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Aanleiding
In het kader van de droogteproblematiek, het halen van Europese instandhoudingsdoelen,
PAS 1-herstelstrategieën en herstelbeheer in de Vlaamse en private natuurreservaten wil het
ANB graag weten welke Speciale Beschermingszones (SBZ’s) en meer specifiek welke
Europees beschermde habitats hierbinnen (mogelijk) onder druk staan van reeds vergunde
grondwaterwinningen.
Dit werd reeds bestudeerd in Herr et al. (2012). ANB vraagt nu of het mogelijk is de gegevens
uit dit rapport te actualiseren.

Vragen
Welke SBZ’s en meer specifiek welke Europees beschermde habitats hierbinnen (mogelijk)
onder druk staan van reeds vergunde grondwaterwinningen?

Toelichting
1. Inleiding
Om zicht te krijgen op de mate waarin de combinatie van de ruimtelijke spreiding en de
omvang van grondwaterwinningen een impact hebben op SBZ’s wordt idealiter gebruik
gemaakt van een numeriek grondwatermodel. Een voldoende gedetailleerd en nauwkeurig
grondwatermodel waarmee een antwoord op deze vraag zou kunnen gegeven worden, is
echter niet gebiedsdekkend voor Vlaanderen beschikbaar of operationeel. Een nauwkeurig
gemodelleerd beeld is technisch mogelijk maar daarvoor zijn specifieke (onderzoeks)projecten
en de betrokkenheid van andere instanties (o.a. VMM) vereist. Om toch op korte termijn te
kunnen antwoorden op de vraag van, werd een benaderende methode uitgewerkt.
Als alternatieve methode wordt in dit advies gebruik gemaakt van eenvoudige analytische
formules die theoretische verlagingskegels berekenen. Deze formules werden op alle vergunde
grondwaterwinningen uit freatische watervoerende lagen toegepast. Het resultaat is een grove
benadering van de realiteit. Zeker voor grotere grondwaterwinningen kan de afwijking met de
reële situaties zeer groot zijn. Grote onttrekkingen hebben immers een impact op een groot
gebied en interageren met andere watervoerende lagen en oppervlaktewater. Hoe groter de
invloedzone, hoe groter ook de kans dat variaties in de hydrogeologische opbouw een
belangrijke rol spelen (helling, variatie in dikte, doorlatendheid, enz.) in de vorm en omvang
van de verlagingskegel. Daarom nemen we de onttrekkingen voor drinkwaterwinning niet mee
in de berekening. Voor de verlaging van de grondwaterstand als gevolg van onttrekkingen
voor drinkwaterwinning kan beter gebruik gemaakt worden van de veel nauwkeuriger en meer
complexe numerieke grondwatermodellen van de drinkwatermaatschappijen.
De berekende verlagingskegels worden samengevoegd zodat een totale verlaging wordt
bekomen. Het eenvoudigweg optellen geeft een onderschatting, daarom werd voor
onttrekkingen die binnen elkaars invloedzone liggen een correctie toegepast, proportioneel
met de mate van overlap van de invloedzones.
Het resultaat is een ruwe inschatting van de maximaal te verwachten directe verlaging van de
grondwaterstand als gevolg van onttrekkingen. In de berekening wordt geen rekening
gehouden met de globale impact van de onttrekkingen op de waterbalans in een regio.
Hiervoor is een andere aanpak vereist die meer studiewerk vergt.
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2. Methode
1.1 Data
De grondwatervergunningen werden raadpleegbaar via DOV (grondwatervergunningen,
dov.vlaanderen.be, juni 2020). Enkel de freatische en semi-freatische grondwaterwinningen
werden weerhouden. (VMM, Databank Ondergrond Vlaanderen)
De vergunningen voor drinkwaterwinning (NACEBEL 2 code 41) werden niet weerhouden. De
onttrekkingen voor drinkwater zijn zeer omvangrijk. De analytische formules die hier worden
gehanteerd
zijn
niet
geschikt
voor
dergelijk
omvangrijke
onttrekkingen.
De
drinkwatermaatschappijen hebben veel meer gedetailleerde informatie over de
verlagingskegels op basis van numerieke grondwatermodellering.
Verder werden enkele omvangrijke vergunningen van de nv De Vlaamse Waterweg verwijderd
die enkel gebruikt worden om kanaalwater terug te pompen. Omwille van hun beperkte impact
werden
de
allerkleinste
grondwatervergunningen
niet
weerhouden.
Enkel
grondwatervergunningen met een vergund volume van meer dan 500 m³/jaar werden
opgenomen in de berekening. In totaal zijn er zo 11.456 grondwatervergunningen opgenomen
in de berekening (figuur 1).

Figuur 1: Spreiding van de freatische grondwatervergunningen met een jaarlijks vergund debiet
> 500 m³ (aantal 11.456)

1.2 Berekening van de verlagingskegels
Voor het berekenen van verlagingskegels worden twee benaderingen gebruikt. De eerste is
een berekening voor een situatie in evenwicht en de tweede is een tijdsafhankelijke berekening
voor een niet-evenwichtssituatie. Voor de eerste kiezen we voor de formule van Dupuit, voor
de tijdsafhankelijke benadering de formule van Theis. Beide methodes hebben beperkingen en
vereisen een aantal arbitraire keuzes die verder worden besproken.

1.2.1 Tijdsonafhankelijk (Dupuit)

2
NACEBEL = Belgische versie van de NACE (Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese
Gemeenschap). NACEBEL is een lijst met codes voor alle economische activiteiten.
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De formule van Dupuit (Dupuit, 1857) wordt o.a. ook gebruikt in het Excel
berekeningsinstrument van VMM voor een bemaling in een bouwput (VMM, 2020). Deze
formule berekent een verlagingskegel voor een situatie in evenwicht. De formule van Dupuit
beschouwt enkel laterale aanvoer van grondwater uit de watervoerende laag (figuur 2).
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vergelijking 1

Figuur 2: Schematische voorstelling van de verlagingskegel met formule van Dupuit (naar Bruggeman,
1999)

De parameters voor de formule van Dupuit zijn:
•
•
•
•
•

hr = grondwaterstand op afstand r (m)
r = afstand tot de onttrekking (m)
Q = onttrekking (m³/dag)
H = (verzadigde) dikte van de watervoerende laag (m)
Kh = (horizontale) doorlatendheid (m/dag)

Op de afstand R, de invloedafstand, is er geen verlaging meer (Bruggeman, 1999) (vergelijking
1, figuur 2). In Bronders et al. (2013) wordt deze afstand berekend als de straal van een cirkel
waarbinnen de gemiddelde grondwatervoeding uit neerslag de onttrekking compenseert. Uit
voorzorg wordt hiervoor een conservatieve waarden genomen met een grondwatervoeding in
een heel droog jaar (115 mm/jaar).
Voor het debiet wordt het vergunde dagdebiet genomen. Voor onttrekkingen die slechts in
beperkte periodes actief zijn is het vergunde dagdebiet * 365, groter dan het totaal vergunde
jaardebiet. Om te vermijden dat de onttrokken volumes onrealistisch oplopen werd ervoor
gekozen om het maximaal dagdebiet te beperken tot 4 * vergund jaardebiet / 365.
Een meer gedetailleerde hydrologische studie met een numeriek grondwatermodel is vereist
om uit te maken of deze aanname bijgesteld moet worden.

1.2.2 Tijdsafhankelijk (Theis)
Voor de tijdsafhankelijke berekening wordt gebruik gemaakt van de formule van Theis (1935)
(vergelijking 2, figuur 3). De formule van Theis beschouwt enkel laterale toevoer van
grondwater uit de watervoerende laag, zonder aanvulling. Dit betekent dat de
grondwaterstandsdaling oneindig blijft toenemen met de tijd. Bij langere duur geeft deze
benadering dan ook een grote overschatting.
De formule is bruikbaar voor freatische onttrekkingen op voorwaarde dat de verlaging (s)
beperkt is t.a.v. de verzadigde dikte (H) (Bot, 2011).
4
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W(u) is de Well functie, een exponentiële integraal (zie grondwaterformules.nl)
Figuur 3: Schematische voorstelling van de verlagingskegel met formule van Theis (naar Bot, 2011)

De parameters voor de formule van Theis zijn:
•
•
•
•
•
•
•

sr, t = verlaging (m) t.o.v. de uitgangsituatie op tijdstip t en afstand r
r = afstand tot de onttrekking (m)
Q = onttrekking (m³/dag)
H = (verzadigde) dikte van de watervoerende laag (m)
Kh = (horizontale) doorlatendheid (m/dag)
S = bergingscoëfficiënt (-)
t = tijd (dag)

De formule van Theis is tijdsafhankelijk. Er werd arbitrair gekozen voor een vaste duur, t, van
120 dagen. Bij een langere duur wordt de overschatting van de verlaging vermoedelijk te
groot.
Het vergunde dagdebiet wordt gebruikt. Wanneer het jaardebiet hierdoor binnen de periode
van 120 dagen wordt overschreden wordt het dagdebiet beperkt zodat het na de periode van
120 dagen het jaardebiet wordt bereikt.

1.2.3 Overige parameters voor Dupuit en/of Theis
•

•

Kh = horizontale hydraulische doorlatendheid (m/dag). Voor de hydraulische
doorlatendheid van de watervoerende laag werd de HCOV hoofdeenheid uit de
grondwatervergunning gekoppeld aan de tabel 1 van bijlage 1 in Lebbe &
Vandenbohede (2004).
H = verzadigde dikte van de watervoerende laag (m). Hiervoor wordt de vergunde
diepte genomen. In enkele gevallen is geen vergunde diepte bekend. In dat geval
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•
•

wordt de waarde van het dieptecriterium genomen (ref), met een minimale dikte van
5 m.
S = bergingscoëfficiënt (-). Hiervoor werd gekozen voor een relatief lage, vaste waarde
0,2.
Locatie = coördinaten (x,y Lambert72) uit de databank grondwatervergunningen.

1.2.4 Enkele bedenkingen
We willen benadrukken dat hier een zeer ruwe methode gebruikt wordt om de
grondwaterstandsdaling voor de vergunde grondwaterwinningen in Vlaanderen in beeld te
brengen. Er bestaan methoden die een accurater beeld kunnen geven, maar die zijn niet op
korte termijn ter beschikking. Deze oefening kan en mag dus niet gebruikt worden om het
exacte effect van een individuele onttrekking of groep van onttrekkingen op één of meerdere
SBZ-gebieden te beoordelen. Deze oefening is enkel geschikt om aan te geven waar er meer
dan waarschijnlijk beïnvloeding is en waar meer dan waarschijnlijk niet of veel minder.
Beide formules in deze benaderende oefening gaan uit van ‘volkomen putten’. Dit betekent dat
de put over de gehele lengte in de verzadigde zone van de watervoerende laag is voorzien van
een filter. In de praktijk is dit vrijwel nooit het geval. Het effect hiervan blijft echter beperkt
tot maximaal 1 à 2 keer de verzadigde dikte van de watervoerende laag (Sen, 1995) en wordt
in deze berekening genegeerd.
Voor de verlaging zijn we geïnteresseerd in de (uiterste) randen van de verlagingskegels. De
verlaging is daar zeer beperkt (slechts enkele centimeters), maar de relatieve onzekerheid is
er heel groot. Bij de interpretatie is het belangrijk voor ogen te houden dat de berekende
verlagingskegel louter theoretisch is. Er zijn heel wat redenen waarom de berekening niet
overeenkomt met de realiteit: de hydrogeologische opbouw van de ondergrond in Vlaanderen
is niet vlak en homogeen. De helling, dikte, continuïteit en hydraulische doorlatendheid kunnen
flink variëren. Verder is het freatische oppervlak (i.e. oppervlak van het ondiepe grondwater)
quasi nooit vlak. Vaak is er een beïnvloeding van het oppervlaktewatersysteem (waterlopen,
beken kanalen, plassen) die zowel drainerend als irrigerend kunnen werken.
Voor de locatie van de onttrekkingen wordt gebruik gemaakt van de coördinaten in de
databank met grondwatervergunningen. In sommige gevallen komen deze coördinaten niet
overeen met de fysische locatie van de onttrekkingsput, bijvoorbeeld wanneer er meerdere
putfilters voor dezelfde installatie zijn. In de berekening wordt hiermee geen rekening
gehouden. Het aantal gevallen is beperkt en het heeft allicht geen wezenlijke impact op het
eindresultaat.

1.3 Samenvoegen van de verlagingskegels
1.3.1 Superpositie
Om het cumulatief effect van de grondwatervergunningen te berekenen worden de
verlagingskegels samengevoegd. In de hydrologie wordt hiervoor vaak het ‘superpositie
principe’ toegepast. Dit komt erop neer dat de effecten van individuele ingrepen opgeteld
worden. In een freatische watervoerende laag kunnen de verlagingskegels niet zonder meer
opgeteld worden. De verandering in de verzadigde dikte van de watervoerende laag beïnvloedt
immers het totale doorlatend vermogen van de watervoerende laag.
In de literatuur (Edelman, 1972; Reilly et al., 1987) wordt aangegeven dat bij een lokale daling
van de verzadigde dikte van meer dan 10 % de superpositie niet meer toepasbaar is. Het
eenvoudigweg optellen van de verlagingskegels geeft in een freatische watervoerende laag
een onderschatting van het totale verlagende effect. Een numeriek grondwatermodel houdt
6
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hier wel rekening mee. Uit een eenvoudig rekenvoorbeeld en vergelijking met een numerieke
modellering blijkt dat de onderschatting van de verlaging met superpositie aanzienlijk ten
aanzien van de numerieke modellering.
Om in deze eenvoudige berekening toch rekening te houden met dit effect wordt als
tussenoplossing het debiet voor de berekening van de individuele verlagingskegels
proportioneel verhoogd met de mate van overlap van de invloedafstanden met omliggende
onttrekkingen (figuur 4).

Figuur 4: Uitbreiding van de invloedstraal (bruine cirkel) bij overlap van de invloedstraal (blauwe cirkels)
van met omliggende onttrekkingen. RA = Originele invloedstraal onttrekking A, RA_prop = aangepaste
invloedstraal door rekening te houden met de overlap met onttrekking B)

1.3.2 Optellen verlagingskaarten
De individuele verlagingskegels worden eerst berekend voor een raster met een vrij hoge
resolutie van 10x10 m. De minimale afstand waarvoor de verlaging wordt berekend is 10 m.
Daarna wordt het hoge resolutie raster geaggregeerd naar een raster van 50x50 m waarbij de
maxima van de verlaging uit het hoge resolutie raster worden overgenomen. De
geaggregeerde rasters worden opgeteld om te komen tot een globaal raster met
verlagingskegels voor heel Vlaanderen (figuur 5).

Figuur 5: Samenvoegen van verlagingskegels in een rasterkaart van 50x50m

3. Resultaten
Figuren 6 en 7 tonen de verlagingskegels berekend met respectievelijk een tijdsonafhankelijke
(Dupuit) en tijdsafhankelijke (Theis) aanpak. Met de formule van Theis is de verlaging
beperkter, maar uitgestrekt over grotere afstanden. De kaart op basis van de formule van
www.inbo.be
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Dupuit geeft grotere invloedafstanden voor de grootste onttrekkingen. Er zijn verschillen
tussen beide kaarten, maar de patronen zijn dezelfde. Er komen enkele regio’s naar voor waar
de combinatie van de densiteit aan onttrekkingen en de vergunde volumes cumulatieve
effecten een rol spelen in de verlaging.
Om de verlagingskegels van onttrekkingen voor drinkwaterwinning te situeren is als
achtergrond een kaartlaag toegevoegd met de 0,1m verlagingscontour van SVW (Herr et al.,
2012). Deze kaartlaag dateert van 2012. Er is momenteel geen recentere kaart met de
verlagingskegels van de drinkwaterwinningen voor Vlaanderen beschikbaar (VMM, mondelinge
mededeling).

Figuur 6: Samengevoegde verlagingskegels op basis van de tijdsonafhankelijke benadering (Dupuit).
SBZ-H gebieden (grijs gearceerd). 0,1m verlagingscontour drinkwaterwinning SVW (2012) (lichtpaars).

Figuur 7: Samengevoegde verlagingskegels op basis van de tijdsafhankelijke benadering (Theis).
SBZ-H gebieden (grijs gearceerd). 0,1m verlagingscontour drinkwaterwinning SVW (2012) (lichtpaars).

Figuur 8 geeft een detailbeeld van de berekende verlaging nabij een SBZ-H gebied in het
noorden van Limburg. De berekeningen zijn slechts een ruwe inschatting, maar geven wel een
relatief beeld van in welke zones er een hogere of lagere kans is op een rechtstreeks verlagend
effect van een of meerdere onttrekkingen.
8
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Figuur 8: Detailvoorbeeld berekening van directe verlaging (Dupuit) nabij SBZ-H rekening houdend met
het direct cumulatief effect (detailbeeld Noord-Limburg).

Figuur 9 geeft aan met welke SBZ-H deelgebieden de berekende verlaging voor een van beide
methode minstens een minimale overlap heeft. Voor de overlap met verlaging door
drinkwaterwinning werd de berekende verlaging (0,1m) met numerieke modellering gebruikt
(SVW situatie 2012) (Herr et al., 2012).

Figuur 9: SBZ-H deelgebieden met minstens gedeeltelijke overlap met een berekende verlaging. Overlap
met niet-drinkwaterwinningen (geel), overlap met alleen drinkwaterwinningen (Herr et al., 2012) (blauw),
overlap met zowel drinkwater- als niet drinkwaterwinningen (rood).

4. Bespreking
Deze methode om de cumulatieve verlagingskegels te berekenen is slechts een zeer ruwe
inschatting, gebaseerd op beperkte gebiedsdekkende gegevens en heel wat aannames. Het
laat toe om een snelle berekening uit te voeren en een conservatieve inschatting te maken
van het te verwachten rechtstreeks verlagende effect van grondwaterwinningen. De absolute
cijfers zijn niet betrouwbaar, maar de kaart geeft wel indicatie waar er meer of minder kans is
op een verlagende invloed van een of meerdere onttrekkingen.
De bekomen kaarten zijn slechts indicatief en kunnen in geen geval als toetsingsinstrument
worden gebruikt. Een meer gedetailleerd hydrologisch onderzoek en een vergelijking met
numerieke modellering zouden een aantal keuzes die nu vrij arbitrair werden gemaakt meer
kunnen verfijnen en zo de kaart verbeteren en valideren.

www.inbo.be
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Naast het direct verlagende effect van een onttrekking moet ook rekening gehouden worden
met indirecte effecten. Een of meerdere grondwaterwinningen in een regio - ook al liggen ze
buiten elkaars directe invloedafstand - hebben een gezamenlijk invloed op de regionale
waterhuishouding: de waterbalans, de grondwaterstromingen, de infiltratie- en kwelgebieden,
enz. De berekeningen in dit advies houden hier op geen enkele wijze rekening mee. Om het
gezamenlijk effect op regionale schaal te kennen, is kennis van de lokale waterhuishouding,
de waterbalans, infiltratie- en kwelzones in het gebied vereist.
Deze berekening houdt geen rekening met de effecten van andere ingrepen (bv. verharding,
drainage, verandering van waterpeilen, bemalingen, …) en hoe die zich verhouden ten aanzien
van de effecten van de grondwaterwinningen. Er wordt evenmin rekening gehouden met
klimaatverandering en de te verwachten toenemende frequentie en duur van zeer droge en
extreem droge periodes (VMM, 2018). Om met bovenstaande hierover inzicht te krijgen zijn
gedetailleerde hydrologische studies met numerieke grondwatermodellering vereist.

Conclusies
De methode in dit advies laat toe met een relatief snelle en eenvoudige berekening een
inschatting te maken van de kans op rechtstreekse invloed van grondwaterwinningen (m.u.v.
de drinkwaterwinningen) op nabijgelegen SBZ-H gebieden.
Het is een ruwe inschatting op basis van beperkte gegevens en een heel wat aannames die
sterk van de realiteit kunnen afwijken. De kaarten zijn daarom slechts indicatief en kunnen in
geen geval als toetsingsinstrument worden gebruikt.
Een meer gedetailleerd hydrologisch onderzoek en een vergelijking met numerieke modellering
zouden in de toekomst een aantal methodologische keuzes beter kunnen onderbouwen en de
kaart verbeteren.
De berekeningen in dit advies houden geen rekening met de indirecte effecten op de
waterbalans, de doorwerking op grondwaterstroming, kwel- of infiltratiegebieden. Er wordt
evenmin rekening gehouden met andere omliggende ingrepen op de waterhuishouding en de
meer frequente en langere droge periodes als gevolg van klimaatverandering. Hiervoor is een
uitgebreide studie van de lokale waterbalansen en een numerieke grondwatermodellering
vereist.
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