentraties van rond de 15-20 mg/l. Op basis van het percentage oud en 
jong water in deze putten komen we dan op een percentage bos van 60%. De 
andere ondiepe pompputten laten duidelijke hogere chlorideconcentraties zien, en 
voor put 59-05 schatten we het percentage boswater dus op maximaal 20%. In 
bijlage 3 is de methode nader uitgewerkt.  
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Figuur 5.15: Verschuivingen in het intrekgebied van de 7 gedateerde pompputten van de winning 
Holten 
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5.3.3 Intermezzo: het intrekgebied van Holten 
Tijdens de kalibratie van het Holtenmodel kregen we aanwijzingen dat het 
intrekgebied zoals dat in het TNO/Haskoning model zit wel eens sterk kan afwijken 
van het werkelijke intrekgebied. De belangrijkste aanwijzing komt uit de gemeten 
watersamenstelling in waarnemingsput 28CP267. Die put ligt iets ten noorden van 
het puttenveld in het bos, en volgens het berekende intrekgebied zou het 
achterland van deze put vooral uit bos op de Holterberg moeten bestaan. Bij het 
bemonsteren werd in de filters op 25, 31 en 39 meter diep een hoge EGV en een 
hoge opgeloste gasdruk gemeten. Op basis van de N2 overmaat in het water en de 
gemeten nitraatconcentraties blijkt dat er bij deze filters veel nitraat in het 
infiltrerende water moet hebben gezeten (Tabel 5.3, zie ook paragraaf 5.2.3 voor 
discussie over N2 overmaat) 

Tabel 5.3 Reconstructie geïnfiltreerde nitraat in waarnemingsput 267 

filter diepte Leeftijd 
(jr) 

Infiltratie 
jaar 

Nitraat 
gemeten 
(mg/l) 

N2-
overmaat 
(mg/l) 

Nitraat 
Totaal 
(mg/l) 

Chloride 
2007 

EGV 
2010 

2 25 26 1984 120 80 200 31 629 

3 31 32 1978 - 113 113 34 450 

4 39 39 1971 - 91 91 32 428 

 
Op basis van deze watersamenstellingen kan een bosgebied als intrekgebied van 
het water worden uitgesloten; de nitraatconcentraties liggen in het bereik van de 
nitraatconcentraties die we hebben gereconstrueerd voor de mestpiek (paragraaf 
5.2.3). Een aanstromingsrichting vanuit het landbouwgebied ten noordoosten van 
Holten ligt hier meer voor de hand (Figuur 5.16). 
 
Bij nadere beschouwing van het grondwatermodel bleek dat in het gebied waar 
stuwing van de Holterberg is aangenomen een anisotropiefactor van 100 te zijn 
gehanteerd, waarbij de doorlatendheid in ruwweg ZW-NO richting een factor 100 
lager is dan in NW-ZO richting. De anisotropie representeert het voorkomen van 
kleischotten in de Holterberg ongeveer een NW-ZO oriëntatie hebben. 
 
Onze indruk is dat deze anisotropie schromelijk is overschat en dat de werkelijke 
vorm van het intrekgebied in werkelijkheid veel meer een cirkelvorm zal benaderen. 
Het lijkt er sterk op dat de langgerekte vorm van het intrekgebied van Holten 
volledig door die aangenomen anisotropie wordt bepaald. Een 
gevoeligheidsanalyse op de anisotropie paste niet echt binnen de scope van het 
huidige project, maar het is aan te bevelen om een dergelijke analyse nog eens uit 
te voeren.  
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Figuur 5.16. Berekende (zwart) en waarschijnlijke (rood) aanstromingsrichting bij waarnemingsput 
276. 

5.3.4 Doorvertalen naar de prognose voor de hele winning 
Met het inschatten van de landgebruiksfracties in paragraaf 5.3.2 en het 
kalibratieresultaat van Figuur 5.11 zitten we op de rand van wat nog mogelijk is bij 
de kalibratie van de waterkwaliteit in de individuele pompputten. Bij een kalibratie 
van de individuele pompputten bestaat een relatief grote onzekerheid in het 
precieze landgebruik in het intrekgebied als functie van de tijd, en als we ook 
reactief transport willen doorrekenen komt daar de onzekerheid in de locatie en 
eigenschappen van de reactiviteit van de ondergrond nog bij. Als we bijvoorbeeld 
naar individuele waarnemingspunten kijken, dan zien we dat de diepte waarop 
nitraat verdwijnt voor elk van die putten net even anders is. De conclusie is dan ook 
dat we de reistijdenverdelingen kunnen kalibreren op individuele putten, maar dat 
we voor een verdergaande kalibratie op waterkwaliteit beter terug kunnen gaan 
naar een analyse voor de gehele winning. We kunnen dan rekenen met een 
gemiddeld reactieve eigenschappen van de ondergrond, en een gemiddelde 
verdeling tussen landbouw en bos in het intrekgebied. Voordeel daarvan is dat  
deze gemiddelden niet zullen wijzigen als het winningsdebiet of de putconfiguratie 
sterk verandert. Bovendien is voor het verzamelen van die informatie over 
gemiddelde reactieve eigenschappen veel minder informatie nodig dan voor een 
ruimtelijk gedifferentieerd beeld van die eigenschappen en is het gemiddelde ook 
veel minder onzeker. Juist omdat stromingspatronen op dynamische wijze 
veranderen en stroombanen dus verschillende delen van het reactieve pakket 
kunnen aandoen op hun weg naar de pompput is het praktisch niet te doen om met 
ruimtelijke verdelingen te werken. 
 
Om de stap van individuele winputten naar het hele puttenveld te kunnen maken is 
het nodig om zowel de reistijdverdelingen als de gemeten concentraties van de 
individuele pompputten te combineren, en daarbij te wegen op basis van het 
pompdebiet. In de volgende subparagrafen presenteren we een prognose voor het 
hele puttenveld, en voor de diepe en ondiepe putten afzonderlijk.  
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Voor elk van de perioden <1950, 1950-1970, 1970-1985, 1985-2000, 2000-2005 en 
2005-2010 is uit het gekalibreerde model een gewogen reistijdverdeling gemaakt 
voor het hele puttenveld, voor de combinatie van ondiepe putten en voor de 
combinatie van diepe putten2. In Figuur 5.17 is als voorbeeld weergegeven hoe 
voor de periode 2005-2010 deze weging eruit ziet.  

Figuur 5.17; Weging van de reistijdverdeling van de individuele pompputten tot een 
reistijdverdeling voor het hele puttenveld (voorbeeld voor het stationaire stromingsveld van de 
periode 2005-2010) 

 
Met de PREDICT tool is vervolgens een prognose gemaakt op basis van de 
gekalibreerde emissies die al eerder werden gebruikt voor de individuele putten, en 
de nieuwe reistijdverdelingen. Nu we het hele puttenveld beschouwen hoeven we 
niet meer per put een inschatting te maken van de fracties bos en landbouw, maar 
doen we dat als gevoeligheidsanalyse voor het puttenveld als geheel. De resultaten 
van die gevoeligheidsanalyse worden in de volgende subparagrafen besproken. 
Eerst bespreken we conservatieve prognose van OXC, daarna een reactieve 
prognose van nitraat en sulfaat. 
  

                                                   
2 In deze studie zijn die gewogen verdelingen gebaseerd op de reistijdverdeling van de 7 
gedateerde putten omdat we die met het model hebben doorgerekend. Er is voor gezorgd dat voor 
het hele puttenveld de verdeling van debieten uit ondiep en diepe putten goed is gerepresenteerd. 
Met de 7 gedateerde putten overschatten we anders de proportie van diepe putten in het geheel.  



 

 

TNO-rapport | TNO 2012-R10374  56 / 103

 

5.3.4.1 Resultaten voor OXC (conservatief, dynamisch) 
In Figuur 5.18 zijn de resultaten voor de prognose van oxidatievermogen (OXC) 
afgebeeld. In het algemeen volgen de modelconcentraties de gemeten 
concentraties goed, zowel voor de ondiepe en de diepe putten als voor het 
puttenveld als geheel. Een model met ca. 20% bos en 80% landbouw in het 
intrekgebied voldoet het best. Voor OXC wordt een verdere afname voorspeld tot 
2020 en een stabilisatie daarna. Voor diepe putten wordt nog wel een geleidelijke 
toename van OXC voorspeld. De stabilisatie na 2002 in de ondiepe putten is toe te 
schrijven aan het gehanteerde emissiescenario waarbij emissies stabiliseren vanaf 
2005 (zie Figuur 5.8). Mogelijk dat een aangescherpt mestbeleid nog tot verder 
dalingen zal kunnen leiden. Scenarioanalyses vallen echter buiten de scope van 
het huidige project. 
 
 
 

Figuur 5.18. Prognose voor OXC voor 
alle ondiepe pompputten samen 
(linksboven), alle diepe pompputten 
samen (rechtsboven) en voor het hele 
puttenveld van Holten (linksonder). De 
fractie bos binnen het intrekgebied is als 
gevoeligheidsparameter meegenomen. 

Uit Figuur 5.18 blijkt dat een model met 20% bos hier het best presteert. Daarbij is 
nog wel een nuance op zijn plaats. Het emissiescenario is gebaseerd op een 
LOWESS uit de concentratie-infiltratiejaar curves die vooral is gebaseerd op 
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waarnemingsputten in het landbouwgebied. Met die LOWESS – die in wezen een 
lokale mediaan is - onderschatten we mogelijk de gemiddelde OXC emissies omdat 
de concentraties niet normaal zijn verdeeld. Bij de kalibratie compenseren we die 
onderschatte emissies met een lager percentage bos in het intrekgebied. In 
werkelijkheid kan het percentage bos dus groter zijn dan hier vermeld. Normaal zou 
het percentage bos in het intrekgebied van de hele winning vrij nauwkeurig kunnen 
worden bepaald uit het gekalibreerde grondwatermodel. Echter, in het specifieke 
geval van Holten lukt dat niet vanwege de waarschijnlijk te hoog ingeschatte 
anisotropiefactor (zie paragraaf 5.3.3). Na de aanbevolen verbetering van het 
model kan de prognose dus wat dat betreft nog worden verfijnd. Mogelijk wordt dan 
ook duidelijk waarom er een ‘deuk’ in het concentratiepatroon te zien is in de 
periode 1970-1985. Die is mogelijk het gevolg van een puttenconfiguratie die 
tijdelijk meer boswater aantrok. Dit is echter nog volstrekt een hypothese. 
 
 

5.3.4.2 Resultaten voor nitraat en sulfaat (reactief, dynamisch) 
Nu we een geloofwaardige reproductie en voorspelling hebben voor een 
conservatieve indicator kunnen we het model uitbreiden met eenvoudig reactief 
transport. We hebben hier ter illustratie gekozen voor het transport van nitraat en 
sulfaat en de effecten van denitrificatie met pyrietoxidatie op deze twee stoffen. 
Zoals in paragraaf 3.3 en Figuur 3.6 besproken en geïllustreerd kunnen we in de 
PREDICT tool de processen incorporeren in de emissiefile. Dat kan zowel met een 
chemisch evenwichtsmodel, als met een eenvoudiger benadering. Voor dat laatste 
is hier gekozen. Als nitraat de diepte bereikt waar pyriet aanwezig is wordt nitraat 
omgezet in stikstofgas en verdwijnt dus, en wordt via de stoichiometrische 
verhouding van vergelijking (1) uit paragraaf 5.2.3 extra sulfaat toegevoegd. Het 
PREDICT model voor nitraat en sulfaat is dus zowel reactief als dynamisch qua 
reistijdenverdeling. Bij die benadering is de diepte waarop pyriet gemiddeld in de 
ondergrond voorkomt de belangrijkste gevoelige parameter. De pyrietdiepte is dus 
gevarieerd om het model te kalibreren. 
 
De resultaten voor de prognose van nitraat staan in Figuur 5.19, die voor sulfaat in 
Figuur 5.20. De beste fit tussen model en waarnemingen bestaat bij een 
gemiddelde pyrietdiepte van 5 m.  De voorspelling is dat de nitraatconcentraties al 
snel stabiliseren als gevolg van de gestabiliseerde emissie. Die snelle reactie is 
logisch omdat nitraat in de winning wordt bepaald door het jongste water dat boven 
de pyriet naar de winning stroomt. 
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Figuur 5.19. Prognose voor nitraat  voor 
alle ondiepe pompputten samen 
(linksboven), alle diepe pompputten 
samen (rechtsboven) en voor het hele 
puttenveld van Holten (linksonder). De 
diepte waarop pyriet  gemiddeld voorkomt 
is als gevoeligheidsparameter 
meegenomen. Naarmate pyriet ondieper 
in het profiel voorkomt worden de 
voorspelde nitraatconcentraties lager en 
de sulfaatconcentraties hoger (zie ook 
Fig. 5.20) 

 
Voor sulfaat wordt zowel het gemeten gedrag in de ondiepe putten als dat in de 
diepe putten goed gerepresenteerd door het model (Figuur 5.20). Voor de ondiepe 
putten wordt een stabilisatie voorzien vanaf 2020, voor de diepe putten blijven de 
sulfaatconcentraties nog oplopen. Dat is logisch omdat daar het oudere water van 
de mestpiek nog voorbij moet komen. Netto levert het voor het puttenveld als 
geheel een initiële daling op tot 2020 en een hele lichte stijging op na 2020. Het 
beste model heeft een pyrietdiepte ergens tussen 5 en 10 meter in. 
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Figuur 5.20. Prognose voor sulfaat   voor 
alle ondiepe pompputten samen 
(linksboven), alle diepe pompputten 
samen (rechtsboven) en voor het hele 
puttenveld van Holten (rechtsonder). De 
diepte waarop pyriet gemiddeld voorkomt  
is als gevoeligheidsparameter 
meegenomen. 

Welbeschouwd is er nog een discrepantie tussen de best gefitte pyrietdiepe van 5 
m voor nitraat en ca. 8m voor sulfaat. Toch voldoet nitraat-plus-sulfaat wel aan de 
curve voor OXC uit Figuur 5.18. Daaruit leiden wij af dat er behalve denitrificatie 
met pyriet ook nog denitrificatie met organische stof zou moeten plaatsvinden bij 
Holten. Het is wel een waarschijnlijk proces omdat de waargenomen diepte waarop 
nitraat verdwijnt in de waarnemingsputten wat dieper ligt dan hier met het model 
aangenomen. Een model met zowel denitrificatie met organische stof, als 
denitrificatie met pyriet – maar dan met een iets grotere pyrietdiepte – voldoet hier 
waarschijnlijk het best. Dat is nu nog niet in het reactieve modelconcept 
opgenomen, en voert binnen het kader van deze studie te ver. 
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5.3.5 Wrap-up: kalibratieprincipes 
De bovenstaande uitgebreide beschrijving van de kalibratie is niet bedoeld als een 
ultieme kalibratie van Holten, maar veeleer om de te laten zien hoe dateringen 
kunnen helpen om de reistijdenverdelingen te kunnen kalibreren, meer inzicht te 
krijgen in de werking van een puttenveld , daarmee de waterkwaliteitsvoorspelling 
te kunnen verbeteren en vervolgens het beheer van de winning te kunnen 
optimaliseren. Essentieel daarbij is dat de kalibratie op de reistijdenverdeling van de 
pompputten (85Kr, 39Ar, 3H, 3He in pompputten) daarbij onafhankelijk gebeurt van 
de kalibratie van de emissies en de processen via 3H/3He datering van 
waarnemingsputten (zie Figuur 5.21). 

Figuur 5.21: Onafhankelijk kalibreren van reistijdenverdelingen, emissies en processen 

 
Uit het kalibratieproces is veel informatie verkregen over de werking van de winning 
Holten. Om tot een goede representatie te komen van reistijdenverdelingen en de 
waterkwaliteit hebben we de volgende zaken aangepast: 
 
Kalibratie individuele winputten 
• Verplaatsing van scheidende lagen en de aanpassing van de hydraulische 

weerstand in de laag tussen de pompputten 
• Instationair maken van het stromingsveld om de onderlinge beïnvloeding van de 

pompputten goed in het model te krijgen. Daarbij bleek dat de tracer-
reistijdverdelingen echt een ’snapshot’ zijn van de situatie van 2010, maar dat 
kalibratie op die instationaire periode leidde ook voor de andere perioden tot 
een beter model. 

• Verlagen van de emissie van de OXC concentratie als belangrijke indicator voor 
vermesting door die af te leiden uit concentraties in waarnemingsputten. 
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Kalibratie hele puttenveld 
• Inschatten van de landgebruiksfracties (percentage bos en landbouw in het 

intrekgebied) 
• Gevoeligheid nagaan van de gemiddelde pyrietdiepte als belangrijke factor voor 

het gedrag van nitraat en sulfaat. 
 
Tenslotte komen we tot een andere schatting over de vorm van het intrekgebied 
omdat de watersamenstelling van minimaal één waarnemingsput niet matcht met 
het model-berekende intrekgebied van de put. Aanpassing van het model wat dit 
aspect betreft viel buiten de scope van het huidige onderzoek, maar wordt wel 
aanbevolen voor een goede waterkwaliteitsvoorspelling en gebiedsgerichte 
maatregelen in het intrekgebied. 

5.4 Optimalisatie monitoring 

Uit de voorgaande analyse over de screeningstool, de procestool en de 
prognosetool blijkt dat het waarnemingsnet rond de winning en de debiet- en 
concentratiemetingen van de individuele pompputten veel informatie opleveren die 
kan worden gebruikt om nieuwe ontwikkelingen te signaleren (early warning) en om 
de waterkwaliteitsvoorspelling (prognose) te verbeteren. Dateringen kunnen de 
waarde van de verzamelde informatie nog aanzienlijk verhogen, en zelfs tot 
kostenreductie in de monitoring leiden door het waarnemingsnet en het 
bemonsterings/analysepakket te optimaliseren. Hieronder wordt voor de 
waarnemingsputten en de pompputten apart besproken welke opties er zijn om de 
monitoring te optimaliseren in relatie tot dateringen.  

5.4.1 Monitoring in waarnemingsputten 
 
Informatiewaarde 
Bij de waarnemingsputten helpt datering vooral doordat processen en emissies uit 
elkaar kunnen worden getrokken. Zo wordt uit de concentratie-infiltratiejaar curves 
duidelijk welke stoffen samenhangen met de mestgolf en vrijwel conservatief 
worden getransporteerd. Informatie uit processen komt dan met name uit de 
afwijkingen ten opzichte van dat conservatieve gedrag. Bij de monitoring in 
waarnemingsputten zijn vooral de ondiepste filters van belang omdat daar nieuwe 
stoffen het eerste worden gesignaleerd en verbeteringen ook daar het eerste 
zichtbaar zijn. Dan is het handig om te weten hoe oud het water is, zodat je dit kunt 
terugvertalen naar het infiltratiejaar van de verontreiniging of de verbetering.  
 
De vermindering van de OXC emissies bij Holten bijvoorbeeld is vooral gebaseerd 
op die ondiepere filters. Metingen in de diepere filters hebben vooral zin voor de 
kalibratie en prognose; ze geven vooral informatie over eerdere infiltratiejaren, en 
ze maken de concentratie-diepteprofielen compleet waarmee de diepte van 
reactieve processen is vast te stellen. 
 
Meetfrequentie 
Op dit moment worden de waarnemingsputten bij Holten schijnbaar onregelmatig 
bemonsterd. Veel putten zijn in 2002 en 2007 bemonsterd, wat bij continuering 
neerkomt op een 5 jaarlijkse frequentie. Dit lijkt een zinvolle frequentie waarmee 
steeds een redelijk recente opname beschikbaar is. Bij een dergelijke lage 
frequentie kunnen dateringen echter niet veel bijdragen aan kostenreductie. Dat 
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was wel het geval bij de provinciale grondwaterkwaliteitsmeetnetten die elk jaar 
werden bemonsterd. In dat geval is het verstandiger om eenmalig te dateren en de 
frequentie te verlagen naar eens per drie of vier jaar. Bij die provinciale meetnetten 
is het bepalen van trends ook een belangrijke doelstelling. Bij de 
waarnemingsputten bij een winning is het daarentegen niet echt nodig om een 
lange tijdreeks op te bouwen. Het beschikbaar hebben van een recente analyse 
van alle diepteniveaus in combinatie met een 3H/3He datering is veel effectiever om 
processen en infitratiehistorie te achterhalen. Voor early warning is het belangrijker 
om eenmalig op veel locaties het ondiepste grondwater te bemonsteren, dan om 
een tijdreeks op te bouwen van enkele ondiepe locaties (zie bijv. ook Marsman et 
al. 2006).  
 
Aantallen waarnemingsputten 
In een eerdere studie (Marsman et al. 2006) is theoretisch nagegaan hoeveel 
waarnemingsputten er nodig zijn om een betrouwbaar gemiddelde concentratie-
diepteprofiel te schatten. Uit die studie bleek dat er per risicovol landgebruikstype 7 
tot 12 waarnemingsputten nodig zijn, om heterogene chemische reactiviteit en 
heterogene verschillen in uitspoeling uit de bodem voldoende te kunnen 
uitmiddelen. In het geval van de winning Holten is de OXC emissie geschat op 
basis van 9 waarnemingsputten met in totaal 27 filters die eigenlijk allemaal 
landbouwwater representeren. Dat voldoet dus aan het theoretische criterium. 
Uitdunning van het meetnet rond Holten is niet aan te raden omdat uit deze studie 
blijkt dat de putten veel informatie opleveren die het begrip van de winning sterk 
verbetert. Duidelijkste voorbeeld is daarbij wp 28CP267, die een belangrijke 
aanwijzing geeft over de (foutieve) vorm van het intrekgebied van de winning. 
Overigens voldoet een laag-frequente monitoring, zoals bijvoorbeeld vijfjaarlijks, om 
dit soort recente informatie steeds beschikbaar te kunnen hebben. Voor de locaties 
van deze waarnemingsputten is het belangrijk dat ze stroomafwaarts staan van het 
landgebruikstype waarvoor ze representatief zijn. De verschillende filters op 
verschillende dieptes zullen dan weliswaar water uit verschillende percelen 
stroomopwaarts aantrekken, elk met hun eigen infiltratieperiode, maar door 
voldoende waarnemingsputten te selecteren wordt heterogeniteit in de landgebruik 
uitgemiddeld. Uit de eerdere studie (Marsman 2006) bleek dat vanaf 7 tot 12 putten 
voldoende goed te gaan. 
 
 
 
Datering: frequentie en kosten 
In principe is een tritium-helium bemonstering eenmalig. Met het vaststellen van de 
leeftijd kan namelijk aan elke analyse een infiltratiejaar worden gekoppeld. De 
aanname daarbij is dat de leeftijd van het water in een bepaald filter constant is in 
de tijd. In dat geval krijgt elke analyse in dat filter een infiltratiejaar mee dat gelijk is 
aan het bemonsteringsjaar minus de leeftijd (zie paragraaf 3.2). De kosten voor een 
3H/3He datering bedragen EUR 600 per analyse.. Per dag kunnen ongeveer 6 filters 
worden bemonsterd uit 2”buizen. Indien met diffusiesamplers gewerkt wordt kunnen 
ca. 4 filters per dag worden bemonsterd (eigenlijk 8 filters in 2 dagen; de 
diffusiesamplers worden opgehangen en een of twee dagen later opgehaald en 
afgesloten). Aanbevolen wordt om de bemonstering uit te laten voeren door 
specialistisch personeel met kennis van zaken.  
 
Putafwerking 
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Bij nieuwe waarnemingsputten is het aan te bevelen die uit te rusten met 2”filters. In 
een put met die diameter kan worden bemonsterd met een Grundfoss 
onderwaterpomp, waarmee monsters kunnen worden genomen die veel minder 
ontgast zijn dan met andere bemonsteringsmethoden. Dat is niet alleen cruciaal 
voor 3H/3He bepaling, maar ook voor vluchtige organische verontreinigingen. In de 
bestaande putten met 1,5”filters of kleiner kunnen wel dateringen worden gedaan 
met de diffusiesamplers. Die blijken in de praktijk wel bewerkelijker en wat meer 
foutgevoelig. Daarentegen bieden diffusiesamplers het voordeel dat de gasfase 
worden bemonsterd, waarmee ook de N2-overmaat kan worden bepaald, die een 
maat is voor de hoeveelheid gedenitrificeerd nitraat.  

5.4.2 Metingen aan individuele pompputten 
De meetreeksen van de individuele pompputten bleken in deze studie 
buitengewoon waardevol om het model te kunnen kalibreren. Na datering bleek ook 
dat de putten met de grootste bijdrage jong water een duidelijke early warning 
functie hebben; in die putten is de kwaliteitsverbetering na de mestpiek het meest 
geprononceerd zichtbaar. Ook bij een nieuwe verontreiniging zullen de pompputten 
die in de screening als meest kwetsbaar zijn aangewezen het eerste een signaal 
vertonen.  
 
Frequentie van monitoren 
De tot nu toe gevolgde jaarlijkse meetfrequentie van de individuele pompputten 
voldoet goed voor de early warning functie en voor het kalibreren van het model. De 
frequentie is hoog genoeg om duidelijk de effecten te zien van veranderingen in het 
pompregime op het puttenveld zoals het aan- en afschakelen van diepe of ondiepe 
pompputten. Op basis van de uitgevoerde datering zou kunnen worden gekozen 
voor het verlagen van de meetfrequentie in de putten met een kleine bijdrage van 
jong water, en het focussen op de putten met een grote bijdrage van jong water.  
De laatste jaren worden veel putten vier keer per jaar of halfjaarlijks bemonsterd. 
Dat is voor early warning in putten met een grote bijdrage van jong water een 
geschikte frequentie. Voor putten met veel oud water zou dat bijvoorbeeld kunnen 
worden teruggebracht naar eens per jaar of eens per 2 a 3 jaar. Als het 
intrekgebied eenmaal beter bekend is zou ook de frequentie van pompputten die 
boswater aantrekken kunnen worden teruggebracht. Dat zou nu al kunnen op basis 
van het chloridegehalte dat een aanwijzing is voor de verdeling tussen bos en 
landbouw in het intrekgebied van de put. 
Behalve het monitoren van de concentraties was ook het monitoren van draaiuren 
essentieel voor het begrijpen van de waterkwaliteitspatronen en de dynamische 
modellering. Op het moment dat grote veranderingen in pompregimes worden 
doorgevoerd of nieuwe putten worden bijgeplaatst is het verstandig om ook de 
meetfrequentie van alle putten tijdelijk te verhogen naar 4  keer of 2 keer per jaar, 
om de reactie op die veranderingen goed te kunnen volgen. 
 
Dateringen: frequentie, kosten en strategie 
In deze studie is voor het eerst geëxperimenteerd met een combinatie van de 
tracers 85Kr, 39Ar, 3H en 3He in pompputten. De methode en de ontwikkelde tools 
zijn effectief gebleken, zowel voor screening van kwetsbare pompputten als voor 
het kalibreren van de waterkwaliteitsprognose. Voor het eerst was het mogelijk om 
een model te ijken op de reistijdverdelingen van de pompputten. In principe lijkt de 
methode geschikt om bij andere winningen in te zetten. In principe kan dit eenmalig, 
waarna met het gekalibreerde model ook andere pompsituaties kunnen worden 
doorgerekend. 
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De kosten van een gecombineerde meting zoals hier uitgevoerd zijn aanzienlijk, 
hoewel ze ten opzichte van de kosten die met modelstudie an sich zijn gemoeid 
nog wel meevallen. 
Voor 3H/3H gelden dezelfde kosten als voor de waarnemingsputten: EUR 600 voor 
een gecombineerde analyse 3H/3He en circa een dag bemonstering per 6 
pompputten. De gecombineerde Kr/Ar bemonstering en analyse kostte voor deze 
studie EUR 15.000,- voor 7 putten, dus ca. EUR 2150 per put, los van de 
genoemde 3H/3He bemonstering en analyse. Met de analyse van de data tot een 
reistijdverdeling is bij herhaling van de ontwikkelde methodiek circa 1 dag per 
pompput gemoeid. Gezien de aanzienlijke kosten is het alleen te overwegen voor 
winningen waar serieuze belangen spelen. 
 
Een goedkoper alternatief dat standaard bij alle pompputten zou kunnen worden 
ingezet is het eens per 3 of 5 jaar bemonsteren van tritium tijdens de reguliere 
jaarlijkse bemonstering. Een reeks van tritiummetingen geeft namelijk heel directe 
informatie over de reistijdverdeling; de mate van afname van de tritiumconcentraties 
is nl. heel indicatief voor de gemiddelde reistijd van het opgepompte water. De 
bemonstering van tritium is heel eenvoudig (vullen van een literfles) en de analyses 
kunnen zelfs nog jaren later plaatsvinden en worden gecorrigeerd. Wel is een 
precieze tritiumbepaling nodig, zoals ook voor 3H/3He vereist. Een dergelijke 
precieze analyse kost EUR 300 per monster. Ten opzichte van een complete 
Kr/Ar/3H/3He bepaling zijn er 2 belangrijke nadelen: (1) de methode geeft wel zicht 
op de gemiddelde reistijd maar minder inzicht in het percentage heel oud water en 
het percentage heel jong water, (2) de tritiumreeks wordt minder waardevol als er 
veel grote veranderingen in debieten van diepe en ondiepe putten plaatsvinden. 
Maar als basisstrategie is het maken van een tritiumreeks wel het meest 
kosteneffectief en het levert informatie die anders niet ter beschikking is. 

5.5 Einddoel; putconfiguraties kunnen optimaliseren  

Uiteindelijk zou je de kennis die in deze studie is opgedaan willen kunnen 
gebruiken om het operationeel beheer van de waterwinning beter te kunnen sturen. 
Met het gekalibreerde model kunnen geplande veranderingen in 
onttrekkingsdebieten en onttrekkingslocaties en –dieptes worden doorgerekend, om 
na te gaan of de kwaliteitsontwikkeling van de winning nog kan worden verbeterd. 
Op dit moment worden dit soort beslissingen vooral genomen om putverstopping te 
voorkomen. Het zou interessant zijn om te zien hoe effectief de mogelijke 
strategieën daarvoor zouden zijn . Om echt operationeel beheer te kunnen doen 
zou continue registratie van nitraat en ijzerconcentraties bijvoorbeeld kunnen 
helpen. De apparatuur daarvoor is inmiddels commercieel beschikbaar. Om dit 
soort metingen dan goed te kunnen duiden is dan ook een werkelijk instationaire 
berekening van de reistijdverdelingen noodzakelijk.  
Met de huidige studie is een stap in die richting gezet en aanbevolen wordt om 
eens een brainstorm te houden op welke wijze operationeel beheer in combi met 
metingen en modellering werkelijk tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. 
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6 Uitwerking waterwinning Manderveen 

Voor de winning Manderveen beperken de resultaten zich tot de screeningstool en 
de procestool. Voor de prognosetool is in het geval van Manderveen niet voldoende 
informatie beschikbaar. 

6.1 Screeningstool: kwetsbaarheid pompputten 

6.1.1 Gemeten concentraties 
De reistijdenverdeling van de putten in Manderveen is geschat met behulp van de 
concentraties van 3H en 3He, omdat 85Kr en 39Ar niet bemonsterd zijn in 
Manderveen. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat dit een duidelijke beperking 
oplevert omdat juist 85Kr en 39Ar extra informatie over de reistijdverdeling leveren, 
respectievelijk voor het jonge en oude fractie van het opgepompte water (zie ook 
Bijlage 4). 
 
De resultaten van de tritium-helium datering staan in tabel 6.1.  
 
Pompput 

3
H (TU) 

3
He* (TU) 

96-12 8,73 78 

63-3 8,22 64 

96-15 6,05 48 

96-14 6,17 50 

96-16 7,13 57 

76-10 7,41 44 

Tabel 6.1 Gemeten 3H en 3He* concentraties in de pompputten van Manderveen. 

Ten opzichte van de concentraties in de pompputten van Holten valt op dat de 3H 
concentraties relatief hoog zijn wat duidt op de aanwezigheid van jong water in de 
putten, en dat met name ook 3He* als vervalproduct van 3H veel hoger is dan in 
Holten (tussen 44 en 78 TU ten opzichte van 20 TU bij Holten, zie Figuur 5.1). Ook 
de verschillen tussen de Manderveen putten onderling zijn veel kleiner dan bij 
Holten. 

6.1.2 Geschatte reistijdverdeling 
Op basis van de 7 putten van Holten waarin we alle tracers hebben gebruikt 
hebben we geconcludeerd dat we met de 3H/3He karakterisatie van de pompputten 
wel een indruk kunnen krijgen over de fractie van het water dat ouder is dan 60 
jaar, maar dat we die fractie dan waarschijnlijk iets zullen onderschatten. De 
overige vier fracties die jonger dan 60 jaar zijn, zijn echter moeilijker uit elkaar te 
halen en de betrouwbaarheid van het DRTVM resultaat is waarschijnlijk gering. In 
onderstaande tabel zijn de fracties desalniettemin weergegeven, met de 
waarschuwing dat ze duidelijk minder betrouwbaar zijn dan voor de DRTVM’s van 
Holten. 
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Pompput 0-15 jr 15-30 jr 30-45 jr 45-60 jr >60 jr 

63-03 10% 5% 35% 10% 40% 

76-10 35% 35% 10% 0% 20% 

96-12 45% 0% 5% 15% 35% 

96-14 10% 10% 20% 0% 50% 

96-15 20% 20% 5% 10% 45% 

96-16 0% 0% 50% 0% 50% 

Gemiddeld 19% 17% 17% 9% 38% 

Tabel 6.2: Reistijdverdeling in de 6 gedateerde pompputten op basis van het DRTVM. Let op: 
resultaat minder betrouwbaar door ontbreken van 85Kr en 39Ar 

 
Op basis van de gemeten concentraties en de afgeleide reistijdenverdeling trekken 
we hier drie belangrijke conclusie voor Manderveen: 

1. De hoge tritiumconcentraties duiden erop dat alle 6 gedateerde pompputten 
van Manderveen een aanzienlijk deel jong water oppompen, waaronder 
ook een deel uit de infiltratieperiode 1955-1975 gezien de hoge 3He* 
concentraties. 

2. Op basis van de combinatie van tritium en 3-helium via het DRTVM 
concluderen we dat alle putten ook een aanzienlijk percentage oud water 
(>60 jaar) oppompen. Gemiddeld is dat percentage 38% wat aanzienlijk is 
en waarmee een grote component water wordt opgepompt waarin geen 
recente antropogene verontreinigingen aanwezig zijn. Een soort 
verdunningseffect derhalve. 

3. de 3H en 3He* concentraties van de 6 pompputten wijken onderling veel 
minder af dan bij Holten, en er zijn dus geen duidelijke aanwijzingen dat de 
reistijdverdelingen van de 6 pompputten duidelijk verschillend zijn3. Op 
basis daarvan concluderen wij dat de grote kwaliteitsverschillen tussen de 
pompputten niet zozeer gerelateerd aan de reistijdverdeling, maar veeleer 
aan geochemische patronen in en rond het wingebied. 

Daarbij moet worden aangetekend dat de resultaten van Manderveen met 
voorzichtigheid moeten worden beschouwd omdat we belangrijke informatie over 
het jonge en oude deel van de reistijdenverdeling missen. Ook de fracties tussen 0 
en 60 jaar zijn waarschijnlijk onbetrouwbaar, wat duidelijk wordt uit de grote 
verschillen tussen de putten bij vrij vergelijkbare 3H en 3He* concentraties. 

6.1.3 Vergelijking met het bestaande model 
Met het bestaande model van de winning Manderveen zijn ook 
modelreistijdverdelingen afgeleid via een backward stroombaanberekening met de 
SPLITPATH code. Figuur 6.1 toont de cumulatieve reistijdcurves voor de 6 
gedateerde putten zoals die met het bestaande model zijn berekend. 

                                                   
3 Een snelle berekening op basis van de tritium-helium verval vergelijking uit paragraaf 2.3 laat 
bijvoorbeeld zien dat de gemiddelde reistijd bij Manderveen varieert tussen 34 en 41 jaar en bij 
Holten tussen 12 en 38 jaar. Nu mag je die formule niet zomaar toepassen omdat 3H en 3He niet 
lineair mengen en omdat je de werkelijke mengverhoudingen niet kent, maar het geeft toch een 
indicatie van de mate van uniformiteit tussen de pompputten. 
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Figuur 6.1 Model reistijdverdelingen voor de 6 gedateerde pompputten van Manderveen 

Figuur 6.2: Met het model berekende 3H en 3He* concentraties alls de reistijdenverdelingen van 
Figuur 6.1 zouden kloppen 

 
Met behulp van die gemodelleerde reistijdverdelingen is teruggerekend wat de 
concentraties 3H en 3He* zouden moeten zijn geweest. Het resultaat daarvan is 
weergegeven in Figuur 6.2. Op basis van die reistijdenverdelingen zouden we dus 
grote verschillen in tritium en 3-helium concentraties verwachten tussen de 
verschillende pompputten. Die verschillen blijken er in de praktijk nauwelijks te zijn, 
wat ook blijkt uit scatter plots waarin de gemeten en gemodelleerde 3H en 3He* 
concentraties tegen elkaar zijn uitgezet (Figuur 6.3). 
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Figuur 6.3 Vergelijking tussen de gemeten en gemodelleerde 3H en 3He* concentraties 

 
Uit de vergelijking tussen de gemodelleerde en gemeten tritium en 3-helium 
concentraties leidden wij af dat het model ten onrechte grote verschillen in 
reistijdverdelingen tussen de pompputten verondersteld. Weliswaar zouden we dit 
graag verifiëren aan de hand van aanvullende 85Kr en 39Ar metingen, maar de 
gemeten tritiumconcentraties alleen al falsificeren het model. 
 
Ter illustratie is in Figuur 6.4 een vergelijking gemaakt tussen de gemiddelde 
cumulatieve reistijdverdeling van de 6 pompputten uit het model, met de 
gemiddelde reistijdverdeling zoals die is weergegeven in Tabel 6.3.  

Figuur 6.4: Vergelijking tussen de gemiddelde cumulatieve reistijdverdeling van de 6 pompputten 
uit het model en de gemiddelde reistijdverdeling uit het tritium-helium DRTVM 

Met name het verschil tussen het percentage water dat ouder is dan 60 jaar is 
daarbij van belang. Volgens het model zou dat gemiddeld slechts 12% van het 
opgepompte water zijn, terwijl het tracer DRTVM tot een gemiddeld percentage van 
38% komt. Dat geeft een heel ander beeld van de kwetsbaarheid van de 
pompputten en de mate van verdunning met oud, onbeïnvloed water.  
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6.1.4 Vergelijking met gemeten waterkwaliteiten 
 

Dat er geen grote verschillen zijn qua reistijdenverdeling tussen de pompputten 
stemt eigenlijk goed overeen met de consistente stijging van OXC concentraties in 
alle putten. Dat er in het zuidelijk deel van het puttenveld nauwelijks nitraathoudend 
water wordt opgepompt heeft dan ook meer te maken met een chemische gradiënt 
over het puttenveld dan met een hydrologisch verschil tussen de pompputten.  
In het zuidelijk deel is blijkbaar sprake van een ondiep laag waar nitraat wordt 
gedenitrificeerd, en gezien de sterke toename van de sulfaatconcentraties speelt 
pyrietoxidatie daarbij een substantiële rol. Dat zou verband kunnen houden met het 
beekdal van de Mosbeek die ten zuiden van het puttenveld stroomt en waar 
beekdalgronden aanwezig zijn. 
 
Op het eerste gezicht is het verbazingwekkend dat de OXC concentraties bij 
Manderveen zo duidelijk blijven stijgen, terwijl in de ondiepe putten van de winning 
Holten al een trendomkering is te zien. Juist bij de winning Manderveen ligt het 
landbouwgebied dicht op de winning en is een significante vertraging wat dat betreft 
niet te verwachten. Er zijn dan twee mogelijke verklaringen voor dit gedrag: 

1. Bij Manderveen wordt behalve een grote component oud water (>60 jaar) 
ook een grote component water met een leeftijd tussen 30 en 60 jaar 
opgepompt. Dat kunnen de dateringen helaas niet bevestigen of 
falsificeren, maar dat zou kunnen verklaren dat de stijging van 
stikstoftoediening tussen 1950 en 1985 nog zo’n grote rol speelt; 

2. Er is in de omgeving van Manderveen nog geen afname van de 
mestbelasting maar sprake van een toename, door de toenemende 
mestaanvoer uit landbouwgebieden in het zuiden van het land. Ook deze 
verklaring is vooralsnog hypothetisch en kan met de huidige gegevens niet 
worden onderbouwd. Er zijn wel in andere gebieden aanwijzingen voor zo’n 
trend, bijvoorbeeld bij de Drentse Aa  waar een toename van mestaanvoer 
leidt tot stijgende concentraties in het oppervlakte- en grondwater (Roelsma 
et al. 2011). 

6.1.5 Conclusies screeningstool 
Uit de combinatie van de gemeten tritium en heliumconcentraties en de 
beschikbare modellen en waterkwaliteitsgegevens kan ondanks het ontbreken van 
85Kr en 39Ar data toch een indicatie worden gegeven van de kwetsbaarheid van de 
pompputten van Manderveen. Belangrijk is dat de putten hydrologisch qua 
kwetsbaarheid niet echt lijken te verschillen en dat een chemische gradiënt de 
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waterkwaliteitsverschillen bepaalt. Ook is er een duidelijke indicatie voor een 
substantiële component oud water (>60 jaar) in de winning, die voor een 
verdunnend effect zorg lijkt te dragen.  

6.2 Procestool: emissies en processen op basis van waarnemingsputten 

Bij de winning Manderveen is een drietal waarnemingsputten gedateerd. Eerst was 
het de bedoeling geen waarnemingsputten te dateren bij deze winning, maar de 
indruk ontstond dat het bestaande grondwatermodel de leeftijd van het water zou 
overschatten doordat er een grote hydraulische weerstand werd aangenomen die 
een dikke kleilaag representeert. Om die hypothese te toetsen is een drietal 
waarnemingsputten gedateerd met 3H/3He* via diffusion samplers.  

6.2.1 Leeftijd-diepte verloop 
In Figuur 6.5 is het verloop van de leeftijd tegen de diepte uitgezet. Met name op 
circa 25 meter diepte is de leeftijd bij Manderveen zeer verschillend voor de drie 
waarnemingsputten. De ligging van de drie waarnemingsputten is weergegeven in 
Figuur 6.6. 

Figuur 6.5. Relatie tussen diepte en leeftijd voor de drie gedateerde waarnemingsputten te 
Manderveen. De rode lijn geeft het theoretisch verband voor een homogene aquifer met dikte = 
100 m, porositeit = 0.3 en neerslagoverschot = 300 mm/jr, de blauwe lijn voor een 60 m dikke 
aquifer. 
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Figuur 6.6. Ligging van de drie waarnemingsputten 28FP0097, 28FP0102 en 28FP0105. Put 102 
heeft relatief oud water, en put 105 relatief jong. 

Figuur 6.7. De tritium-helium leeftijden (in jaren) geprojecteerd op de dwarsdoorsnede van 

stroombanen richting put 96-14. 
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Figuur 6.8: Concentratie-
infiltratiejaar relaties voor 
Manderveen. De getrokken lijn 
geeft de LOWESS lokale 
mediaan door de scatter van 
datapunten. Gezien het kleine 
aantal filters dat in deze analyse 
is betrokken, namelijk van alle 
drie de gedateerde 
waarnemingsputten bij 
Manderveen,  zijn de resultaten 
slechts indicatief. De Figuur is 
technisch gelijk aan Figuur 5.5 
van Holten, maar met een veel 
kleiner aantal waarnemingen. 
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De grote verschillen tussen de leeftijden in de waarnemingsputten zijn mogelijk 
inderdaad het gevolg van verschillen in de weerstand van de kleilaag. Put 97 op 
x=252000 bevindt zich inderdaad op een plek waar het model relatief oud water 
onder de kleilaag voorspelt. Bij put 105 op x= 253000 is het water echter veel 
jonger dan het model suggereert. Uit Figuur 6.5 blijkt dat het water eerder jonger is 
dan theoretisch zou worden aangenomen (blauwe lijn voor pakketdikte = 60 m) dan 
ouder. Dat zou er op wijzen dat de winning Manderveen zowel een duidelijk jonge 
component oppompt als een duidelijk oude, hetgeen in overeenstemming is met de 
reistijdenverdeling uit Figuur 6.4. 
 

6.2.2 Concentratie-infiltratiejaar relatie 
Net als voor de winning Holten is ook voor Manderveen de watersamenstelling in 
de waarnemingsputten uitgezet tegen het infiltratiejaar uit Figuur 6.5. Daarbij moet 
de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen omdat er slechts drie 
waarnemingsputten met totaal slechts 6 filters zijn gedateerd. De gevonden 
patronen zijn weergegeven in Figuur 6.8. 
 
Uit Figuur 6.8 zouden we kunnen afleiden dat ook in Manderveen al sprake is van 
afnemende concentraties van bijvoorbeeld OXC, EGV, chloride en sulfaat. Gezien 
de perkte dataset is dit echter een zeer voorlopige conclusie, zeker omdat niet 
helemaal zeker is of het intrekgebied van de waarnemingsputten wel uit 
landbouwgrond bestaat. In de figuur zijn daarnaast een aantal duidelijke 
geochemische patronen zichtbaar, zoals de retardatie van kalium en het toenemen 
van de pH en het SiO2 gehalte met de leeftijd (en diepte). Opvallend is ook de 
duidelijke afname van aluminium, ook een typisch retardatieproces dat samenhangt 
met het zeer langzaam oprukken van het zuurfront in de diepte. 
 
Figuur 6.8 is weliswaar illustratief voor de principes van de methodiek, maar de 
patronen kunnen met zo weinig gedateerde waarnemingsputten nog niet worden 
gebruikt om iets over de kwaliteitsontwikkeling van de winning te zeggen. In het 
geval van Manderveen komt daar de duidelijke geochemische gradiënt nog bij, 
waardoor deze plots eigenlijk voor het noordelijke en zuidelijke gedeelte van het 
intrekgebied apart zouden moeten worden gemaakt. 
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7 Conclusies en Aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

Het project AquaTempo had als doel om na te gaan of het mogelijk is om de 
leeftijdsverdeling van opgepompt grondwater bij drinkwaterwinningen te 
karakteriseren met behulp van moderne dateringsmethoden (tritium-helium, 
krypton-85 en Argon-39) om op die manier een methode te ontwikkelen waarmee 
kwetsbare putten kunnen worden geïdentificeerd en de kwaliteitsontwikkeling beter 
kan worden voorspeld.  
In Aquatempo zijn vier tools ontwikkeld. Twee daarvan hebben vooral betrekking op 
het dateren van opgepompt water uit pompputten en twee op het dateren van water 
in waarnemingsputten. Voor de pompputten zijn de screeningstool en de 
voorspellingstool ontwikkeld. Met de screeningstool kunnen de meest kwetsbare 
pompputten snel kunnen worden gedetecteerd, en met de voorspellingstool kan de 
reistijdverdeling in numerieke modellen worden gevalideerd en verbeterd, zodat 
waterkwaliteitsvoorspellingen realistischer en gevalideerd worden. Voor de 
waarnemingsputten is een procestool doorontwikkeld, waarmee emissies en 
processen beter kunnen worden geschat. 
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Figuur 7.1  Combineren van dateringstool voor pompputten (mengwater van verschillende 
leeftijden) en waarnemingsputten (discrete leeftijden karakteriseren emissies en processen). 
Combineren van meetgegevens en dateringen uit waarnemingsputten en pompputten geeft veel 
inzicht over processen, emissies en waterkwaliteits-ontwikkeling waarmee een puttenveld beter 
kan worden beheerd. 

In deze studie is voor het eerst geëxperimenteerd met een combinatie van de 
tracers 85Kr, 39Ar, 3H en 3He in pompputten. De methode en de ontwikkelde tools 
zijn effectief gebleken, zowel voor screening van kwetsbare pompputten als voor 
het kalibreren van de waterkwaliteitsprognose. Voor het eerst was het mogelijk om 
een model te ijken op de reistijdverdelingen van de pompputten. In principe lijkt de 
methode geschikt om bij andere winningen in te zetten. In principe kan dit eenmalig, 
waarna met het gekalibreerde model ook andere pompsituaties kunnen worden 
doorgerekend. 
 
Bij de ontwikkeling van de genoemde tools hebben de waterwinningen Holten en 
Manderveen model gestaan. Vooral bij de winning Holten konden de ontwikkelde 
tools goed worden getoetst, vooral vanwege de vele data die ter beschikking was 
en omdat bleek dat 85Kr en 39Ar een grote meerwaarde hadden en we die alleen bij 
Holten hebben toegepast. 
 
Uit het onderzoek zijn de volgende specifieke conclusies getrokken: 

1. Het ijken van een grondwatermodel op basis van tracer 
reistijdenverdelingen is haalbaar en kan aantoonbaar tot een verbetering 
van kwaliteitsprognoses leiden. Vooral omdat reistijdenverdelingen en 
emissies/processen nu apart van elkaar en behoorlijk onafhankelijk kunnen 
worden gekalibreerd. 

2. Reistijdverdelingen bij een winning zijn dynamisch, vooral omdat 
veranderingen in putdebieten, locaties en dieptes tot verschuivende 
reistijdenverdelingen leiden. Daarbij is opvallend dat diepe en ondiepe 
putten elkaar duidelijk beïnvloeden. 
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3. De tijdreeksen van waterkwaliteit in de individuele pompputten zijn zeer 
waardevol om tot een goed begrip van de werking van een winning te 
komen. De gemeten kwaliteitspatronen blijken goed te begrijpen na 
datering van de pompputten, met name als een combinatie van 4 tracers 
wordt gebruikt. 

4. De kosten die gemoeid zijn met de analyse en bemonstering van de tracers 
zijn weliswaar aanzienlijk, maar ten opzichte van het budget dat met 
modelstudies is gemoeid zijn ze beperkt. Een combinatie van modellering 
en gericht gebruik van tracers is daarom het meest kosten-effectief. 

5. De tracers zijn geschikt om zonder verdere modeltools een goede indruk te 
krijgen van de kwetsbaarheid van pompputten voor nieuwe en bestaande 
verontreinigingen. De tracers kunnen daarmee een belangrijke bijdrage 
leveren aan early warning van nieuwe verontreinigingen en het begrip van 
transportroutes. 

6. Waterkwaliteitsgegevens uit waarnemingsputten zijn waardevol om 
emissies en processen beter te schatten voor de specifieke locatie van een 
wingebied. Dateringen leveren daarbij een grote meerwaarde omdat de 
gemeten waterkwaliteit direct aan een infiltratiejaar kan worden gelinkt. 
Daarmee wordt voor conservatieve stoffen direct de historie van uitspoeling 
naar het grondwater zichtbaar en kunnen de effecten van veranderend 
landgebruik - met name de intensivering van de landbouw - op de 
chemische samenstelling in principe worden onderscheiden van chemische 
reacties in de ondergrond. 

7. Gerichte analyse van waterkwaliteitsgegevens uit waarnemingsputten helpt 
ook om modelaannames over de vorm van intrekgebieden te toetsen. In het 
geval van Holten zijn er aanwijzingen dat het bekende intrekgebied niet 
realistisch is. 

8. Dateringen kunnen de waarde van de verzamelde informatie dus 
aanzienlijk verhogen, en zelfs tot kostenreductie in de monitoring leiden 
door het waarnemingsnet en het bemonsterings/analysepakket te 
optimaliseren. 

7.2 Aanbevelingen 

In dit rapport is de ‘proof of principle’ beschreven van een methode om dateringen 
in te zetten bij het kwaliteitsbeheer van een waterwinning. Aanbevolen wordt om de 
ontwikkelde methodiek op praktijkschaal om te zetten in een ‘prototype’ aanpak die 
op een scala van andere winningen kan worden toegepast.  Het verdient 
aanbeveling om de methode ook in complexere situaties te toetsen, zoals bij een 
oevergrondwaterwinning, of een winning met een combinatie van spanningswater 
en freatisch water. Ook een test bij een kalksteenwinning zou de moeite waard zijn, 
al is dat niet in het directe belang van Vitens N.V.. Mogelijk kan in een 
vervolgproject met andere waterleidingmaatschappijen worden samengewerkt om 
de methodiek te verfijnen en op te schalen.  
 
Uiteindelijk is het doel vanzelfsprekend om gereedschappen te krijgen om het 
operationeel beheer van een waterwinning te kunnen optimaliseren. Ook daarvoor 
is nog een aantal aanvullende stappen vereist. Met het gekalibreerde model 
kunnen geplande veranderingen in onttrekkingsdebieten en onttrekkingslocaties en 
–dieptes worden doorgerekend, om na te gaan of de kwaliteitsontwikkeling van de 
winning nog kan worden verbeterd. Op dit moment worden dit soort beslissingen 
vooral genomen op basis van praktijkervaring en getoetst op de effectiviteit van het 
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voorkomen van putverstopping. Nu is het schakelen van pompputten ter 
voorkoming van putverstopping vrij effectief, en een geoptimaliseerde strategie 
moet dan ook het voorkomen van putverstopping en het verbeteren wat 
waterkwaliteit op slimme wijze combineren. Het zou interessant zijn om te zien hoe 
effectief de mogelijke strategieën daarvoor zouden zijn . Om echt operationeel 
beheer te kunnen doen zou continue registratie van nitraat en ijzerconcentraties 
bijvoorbeeld kunnen helpen. De apparatuur daarvoor is inmiddels commercieel 
beschikbaar. Om dit soort metingen dan goed te kunnen duiden is dan ook een 
werkelijk instationaire berekening van de reistijdverdelingen gewenst.  
Met de huidige studie is een stap in die richting gezet en aanbevolen wordt om 
eens een brainstorm te houden op welke wijze operationeel beheer in combi met 
metingen en modellering werkelijk tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. 
 
Uit de huidige studie bleek dat alleen al het dateren van de waarnemingsputten 
helpt om een beter beeld te krijgen van emissies en dat daarmee al een grote stap 
werd gezet naar een betere waterkwaliteitsvoorspelling. De tritium-helium methode 
die we daarvoor gebruiken is daarvoor inmiddels voldoende getest. In dit project 
zijn daarbij voor het eerst ook diffusie samplers ingezet om in smalle buizen te 
kunnen bemonsteren op tritium-helium. De resultaten daarvan zijn goed genoeg om 
ook bij andere winningen te kunnen inzetten en een bijkomend voordeel is dat uit 
de bemonsterde gasfase ook de N2-overmaat kan worden bepaald die een maat is 
voor de hoeveelheid gedenitrificeerd nitraat. Desalniettemin wordt aanbevolen 
nieuwe buizen uit te rusten met 2” filters zodat het afpompen met overdruk kan 
gebeuren, wat niet alleen voor dateringen maar bijvoorbeeld ook voor vluchtige 
stoffen of gassen duidelijk voordelen biedt. 
 
Wat betreft de monitoring kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan: 
• Er zijn voldoende ondiepe filters nodig in een waarnemingsnet om de recente 

ontwikkeling van de uitspoeling van stoffen goed te kunnen volgen 
• Metingen in de diepere filters hebben vooral zin voor de kalibratie en prognose; 

ze geven vooral informatie over eerdere infiltratiejaren, en ze maken de 
concentratie-diepteprofielen compleet waarmee de diepte van reactieve 
processen is vast te stellen. 

• Een vijfjaarlijkse meetfrequentie voor de waarnemingsfilters voldoet. Op die 
manier is steeds een recente analyse van alle diepteniveaus beschikbaar. In 
combinatie met een eenmalige 3H/3He datering is daarmee veel informatie voor 
handen. 

• Voor early warning is het belangrijker om eenmalig op veel locaties het 
ondiepste grondwater te bemonsteren, dan om een tijdreeks op te bouwen van 
enkele ondiepe locaties 

• Ruimtelijk uitdunnen van het waarnemingsnet rond de winningen is niet aan te 
bevelen. Om emissies en processen te kunnen schatten is een waarnemingsnet 
met ca. 10 putten voor de belangrijkste landgebruiken meestal voldoende. 

• In principe is een tritium-helium bemonstering eenmalig. Met het vaststellen van 
de leeftijd kan vervolgens aan elke analyse een infiltratiejaar worden gekoppeld. 
De kosten voor een 3H/3He datering bedragen EUR 600 per analyse.. Per dag 
kunnen ongeveer 6 filters worden bemonsterd uit 2”buizen. Indien met 
diffusiesamplers gewerkt wordt kunnen ca. 4 filters per dag worden bemonsterd 
(eigenlijk 8 filters in 2 dagen; de diffusiesamplers worden opgehangen en een of 
twee dagen later opgehaald en afgesloten). Aanbevolen wordt om de 
bemonstering uit te laten voeren door specialistisch personeel.  

  



 

 

TNO-rapport | TNO 2012-R10374  79 / 103

• De jaarlijkse meetfrequentie van de individuele pompputten voldoet goed voor 
de early warning functie en voor het kalibreren van het model. De frequentie is 
hoog genoeg om duidelijk de effecten te zien van veranderingen in het 
pompregime op het puttenveld zoals het aan- en afschakelen van diepe of 
ondiepe pompputten. Op basis van de uitgevoerde datering zou kunnen worden 
gekozen voor het verlagen van de meetfrequentie in de putten met een kleine 
bijdrage van jong water en het focussen op de putten met een grote bijdrage 
van jong water.  

• Behalve het monitoren van de concentraties was ook het monitoren van 
draaiuren essentieel voor het begrijpen van de waterkwaliteitspatronen en de 
dynamische modellering. 

• De gecombineerde Kr/Ar bemonstering en analyse kostte voor deze studie EUR 
15.000,- voor 7 putten, dus ca. EUR 2150 per put, los van de genoemde 3H/3He 
bemonstering en analyse. Met de analyse van de data tot een reistijdverdeling 
is bij herhaling van de ontwikkelde methodiek circa 1 dag per pompput 
gemoeid. Gezien de aanzienlijke kosten is het alleen te overwegen voor 
winningen waar serieuze belangen spelen. 

• Een goedkoper alternatief dat standaard bij alle pompputten zou kunnen 
worden ingezet is het eens per 3 of 5 jaar bemonsteren van tritium tijdens de 
reguliere jaarlijkse bemonstering. Een reeks van tritiummetingen geeft namelijk 
heel directe informatie over de reistijdverdeling; de mate van afname van de 
tritiumconcentraties is  heel indicatief voor de gemiddelde reistijd van het 
opgepompte water. De bemonstering van tritium is  eenvoudig (vullen van een 
literfles) en de analyses kunnen zelfs nog jaren later plaatsvinden en worden 
gecorrigeerd. Wel is een precieze tritiumbepaling nodig, zoals ook voor 3H/3He 
vereist. Een dergelijke precieze analyse kost EUR 300 per monster. Ten 
opzichte van een complete Kr/Ar/3H/3He bepaling zijn er 2 belangrijke nadelen: 
(1) de methode geeft wel zicht op de gemiddelde reistijd maar minder inzicht in 
het percentage heel oud water en het percentage heel jong water, (2) de 
tritiumreeks wordt minder waardevol als er veel grote veranderingen in debieten 
van diepe en ondiepe putten plaatsvinden. Maar als basisstrategie is het maken 
van een tritiumreeks wel het meest kosteneffectief en het levert informatie die 
anders niet ter beschikking is. 

 
Wat betreft de modellen van de onderzochte twee winningen worden de volgende 
aanbevelingen gedaan: 
• Voor de winning Holten is het verstandig om een gevoeligheidsanalyse uit te 

voeren met de anisotropiefactor. Een factor 100 zoals die nu in het model zit, 
doet naar onze overtuiging geen recht aan de werkelijke situatie. Waarschijnlijk 
verandert de vorm van het intrekgebied aanzienlijk bij het verlagen van de 
anisotropie en ontstaat een realistischer beeld van de gebieden die bijdragen 
aan de waterkwaliteit van de winning. Na aanpassingen aan het model kan ook 
de waterkwaliteitsprognose nog worden verbeterd doordat het percentage bos 
en landbouwgebied in het intrekgebied beter kan worden vastgesteld. 

• Voor Manderveen is het aan te bevelen om na te gaan of het model zo kan 
worden aangepast dat de leeftijden uit de 3 waarnemingsputten passen op de 
modelresultaten en dat een grotere component oud water wordt aangetrokken. 
Mogelijk is de totale diepte van het doorstroomde systeem groter dan 
aanvankelijk gedacht.  

  



 

 

TNO-rapport | TNO 2012-R10374  80 / 103

• Daarnaast kan worden overwogen alsnog 85Kr en 39Ar datering uit te voeren, en 
om het meetnet rond de winning uit te breiden om nieuwe ontwikkelingen in het 
intrekgebied beter te kunnen volgen. Gezien de toenemende tendens in 
concentraties van veel stoffen lijkt dit een zinvolle actie. 
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Bijlage 1 DRTVM: de reistijdverdeling tool 

De gemiddelde concentraties uit de 5 leeftijdsbakjes uit Figuur 2.7 zijn gebruikt om 
alle mogelijke combinaties van leeftijdsverdelingen uit te rekenen, in totaal 10626 
stuks, steeds met intervallen van 5%.  Een eerste reistijdverdeling is bijvoorbeeld:  
• 0% oud, 0% 1950-1965,0% 1965-1980, 0% 1980-1995 en 100% 1995-2010 
Deze specifieke reistijdverdeling heeft dan precies de concentraties uit het meest 
rechtse leeftijdsbakje in Figuur 2.7. 
 
Vervolgens wordt bij de gemeten tracerconcentraties de reistijdverdeling gezocht 
die het beste past en de minste afwijking tussen gemeten en gemodelleerde 
concentraties heeft. De afwijking wordt uitgedrukt als chi-kwadraat score, waarbij 
rekening wordt gehouden met de meetonzekerheid van de tracers. 
 
X2

3H  = (3HDRTVM – 3Hmeting)
2

 / 
3Honzekerheid 

X2
3He  = (3HeDRTVM – 3Hemeting)

2
 / 

3Heonzekerheid 

X2
39Ar  = (39ArDRTVM – 39Armeting)

2
 / 

39Aronzekerheid 

X2
85Kr  = (85KrDRTVM – 85Krmeting)

2
 / 

85Kronzekerheid 

 
X2

monster = X2
3H  + X2

3He + X285
Kr + X239

Ar  
 
De laagste X2 levert best passende discrete reistijdverdeling. Uit deze chi-kwadraat 
score wordt de aannemelijkheid van de reistijdverdeling bepaald. Uit de 10 beste 
modellen (met de laagste X2) wordt de onzekerheid rond de beste verdeling 
bepaald. Het DRTVM is in een Excel-tool geïmplementeerd, waarvan een print 
hieronder is afgebeeld. 
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DRTVM: Discreet ReisTijdenVerdeling Model
Excel tool om de reistijdenverdeling te bepalen op basis van 3H, 3He, 85Kr en 39Ar concentraties 

Instructies:
Stap 1 Vul de gemeten tracer-concentraties in.
Stap 2 Geef eventueel de gewenste onzekerheden aan (in de eenheden van de tracers)
Stap 3 Geef aan of de tracer meegenomen moet worden in de berekening. (0 of 1)
Stap 4 Druk op F9 (Calculate)

Input
Metingen H3 He3 Kr85 Ar39

[TU] [TU] dpm %modern
Stap 1 gemeten 8.5 38.9 33.0 95.3
Stap 2 onzekerheid 0.5 5 2 5
Stap 3 meenemen? 1 1 1 1
Stap 4 druk nu op F9

Output

Model H3 He3 Kr85 Ar39 Score
1 3307 8.6 39.2 33.3 93.3 92%

Reistijdenverdeling
0-15j 15-30j 30-45j 45-60j >60j
55% 15% 15% 5% 10%

Onzekerheid
plus 0% 25% 15% 0% 5%
minus 10% 5% 5% 5% 10%

Cumulatieve reistijdenverdeling
0 15 30 45 60 200

0% 55% 70% 85% 90% 100%
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Bijlage 2: H2O artikel dateren grondwater 
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Bijlage 3: De prognose-tool: berekening van de 
waterkwaliteit bij verschillende stromingspatronen, 
stof-inputs en reactiviteit 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe op basis van 1] de reistijdsverdeling van het 
water in de pompput; 2] de maaiveldbelasting in de loop van de tijd en 3] de 
geochemische processen die plaatshebben in de ondergrond de waterkwaliteit in 
de pompput wordt berekend. De toegepaste methode is niet voor elke situatie 
gelijk. De te kiezen methode wordt bepaald door drie factoren, namelijk: 
• Is er sprake van een stationaire grondwaterstroming of varieert de 

grondwaterstroming naar de grondwaterwinning in tijd (bijvoorbeeld als gevolg 
van het starten of sluiten van pompputten of het veranderen van pompdebiet) 

• Is de parameter waarvan we de concentratie in de pompput willen berekenen 
conservatief of reactief. 

• Kiezen we ervoor om het maaiveld op te delen in verschillende landgebruiken 
(natuur en landbouw) of nemen we een landgebruik aan.  

 
Op basis van deze drie factoren onderscheiden we 8 situaties (Figuur B3.1l) . De 
toegepaste methode voor deze acht situatie is in de volgende paragrafen 
beschreven. De situaties zijn opgesomd in volgorde van toenemende complexiteit. 
In tussenliggende paragrafen wordt telkens uitgelegd wat deze complexiteit is. 
 

Figuur B3.1 Toenemende complexiteit met de prognosetool PREDICT 

Situatie I: stationair – conservatief  
Figuur B3.2 illustreert de methode om de waterkwaliteit in de pompputten te 
berekenen als we een stationair stromingspatroon kunnen aannemen, de 
parameter conservatief is en er sprake is van slechts een landgebruik (meestal 
landbouw). Uit historische data of uit waterkwaliteitsgegevens en kennis van de 
reistijd van het water in de waarnemingsputten  wordt de historische 
maaiveldbelasting berekend. Deze kan worden uitgezet in een grafiek. Vervolgens 
wordt voor elk jaar waarin je de waterkwaliteit wilt berekenen deze 
maaiveldbelasting uitgelezen. Het aantal jaren dat we overnemen uit de 
maaiveldbelastinggrafiek is gelijk aan de reistijd van het oudste water in de 
pompput. In Figuur B3.1 is het oudste water 300 jaar onderweg naar de pompput. 
We lezen dus 300 jaar maaiveldbelasting uit.  
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Stel we willen de waterkwaliteit in 1980 berekenen dan lezen we de 
maaiveldbelasting uit van de periode 1980-1681.  
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Tevens hebben we een reistijdverdeling nodig. We moeten weten hoe groot de 
fractie water is in elke jaarklasse: welk deel van het water heeft een reistijd kleiner 
dan 1 jaar? Welk deel van het water heeft een reistijd tussen 1 en 2 jaar? Etc. De 
som van deze fracties moet samen 1 zijn.  
Het water in de pompput in 1980 met een reistijd kleiner dan 1 jaar is belast met de 
maaiveldbelasting uit 1980 en het water in de pompput in 1980 met een reistijd 
tussen de 1 en 2 jaar is belast met de maaiveldbelasting uit 1979. Als je vervolgens 
voor elk jaarklasse de fractie water met de betreffende reistijd vermenigvuldigt met 
de daarbij horende maaiveldbelasting, en deze uitkomsten sommeert, dan kom je 
tot de waterkwaliteit in de pompput in 1980. Deze som kan je vervolgens ook doen 
voor 2005 en 2010 (zie figuur) en voor alle andere jaren waarvoor je de 
waterkwaliteit in de pompput wilt weten.  

Situatie II: stationair - reactief 
De ondergrond bevat reactieve bestanddelen. Als gevolg daarvan kunnen reactieve 
processen optreden zoals oplos-, neerslag-, sorptie- en afbraakprocessen. De 
concentratie van een reactieve stof zal daarom veranderen op de weg door de 
ondergrond. De concentratieverandering is afhankelijk van welke processen 
dominant zijn. De concentratie zal in ieder geval niet gelijk blijven aan de 
maaiveldbelasting. Figuur B3.2 illustreert de methode om de waterkwaliteit in de 
pompputten te berekenen als we een stationair stromingpatroon kunnen 
aannemen, de parameter reactief is en er sprake is van slechts een landgebruik 
(meestal landbouw. 
 
Uit historische data of uit waterkwaliteitsgegevens en kennis van de reistijd van het 
water in de waarnemingsputten wordt de historische maaiveldbelasting berekend. 
Daarbij hebben we een reistijdverdeling nodig. We moeten weten hoe groot de 
fractie water is in elke jaarklasse: welk deel van het water heeft een reistijd kleiner 
dan 1 jaar? Welk deel van het water heeft een reistijd tussen 1 en 2 jaar? Etc. De 
som van deze fracties moet wederom samen 1 zijn.  
 
Tot hier is de methode gelijk aan die voor situatie I. Geochemische processen in de 
ondergrond veranderen de concentratie van een reactieve stof in het grondwater. 
Stel de reactieve stof wordt afgebroken en de afbraakconstante is 0.1 per jaar. Dit 
betekent dat de concentratie reactieve stof elk jaar met 10% afneemt. Is het wat 1 
jaar onderweg dan is de concentratie 10% afgenomen ten opzichte van de 
maaiveldbelasting. Is het water 2 jaar onderweg, dan is de concentratie 19% (twee 
keer 10%) afgenomen ten opzichte van de maaiveldbelasting. Etcetera.  
 
Stel we willen de waterkwaliteit in 1980 berekenen dan lezen we de 
maaiveldbelasting uit van de periode 1980-1681. Het water in de pompput in 1980 
met een reistijd kleiner dan 1 jaar is belast met de maaiveldbelasting uit 1980. Het 
water in de pompput in 1980 met een reistijd tussen de 1 en 2 jaar is belast met de 
maaiveldbelasting uit 1979 keer (1-afbraakconstante). Het water en de reactieve 
stof zijn immers minstens een jaar onderweg en in die tijd is een deel van de 
reactieve stof afgebroken waardoor de concentratie kleiner is dan de 
maaiveldbelasting.  
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Figuur B3.2 Stationair, reactief 
Het water in de pompput in 1980 met een reistijd tussen de 1 en 2 jaar is belast met 
de maaiveldbelasting uit 1978 keer (1-afbraakconstante)^2. Het water en de 
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reactieve stof zijn immers minstens twee jaar onderweg en er is weer meer 
reactieve stof afgebroken.  
Als je vervolgens voor elk jaarklasse de fractie water met de betreffende reistijd 
vermenigvuldigt met de daarbij horende maaiveldbelasting keer de (1-
afbraakconstante)^reistijd en vervolgens deze uitkomsten sommeert, dan kom je tot 
de waterkwaliteit in de pompput in 1980.  
 
Deze som kan je ook doen voor 2005 en 2010 (zie figuur) en voor alle andere jaren 
waarvoor je de waterkwaliteit in de pompput wilt weten.  

Situatie III: stationair – conservatief – gevarieerd landgebruik 
Elke put heeft een intrekgebied en in dit intrekgebied overheerst een landgebruik. In 
situatie I en II hebben we een landgebruik (meestal landbouw) aangenomen. Vaak 
zal er in een intrekgebied ook natuur aanwezig zijn. Natuur en landbouw hebben 
een verschillende (historische) maaiveldbelasting. Over het algemeen is de 
maaiveldbelasting in landbouwgebieden vele malen hoger dan in natuurgebieden. 
De reistijdverdeling van water afkomstig uit landbouwgebieden kan ook verschillen 
van de reistijdverdeling van water afkomstig uit bosgebieden. Het kan bijvoorbeeld 
zo zijn dat de winput in een natuurgebied staat en dat de put ook water aantrekt uit 
het aan het natuurgebied grenzende landbouwgebied, enkele kilometers verderop. 
Het water uit dit landbouwgebied zal meer jaren onderweg zijn naar de pompput 
dan het water uit het natuurgebied (Figuur B3.3.  
 

 

 

Figuur B3.3 Conceptuele weergave intrekgebied en landgebruiksklassen 

Figuur B3.4 illustreert de methode om de waterkwaliteit in de pompputten te 
berekenen als we een stationair stromingspatroon kunnen aannemen, de 
parameter conservatief is en er zowel natuur als landbouw voorkomt in het 
intrekgebied. 
 

Landbouw 

Natuur 
pompput  
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Waterkwaliteit 1980 = Waterkwaliteit landbouw 1980 + waterkwaliteit natuur 

1980 

Waterkwaliteit 2000 = Waterkwaliteit landbouw 2000 + waterkwaliteit natuur 

2000 

Waterkwaliteit 2010 = Waterkwaliteit landbouw 2010 + waterkwaliteit natuur 

2010 

Figuur B3.4 Stationair, reactief, gevarieerd landgebruik 

Uit historische data of uit waterkwaliteitsgegevens en kennis van de reistijd van het 
water in de waarnemingsputten wordt zowel de historische maaiveldbelasting op 
landbouwgebieden als op natuurgebieden berekend. Ook hebben we een 
reistijdverdeling voor water afkomstig landbouwgebieden en een reistijdverdeling 
voor water afkomstig uit natuurgebieden nodig. We moeten dus zowel voor water 
afkomstig uit landbouwgebieden als voor water afkomstig uit natuurgebieden weten 
hoe groot de fractie water is in elke jaarklasse: welk deel van het water heeft een 
reistijd kleiner dan 1 jaar? Welk deel van het water heeft een reistijd tussen 1 en 2 
jaar? Etc.  
 
Vervolgens volgen we voor zowel landbouwgebieden als natuurgebieden de 
methode zoals in situatie I. Hebben we dan uiteindelijk de concentratie uit 
landbouwgebieden - in bijvoorbeeld 1980 - en de concentratie uit natuurgebieden 
berekend dat tellen we deze bij elkaar op. Dit is de waterkwaliteit in de pompput in 
1980. Deze som kan je ook doen voor 2005 en 2010 (zie figuur B3.4) en voor alle 
andere jaren waarvoor je de waterkwaliteit in de pompput wilt weten.  
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Situatie IV: stationair – reactief – gevarieerd landgebruik 
Figuur B3.5 illustreert de methode om de waterkwaliteit in de pompputten te 
berekenen als we een stationair stromingspatroon kunnen aannemen, de 
parameter reactief is en er zowel natuur als landbouw voorkomt in het intrekgebied. 
 
 
 
 

Waterkwaliteit 1980 = Waterkwaliteit landbouw 1980 + waterkwaliteit 

natuur 1980 

Waterkwaliteit 2000 = Waterkwaliteit landbouw 2000 + waterkwaliteit 

natuur 2000 

Waterkwaliteit 2010 = Waterkwaliteit landbouw 2010 + waterkwaliteit 

natuur 2010 

Figuur B3.5 stationair, reactief gevarieerd landgebruik 

Uit historische data of uit waterkwaliteitsgegevens en kennis van de reistijd van het 
water in de waarnemingsputten wordt zowel de historische maaiveldbelasting op 
landbouwgebieden als op natuurgebieden berekend. Ook hebben we een 
reistijdverdeling voor water afkomstig landbouwgebieden en een reistijdverdeling 
voor water afkomstig uit natuurgebieden nodig. We moeten dus zowel voor water 
afkomstig uit landbouwgebieden als voor water afkomstig uit natuurgebieden weten 
hoe groot de fractie water is in elke jaarklasse: welk deel van het water heeft een 
reistijd kleiner dan 1 jaar? Welk deel van het water heeft een reistijd tussen 1 en 2 
jaar? Etc.  
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Vervolgens volgen we voor zowel landbouwgebieden als natuurgebieden de 
methode zoals in situatie II, waarbij we voor elk landgebruik verschillende 
processen en verschillende procesparameters kunnen kiezen. Hebben we dan 
uiteindelijk de concentratie uit landbouwgebieden - in bijvoorbeeld 1980 - en de 
concentratie uit natuurgebieden berekend dat tellen we deze bij elkaar op. Dit is de 
waterkwaliteit in de pompput in 1980. Deze som kan je ook doen voor 2005 en 
2010 en voor alle andere jaren waarvoor je de waterkwaliteit in de pompput wilt 
weten.  

Situatie V: dynamisch – conservatief  
We kunnen niet altijd een stationair stromingspatroon aannemen. Soms zijn 
veranderingen in het stromingspatroon daarvoor te groot. In het bijzonder bij een 
grondwaterwinning kan het stromingspatroon wijzigen als er bijvoorbeeld nieuwe 
putten worden geïnstalleerd, er putten worden gesloten of het pompdebiet wordt 
aangepast. Als het stromingspatroon naar de putten in de tijd verandert dan zal de 
reistijdverdeling in de pompputten ook veranderen. Meestal gaan veranderingen 
relatief stapsgewijs, er worden namelijk niet elk jaar nieuwe putten geïnstalleerd of 
putten gesloten, bijvoorbeeld. Het kan dus worden aangenomen dat rond een 
winning het stromingspatroon in bepaalde periodes relatief stationair is, maar op 
zekere momenten verandert. Op zo’n moment verandert dan ook de 
reistijdverdeling. Je zou dit kunnen zien als semi-stationair/semi-dynamisch. Wij 
noemen dit dynamisch. 
 
Figuur B3.6 illustreert de methode om de waterkwaliteit in de pompputten te 
berekenen als we een dynamisch stromingspatroon aannemen, de parameter 
conservatief is en er een landgebruik wordt aangenomen in het intrekgebied. 
 
Als eerste wordt bepaald op welke momenten zich grote hydrologische verandering 
hebben voorgedaan, bijvoorbeeld doordat er nieuwe putten zijn geïnstalleerd, er 
putten zijn gesloten of het pompdebiet werd aangepast. Stel dit is op 2 momenten, 
in 1960 en in 1980, dan berekenen we voor drie periodes (< 1960, 1960-2000 en > 
2000) een stromingspatroon en de daarbij horende reistijdverdeling.  
 
Ook in deze situatie moeten we de maaiveldbelasting afleiden. Als we dit hebben 
gedaan kunnen we de waterkwaliteit berekenen in een gekozen jaar, bijvoorbeeld 
1980. Als eerste bepalen we welke reistijdverdeling er in 1980 geldt in de pompput. 
1980 valt binnen de periode 1960-2000, dus moet de reistijdverdeling berekend 
voor deze periode worden toegepast. Nu kunnen we verder de stappen uit situatie I 
volgen.  
 
Gaan we vervolgens de waterkwaliteit in de pompput in andere jaren (o.a.  2005 en 
2010 (zie figuur)) berekenen dan moeten we voor elk jaar bepalen welke reistijden 
daarvoor geldt. Hebben we dat gedaan dan volgen we weer de stappen uit situatie 
I.  
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Figuur B3.6: Dynamisch, conservatief, enkelvoudig landgebruik 

Situatie VI: dynamisch – reactief 
Situatie VI is een combinatie van de situaties II en V en wordt niet nader toegelicht. 
 

Situatie VII: dynamisch – conservatief – gevarieerd landgebruik 
Als we een dynamisch stromingsbeeld combineren met een gevarieerd landgebruik 
ontstaat nog een extra complicatie. Als er relatief grote hydrologische 
veranderingen optreden zullen niet immers alleen stromingspatroon en 
reistijdverdeling veranderen, maar daarmee samenhangend ook de vorm van het 
intrekgebied.   
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Bijvoorbeeld als er een nieuwe put wordt geplaatst, relatief dichtbij een bestaande 
put, dan zal deze het intrekgebied van de bestaande put een stukje moeten 
opschuiven. Dit kan er ook toe leiden dat ineens veel meer landbouw- of 
natuurwater aantrekt dan voorheen. Het verschuiven van het intrekgebied kan 
leiden tot meer landbouw- of natuurwater in de pompput. Omdat het 
stromingspatroon verandert in de tijd is niet meer exact  na te gaan welke fractie 
van het water in de pompput afkomstig is uit landbouwgebieden en welke fractie uit 
natuurgebieden. Die fractie verandert namelijk ook in de tijd. 

Chloride als proxy voor de fractie natuur (of landbouw) 
Daarom hebben wij geprobeerd om chloride gebruikt als proxy voor de fractie 
natuur en landbouw. Chloride lijkt een goede maat voor de fractie natuur (en 
landbouw) omdat de maaiveldbelasting op natuurgebieden significant lager is 
geweest en dan op landbouwgronden en constant in de tijd. Daarbij is chloride een 
conservatieve stof.  
Eerst word de waterkwaliteit in de pompputten berekend met een dynamisch 
stromingspatroon en met de aanname dat in het intrekgebied alleen landbouw en 
geen natuur (1%) voorkomt. Vervolgens nemen we telkens 10% meer natuurgebied 
aan. We kijken wanneer de berekende waterkwaliteit het meest overeenkomt met 
de gemeten waterkwaliteit in de pompput. Dit percentage natuurgebied nemen we 
dan aan voor alle jaren – als zijnde een soort gemiddelde fractie natuur (of 
landbouw).  
Figuur B3.7  illustreert deze methode. Uit deze figuren kunnen de volgende 
percentages natuur en landbouw worden afgeleid: 
 
Pompput Natuur (%) Landbouw (%) 
59-05 20 80 
67-19 10 90 
72-22 60 40 
73-29 20 80 
85-33 0 100 
85-34 0 100 
85-35 0 100 
 
Hoewel deze methode redelijk werkt onder de aanname dat de landgebruiksfracties 
constant blijven bij een veranderd pompregime, heeft de methode toch wel erg veel 
beperkingen. Voor sommige putten (bijv. 72-22 in Holten) was duidelijk dat er een 
relatief grote invloed van boswater was die waarschijnlijk niet erg is veranderd 
gedurende de jaren dat de winning actief is. Voor andere putten lijkt die aanname 
echter niet altijd op te gaan. Bovendien bleek er in het specifiek geval van Holten 
(zie hoofdstuk 5) aanzienlijke twijfels over het realiteitsgehalte van het intrekgebied. 
 
Voor de winning Holten is er daarom voor gekozen om de verdeling van 
landgebruik voor het hele puttenveld te beschouwen en niet per individuele 
pompput. Voor andere winningen, waarbij de veranderingen van het intrekgebied 
realistisch gemodelleerd kunnen orden met het stromingsmodel, kan echter op de 
hierboven beschreven manier met PREDICT een scenario met variërend 
landgebruiksfracties worden doorgerekend. Het chloridegehalte kan dan worden 
gebruikt om die landgebruiksfracties te valideren. 
 



 

 

TNO-rapport | TNO 2012-R10374  101 / 103

 

Figuur B3,7: chloride gebruiken als proxy voor de landgebruiksfractie 

 

Situatie VIII: dynamisch – reactief – gevarieerd landgebruik 
Voor situatie VIII verwijzen we naar situaties VII en II. 
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Bijlage 4: Kan het ook met minder tracers? 

Op basis van de 7 putten van de winning Holten die gedateerd zijn met 3H, 3He, 
85Kr en 39Ar is nagegaan of het ook mogelijk is om met slechts 2 tracers - 3H en 3He 
- tot een soortgelijk resultaat te komen. Dat zou namelijk een aanzienlijk 
goedkopere screeningstool opleveren. Voor die 7 putten is hieronder weergegeven 
hoe de reistijdverdeling zou worden geschat met de 4 tracers (a) en met alleen 3H 
en 3He (b). 
 

 

 

Figuur B4.1: De fracties van de reistijdenverdeling op basis van 4 tracers (boven) en 2 tracers 
(beneden). F15 representeert de fractie met een leeftijd tussen 0 en 15 jaar, f30 die tussen 15 en 
30 jaar en fold de fractie ouder dan 60 jaar. 

Uit vergelijking tussen de twee figuren blijkt dat de reistijdverdeling met alleen de 
tracers 3H en 3He niet goed worden geschat. Wel kan een idee worden gekregen 
van de fractie oud water (>60 jaar), zij het dat die fractie in het algemeen wordt 
onderschat. Uit de vergelijking wordt duidelijk dat 85Kr een duidelijke verbetering 
geeft bij het schatten van de jonge leeftijdscomponenten, en dat 39Ar tot een betere 
schatting van de oude component leidt.  


