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Vitens ontwikkelt innovatieve methode voor waterdatering 

Voor grondwater geldt:‘ouder is beter’
Trendanalyse van grondwater is belangrijk voor het asset 

management van drinkwaterbedrijven. Met name de leeftijd van het 

water is daarbij een belangrijk kenmerk: hoe ‘ouder’, des te schoner. 

Vitens heeft nu een methode ontwikkeld om de verschillende 

leeftijden van grondwater nauwkeurig te bepalen. Vooral voor de 

datering van jong water is dit een flinke sprong voorwaarts.

Martin de Jonge, hydroloog en chemicus bij 

de afdeling Asset Management van Vitens, 

werkt aan de voorspelling van grondstof-

kwaliteit: ‘Veel verontreiniging stamt uit 

pakweg de laatste 60 jaar, toen vooral de 

veeteelt grootschaliger werd en de land-

bouw meer chemicaliën ging gebruiken. 

Maar ook de groei van de industrie en de 

bevolking in de 20ste eeuw is een oorzaak 

van meer verontreiniging in de bodem 

en daarmee het grondwater. Inzicht in de 

leeftijd van het grondwater in een water-

winning geeft ons belangrijke informatie 

over mogelijke verontreinigingen en helpt 

om eventueel tijdig maatregelen te nemen.’

Wat is oud?
Leeftijd is eigenlijk niet helemaal het juiste 

woord: het meeste water op aarde is im-

mers zo’n 4 miljard jaar oud. Het gaat bij 

‘de leeftijd van grondwater’ om de tijd tus-

sen het moment van intreden in de bodem 

– het infiltratiejaar – en het arriveren bij 

de drinkwaterput. De Jonge: ‘Deze leeftijd 

wordt berekend aan de hand van theore-

tische stromingsmodellen, gebaseerd op 

enkele puntmetingen van grondwaterstan-

den. Lang was koolstofdatering de enige 

methode voor het bepalen van de leeftijd 

van watermonsters. Nadeel hiervan is de 
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grote onzekerheidsmarge bij ‘jonger’ water: koolstofdatering is ei-

genlijk geschikter voor zaken van meer dan 1.000 jaar oud. Soms is 

grondwater inderdaad zo oud – of ouder. Maar voor ons werk is het 

juist van belang de leeftijd van jong water – tussen 0 en 50 jaar – te 

kunnen bepalen: daar is het risico voor verontreiniging immers het 

grootst.’

Pilotstudie
Om deze reden heeft Vitens onlangs in een pilot een praktijktoe-

passing ontwikkeld voor een nieuwe dateringsmethode van TNO. 

Door een slimme combinatie van bestaande en nieuwe meettech-

nieken kan de leeftijd van een watermonster nu tot op zo’n drie 

jaar nauwkeurig worden vastgesteld. 

Wat zijn de concrete voordelen van deze methode?

De Jonge: ‘Het grondwater in een put is altijd een mix van water 

van verschillende leeftijden. Inzicht in de verhoudingen in dat 

mengsel geeft belangrijke aanwijzingen voor de kwaliteit van 

het gewonnen water. Door monsters te nemen op enkele punten 

rondom een waterwinput en in de put zelf kunnen we op basis 

van de leeftijdsfracties verontreinigingspluimen ruim tevoren 

voorspellen. Als je weet dat er bijvoorbeeld grote hoeveelheden 

nitraten aankomen, kun je je zuivering daarop inrichten, door 

een extra nitraatverwijdering bijvoorbeeld. Maar andersom kan 

ook: als wij met deze methode kunnen vaststellen dat de hoe-

veelheden nitraten binnen de marge blijven, is juist geen extra 

investering nodig. Dat levert dus geld op. Een ander groot voordeel 

is dat we met deze methode de bestaande hydrologische modellen 

van Nederland kunnen ijken en verbeteren. En dan vooral op het 

gebied van chemische voorspellingen.’

Komt er een vervolg op deze pilot?

De Jonge: ‘Als het aan mij ligt wel. We hebben nu gemeten in een 

ondiepe freatische winning: een zandpakket zonder deklaag erbo-

ven. Dat is uitzonderlijk in Nederland: meestal halen we water uit 

het eerste of tweede watervoerende pakket, dus onder één of twee 

afsluitende kleilagen. Ik ben benieuwd hoe de methode werkt bij 

zo’n diepere, semi-gespannen winning, en bij oeverinfiltratie. 

Uiteindelijk zou je het liefst van elke winning een goede leeftijds-

verdeling hebben, maar dat kost veel geld. Voorlopig richten we 

ons op winningen waarvan we weten dat ze kwetsbaar zijn, door 

hun ligging in hoge zandgronden in een intensief landbouwgebied 

bijvoorbeeld.’

‘We zijn in gesprek met het ministerie om in kwetsbare gebieden 

over te stappen van generieke normen voor de mestbelasting naar 

maatwerk. Daarbij kan deze meetmethode belangrijke argumen-

ten leveren om bijvoorbeeld de bescherming rondom een water-

winning aan te scherpen. Dat past ook bij de verplichtingen vanuit 

de Kaderrichtlijn Water: de nitraatnorm is maximaal 50 mg/l, ter-

wijl wij lokaal op kwetsbare gronden veel hogere waarden meten. 

En hoewel we in principe alles kunnen zuiveren, geldt nog steeds: 

‘Wat er niet in zit, hoeven wij er ook niet uit te halen.’

 

Lieve Declercq: ‘Innovatieve aanpak voor hogere 
kwaliteit en efficiënt investeringsbeleid’

Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens, over het belang 

van dit soort kennisontwikkeling: ‘Als eerste drinkwaterbedrijf 

ter wereld kan Vitens jong water in winputten dateren. In nauwe 

samenwerking met TNO is een innovatieve meetmethode ont-

wikkeld om de leeftijd van grondwater veel nauwkeuriger te 

bepalen dan tot nu toe mogelijk was. Dat is niet alleen belang-

rijk voor het kwaliteitsbeheer van ons drinkwater, maar vooral 

ook in verband met de langetermijnplanning van investeringen. 

Vitens heeft kennisontwikkeling en -deling hoog in het vaandel 

staan en daarvan is deze pilot een goed voorbeeld.’ 

Leeftijdsopbouw van het water in de zeven winputten van Holten.
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