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Grondwaterstress

Wat nu? - en hoe dan? 

Vrijwel nergens ter wereld staat de kwaliteit van het bovenste deel 
van het grondwater zo onder druk door intensieve landbouw 
(Van der Bolt et al. 2012). Ook blijkt grondwaterkwel in veel ge-
bieden niet meer voldoende om de basisafvoer in beken in droge 
perioden te garanderen (Kuijper et al. 2012). Ook in Nederland 
staat grondwater dus onder druk. Met een aantal voorbeelden 
willen we aantonen dat het hoog tijd is om strategischer om te 
gaan met de voorraden grondwater en manieren te vinden om 
grondwater en oppervlaktewater complementair in te zetten voor 
drink- en industriewatervoorziening, voor irrigatie in de land-
bouw en voor andere vormen van benutting van grondwater, zo-
als WKO systemen. De Technische Commissie 
Bodembescherming noemt dat in haar recente advies: ‘balance-
ren tussen beschermen en benutten’ (TCB 2012).

Grondwater als scha ars Goed

De bescherming van grondwater is een zaak van lange adem. Een 
groot verschil met oppervlaktewater is dat er een lange tijd ge-
moeid is met vernieuwing van de bron na benutting. Die lange 
tijd uit zich bijvoorbeeld in de grote ouderdom van veel 
Nederlands grondwater. Zelfs relatief ondiepe freatische drink-
waterwinningen pompen een deel grondwater op dat enkele hon-
derden jaren oud is (Broers et al. 2012), en in de Roerdalslenk 
wordt water met een ouderdom van 30.000 jaar aangetroffen 
(Stuurman et al. 1989). Een groot deel van het drinkwater in 
Noord-Brabant is afkomstig uit die Roerdalslenk en is duizenden 
jaren oud. Met dat water worden overigens niet alleen mensen 
bediend, maar ook de grote veestapel. Het gaat om water van een 
onverdachte, hoge kwaliteit zonder sporen van recente verontrei-
nigingen. Vernieuwing van die oude bron gaat langzaam en vindt 
plaats met water dat nu infiltreert in de hoger gelegen zandgron-
den. De kwaliteit van dat infiltrerende water laat echter sterk te 
wensen over door allerhande antropogene activiteiten. Heel lang-

zamerhand wordt zo een steeds groter deel van het grondwater in 
kwaliteit aangetast, want de aanvoer van verontreinigingen is 
nog steeds groter dan de afvoer via drainage en kwel.
Dat grondwater als bron in heel Europa onder druk staat werd 
onlangs nog duidelijk tijdens een EU workshop in Warschau 
waar de impact van klimaatverandering op grondwater werd be-
sproken door wetenschappers en beleidsmakers. In het afsluiten-
de manifest werd geconcludeerd dat het niet eens de primaire 
effecten van toekomstige klimaatsverandering zijn – zoals veran-
deringen in neerslag en verdamping en vroegere sneeuwsmelt – 
maar vooral de secundaire effecten die de grootste korttermijn 
impacts veroorzaken (EU 2011). Onder secundaire effecten wor-
den alle mitigerende maatregelen en acties gerekend die we ne-
men als reactie op de voorspelde klimaatverandering, zoals een 
toename in grondwateronttrekkingen voor irrigatie van land-
bouwgewassen om droge periodes te overbruggen, landgebruiks-
verandering, maar ook veranderingen in het energiebeleid om de 
uitstoot van CO2 te beperken. Dat nieuwe energiebeleid leidt bij-
voorbeeld tot het stimuleren van warmte-koude opslag (WKO) 
in de ondergrond, tot het kweken van energiegewassen en tot 
mogelijke opslag van CO2 in de ondergrond. Elk van die maatre-
gelen leidt op haar eigen manier tot druk op het grondwatersys-
teem. WKO vooral door het ruimtebeslag, energiegewassen door 
ander en mogelijk heviger bestrijdingsmiddelengebruik, en bij 
CO2 opslag in aquifers mogelijk ook tot lekkages naar het 
grondwater. 

Voorbeeld 1: bereGeninG uit Grondwater

Beregening uit grondwater is sterk toegenomen na het droge jaar 
1976, maar in het zuiden van het land ook na het aanzienlijk min-
der droge jaar 2003 (mond. med. Jan Leunk). In klimaatscenario’s 
wordt een toename van het aantal droge zomers voorspeld, maar 
in de laatste 20 jaar zijn er eigenlijk geen heel droge zomers meer 
geweest. Toch bleken grondwaterstanden in 2003 in Brabant al 
even ver te dalen als in 1976, waarschijnlijk vooral door de toege-
nomen mogelijkheden tot beregening. Die beregening vindt juist 
plaats in een periode waarin ook droogtestress optreedt in grond-
waterafhankelijke natuurgebieden en waarin de basisafvoer van 
beken al tot een minimum is gedaald of dalende is (Kuijper et al. 
2012). In principe kan grondwaterkwel juist als een buffer werken 
tegen het droogvallen van beken en daarmee een mitigerende fac-
tor zijn bij extreme klimaatgebeurtenissen. Om die reden voerde 
de provincie Noord-Brabant tot voor kort een beregeningsbeleid 

Grondwater is wereldwijd de grootste bron van zoet water, en in 
nederland hebben we er relatief veel van. dat heeft te maken met de 
unieke ligging in een deltagebied waarin dikke pakketten goed doorla-
tende afzettingen zoals fluviatiele zanden zijn afgezet, met een aan-
zienlijk neerslagoverschot en met de aanvoer van zoet rivierwater dat 
deels weer infiltreert. toch is het ook in nederland zaak om met het 
grondwater zorgvuldig om te springen. 
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waarbij beregening aan vergunningen was gebonden en beregening 
van grasland vóór 1 juni was verboden en in juni en juli aan be-
grenzingen was gebonden. Met dit beleid en het beprijzen van 
grondwater voor onttrekkers voerde Brabant een grondwaterbeleid 
zoals dat eigenlijk nu wordt aanbevolen in bijvoorbeeld EU hand-
reikingen en internationale grondwaterliteratuur (EU 2009b, 
Green et al. 2011). Of dit beleid stand houdt nu de beregening bij 
de Waterwet onder verantwoordelijkheid van de waterschappen 
gebeurt en de nadruk ligt op deregulering staat niet bij voorbaat 
vast. Met het afschaffen van grondwaterbelastingen maakt 
Nederland een omgekeerde en ons inziens onverstandige beweging 
ten opzichte van andere EU lidstaten. In het Delta Programma 
Hoge Zandgronden wordt zelfs gesproken van een grotere rol voor 
grondwater in de watervoorziening van de landbouw. Er zijn in an-
dere intensieve landbouwgebieden voorbeelden te over van een 
grote overexploitatie van grondwater zoals bijv. de St. Joaquin 
Valley in Californië. Terugdraaien van die overexploitatie en aan-
vulling van die verloren gegane grondwatervoorraden blijkt daar 
vrijwel onmogelijk (Graham Fogg, mond. med.).

Een aspect waar nog geen aandacht voor is geweest zijn de kwali-
teitseffecten van beregening op het grondwater. Uit een recente 
studie blijkt dat het afwisselend aan- en uitzetten van beregenings-
installaties mogelijk de oorzaak is van de mobilisatie van arseen in 
een pyriet-houdende aquifer in Noord-Limburg (Morera 2011). 
Doordat tijdens beregeningsperioden nitraatrijk water de pyriet-
houdende gereduceerde aquifer wordt ingetrokken ontstaan veran-
deringen in de grondwater pH en metaal- en arseenconcentraties. 
Voorstelbaar is dat beregening tot een grotere menging van jong 
verontreinigd water en dieper schoon water leidt, met een netto 
kwaliteitsverslechtering tot gevolg. Voorbeelden uit Californië wij-
zen daar ook op: plaatselijk worden de hoogste nitraatconcentra-
ties gemeten in tritiumloos, oud water dat is geherinfiltreerd in de 
ondiepe aquifer (Moran 2011). Op die manier wordt het grond-
watersysteem letterlijk op zijn kop gezet en is er feitelijk geen spra-
ke meer van een verantwoord beheer (Figuur 1).

Voorbeeld 2: GrondwaterbescherminG en land-

bouwPraktiJk 

Nederland heeft eind 20ste eeuw voorop gelopen in grondwa-
terbeschermingsbeleid, o.a. door de inrichting van grondwater-
beschermingsgebieden en de wet Bodembescherming. Doel 
daarbij was de bescherming van al het grondwater, ongeacht of 
het nu wel of niet direct voor onttrekking en benutting be-
stemd was, maar de nadruk lag wel in eerste instantie op de 
drinkwatervoorziening. Bijzonder is dat dit beschermingsbeleid 
maar zeer ten dele werkt. Zo was het zelfs voor de provincie als 
grondwater beherende instantie een verrassing dat grondwater-
beschermingsgebieden rond drinkwaterwinningen voor land-
bouwverontreinigingen zoals nitraat en bestrijdingsmiddelen 
geen enkele bescherming bleken te bieden. 
Binnen en buiten de zone zijn de concentraties in het bovenste 
grondwater vergelijkbaar (Van der Grift & Broers 2005). 
Welbeschouwd is dit niet verwonderlijk want de zones bieden 
uitsluitend bescherming tegen urbane verontreinigingen en ca-
lamiteiten. De landbouwpraktijk binnen en buiten bescher-
mingsgebieden kan binnen de huidige regelgeving hetzelfde zijn 
en landbouwactiviteiten zijn anno 2012 de meest omvangrijke 
waterverontreinigende activiteiten in Nederland (www.milieu-
compendium.nl). Inmiddels is de praktijk dat een aantal 
drinkwaterbedrijven de kwetsbare ondiepe freatische winnin-
gen langzamerhand verlaten en hun heil zoeken in diepere, 
minder kwetsbare winningen of in nieuwe concepten zoals 
brakwaterwinning. Winning van zoet drinkwater uit brak 
grondwater is echter niet de meest duurzame vorm van drink-
waterwinning want waterbehandeling is per definitie nodig 
met alle gebruik van energie en grondstoffen van dien. Uit on-
derzoek van Mendizabal (2011) blijkt dat een groot aantal 
drinkwaterwinningen en putten in de laatste 50 jaar zijn afge-
bouwd of verplaatst. Met deze ontsnappingsroute is de drink-
watervoorziening weliswaar veilig gesteld, maar wordt feitelijk 
de bescherming van het grondwater teniet gedaan. Zolang de 
aanvoer van landbouwverontreinigingen naar het grondwater 
de afvoer via drainage en kwel blijft overschrijden neemt daar-
mee de netto voorraad onbeïnvloed grondwater af. 

Voorbeeld 3: Grondwaterrichtli Jn, PreVent & li -

mit en briJnlozinG

Sinds 2006 is de EU Grondwaterrichtlijn (GWR) van kracht 
waarin bescherming van de kwaliteit van het grondwater voorop 
staat, om receptoren als drinkwatervoorziening, irrigatie en 
grondwaterafhankelijke natuur te beschermen. Met die richtlijn 
is er een nieuwe nadruk gekomen op de rol van grondwater bij 
het halen van ecologische doelen in grondwaterafhankelijke na-
tuurgebieden en oppervlaktewater. Om die receptoren te bescher-
men worden zogenaamde drempelwaarden vastgesteld voor 
grondwater die voldoende moeten garanderen dat de bijdrage van 
grondwater niet leidt tot het niet halen van deze milieudoelstel-
lingen. Die drempelwaarden komen tot stand door te kijken naar 
de achtergrondconcentratie in grondwater en kritische concen-
traties voor de receptor (EU 2009a). In de Nederlandse opzet 
wordt het grondwater op 10 en 25 m aan de vastgestelde drem-
pelwaarden getoetst. Naast een methodiek voor de opzet van 
drempelwaarden voor de ‘algemene toestand’ van een grondwa-
terlichaam, behelst de Grondwaterrichtlijn ook een Prevent en 
Limit methodiek voor lokale verontreinigingen. 
Nu de eerste stroomgebiedsbeheerplannen klaar zijn en er eni-
ge ervaring is met de toetsing en toepassing van de GWR-
vereisten moet worden vastgesteld dat er een gat bestaat tussen 
de beoordeling van de chemische toestand met drempelwaar-
den en de Prevent & Limit bepalingen. Dat komt bijvoorbeeld 
tot uitdrukking bij de beoordeling van injecties van brijn. Bij 
het produceren van gietwater uit brak water voor de glastuin-
bouw bijvoorbeeld wordt met omgekeerde osmose uit onttrok-

Het grondwatersysteem  
op zijn kop

FiGuur 1: menGinG Van oud oPGePomPt Grondwater en recent neerslaG door 

bereGeninG leidt tot leeFtiJdsomkerinG en Versnelde inFiltratie Van land-

bouwVerontreiniGinGen. eP= VerdamPinG, n=neerslaGoVerschot,  

Q = oPGePomPt water Voor bereGeninG Van Gewassen.
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ken grondwater brijn geproduceerd als restproduct. De brijn 
mag niet worden geloosd op oppervlaktewater, en in bijvoor-
beeld Zuid-Holland is er een voorlopige ontheffing voor het in-
jecteren van brijn in een diepere, vaak brakke grondwaterlaag. 
Op voorhand is niet direct duidelijk tot welke concentraties 
mag worden geloosd. Er bestaan immers geen strikte Prevent-
waarden waaraan kan worden getoetst. Daarom wordt via een 
soort drempelwaarden-benadering nagegaan wat de achter-
grondconcentraties in dat diepere grondwater zijn, en wordt 
getoetst of brijnlozing niet tot een verslechtering leidt t.o.v. die 
achtergrondwaarden (Klein en Passier 2009). Het brijnwater is 
namelijk niet alleen twee keer zo zout na osmose maar bevat 
ook bij benadering twee keer zo hoge concentraties aan sporen-
elementen zoals barium, zink en arseen. 

ultimo: Pleidooi Voor landeliJke reGie

De opzet van een strategische mix van de benutting en bescher-
ming van grondwater is ons inziens een zaak van de landelijke 
overheid, omdat sommige keuzes alleen op landelijke schaal kun-
nen worden gemaakt. Een slim gebruik van oppervlaktewater en 
grondwater als complementaire bron voor de drinkwatervoorzie-
ning is een mogelijke strategie. Hieronder een voorzet voor een 
denkrichting. 

De basisopzet zou kunnen zijn om zo veel als mogelijk rivierwa-
ter te benutten en zo min mogelijk het oude, schone grondwa-
ter. Rivierwater is op jaarbasis volop aanwezig in Nederland en 
oeverinfiltratie is een robuuste vorm van drinkwaterproductie. 
Het uitgangspunt dat degene die het oppervlaktewater vervuilt 
met (organische) microverontreinigingen ook betaalt, zou nog 
wel zwaarder kunnen worden aangezet, want additionele zuive-
ring is in de praktijk vooralsnog nodig. Ondanks deze kantteke-
ning zou buiten de zomers om deze bron toch op nationale 
schaal maximaal benut moeten worden. In de zomer, als sprake 
is van de grootste stress in waterkwantiteit, is de Maas mogelijk 

geen goede bron meer voor het drinkwater en kan ook de Rijn te 
kort schieten. Om deze periode te overbruggen zou grondwater 
op de hoge zandgronden als bron kunnen dienen. Op die ma-
nier kunnen deze grondwatervoorraden ook worden bestemd als 
een buffer voor calamiteiten zoals lekkages uit kerncentrales 
(Volkskrant 2012) of extreme droogtes. Hierbij dient dan zo ge-
schakeld te worden dat andere aspecten die van grondwater af-
hankelijk zijn zoals beken en grondwaterafhankelijke natuurge-
bieden geen onacceptabele schade ondervinden. Bovendien zou 
onttrekking (of inlaat) voor irrigatie- en andere doeleinden ook 
een plaats moeten krijgen. Dit vergt regionaal maatwerk maar 
wij schatten in dat hiervoor een grondwaterstrategie op te stel-
len valt, waarbij ook nog eens rekening gehouden wordt met 
veranderend klimaat. 
Daarnaast zouden we moeten blijven inzetten op een hoge kwali-
teit van het infiltratiewater, door een passend mest- en minera-
lenbeleid en goede invulling van het Prevent and Limit principe. 
Een werkelijke bescherming van de huidige drinkwaterbescher-
mingsgebieden tegen overmatig mest- en bestrijdingsmiddelenge-
bruik is daarbij een eerste stap.
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