
H O O F D S T U K 4

Met de Kaderrichtlijn Water willen de lidstaten bescherming bieden aan waardevolle 

ecosystemen, die afhankelijk zijn van oppervlaktewater of grondwater. Daarvoor is een

goede toestand van het oppervlaktewater én van het grondwater een voorwaarde. Het

grondwater wordt daarom, net als het oppervlaktewater, ingedeeld in waterlichamen. 

Deze rapportage geeft de voorlopige indeling en een eerste karakterisering van de grond-

waterlichamen. In de periode tot 2009 zal een definitieve indeling plaatsvinden.

Grondwater
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4.1 Methode voor de indeling in grondwaterlichamen

De Kaderrichtlijn Water geeft globale aanwijzingen voor het begrenzen van grondwater-

lichamen. De Nederlandse indeling is als volgt tot stand gekomen:

1. landelijke indeling in bodemkundige eenheden 

2. indeling per stroomgebied

3. indeling van grondwaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie

In de Kaderrichtlijn Water staan geen aanwijzingen over de omvang van grondwaterlichamen.

De EU raadt echter aan om niet te veel grondwaterlichamen te kiezen, om de rapportage-

inspanning te beperken. De EU kan zelfs eisen om rapportages te aggregeren als zij het

aantal grondwaterlichamen te groot vindt. Nederland kiest ervoor om met de indeling in

grondwaterlichamen van grof naar fijn te werken. In deze rapportage vindt een eerste

indeling plaats. Later zal Nederland de indeling zonodig verfijnen. 

Grondwaterlichamen die een duidelijke relatie hebben met de kwaliteit van aquatische of

terrestrische ecosystemen moeten in ieder geval begrensd worden. Grondwaterlichamen die

niet in verbinding staan met een ecosysteem hoeven niet maar mogen wel begrensd worden. 

Voorwaarde is wel dat de toestand van een grondwaterlichaam meetbaar is en de effecten

van maatregelen toetsbaar. Omdat het grondwater zich over grote afstanden verplaatst, zijn

de grondwaterlichamen daarom over het algemeen veel groter dan de oppervlaktewater-

lichamen. De grondwaterlichamen moeten volgens de Kaderrichtlijn Water in ieder geval zo

begrensd worden dat zij binnen één stroomgebied vallen. Zo blijven de verantwoordelijk-

heden voor maatregelen helder.

4.2 Indeling in grondwaterlichamen stap voor stap

In het stroomgebied van de Schelde zijn in totaal 14 grondwaterlichamen onderscheiden

(kaart 8). Hieronder is beschreven hoe de indeling tot stand is gekomen. 

4.2.1 Landelijke indeling in bodemkundige eenheden

De aanwijzingen van de Kaderrichtlijn Water voor de indeling in grondwaterlichamen zijn

vooral van toepassing als sprake is van sterk gescheiden grondwaterstromen, bijvoorbeeld

als gevolg van rotsformaties in de bodem. De ondergrond in Nederland bestaat vrijwel

overal uit doorlatende grond: zand, klei of veen. Daardoor zijn de grondwaterstromen over

het algemeen niet sterk van elkaar gescheiden. 

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de methode van de Kaderrichtlijn Water, heeft

Nederland een globale indeling voor het hele land gemaakt op basis van de bodemkundige

opbouw en de doorlatendheid van de bodemlagen. Op die manier zijn vier bodemkundige

eenheden onderscheiden die van belang zijn voor de aquatische of terrestrische ecosys-

temen: duingebieden, klei-veengebieden, zandige lagen en löss-gebieden. De eerste drie

komen in het stroomgebied van de Schelde voor.
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Criteria voor de indeling in grondwaterlichamen (GWL):

• een GWL ligt in zijn geheel binnen één stroomgebied
• grondwaterlichamen die een eenduidig verband hebben met aquatische en/of terrestrische ecosystemen 

worden in ieder geval ingedeeld
• de toestand van een GWL moet goed toetsbaar zijn
• de inspanning voor de rapportages moet beperkt blijven (streven naar grote GWL’s)
• aanwijzing van grof naar fijn

Zoet of zout

Het lijkt voor de hand liggen om ook onderscheid te maken tussen zoete en zoute grondwaterlichamen. De
scheiding tussen zoet en zout is echter geen scherpe grens en de ligging is bovendien niet exact bekend.
Het zoutgehalte is daarom niet gebruikt om grondwaterlichamen verder op te splitsen.

Grondwater Al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de 

verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met de 

bodem of ondergrond staat

Grondwaterlichaam Afzonderlijke grondwatermassa in één of meer water-

voerende lagen

Grondwatertoestand De kwantitatieve of de chemische toestand van het 

grondwaterlichaam, en wel de slechtste van beide

Definities uit de Kaderrichtlijn Water:
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4.2.2 Indeling in het stroomgebied van de Schelde

Volgens de Kaderrichtlijn Water moet een grondwaterlichaam in zijn geheel binnen de

grenzen van het stroomgebied liggen. Het grondwater in de drie bodemkundige eenheden is

daarom arbitrair begrensd langs de grenzen van het Schelde-stroomgebied tot drie grote

grondwaterlichamen. Deze grondwaterlichamen hebben allemaal een relatie met aquatische

en terrestrische ecosystemen. De grondwaterlichamen zijn driedimensionaal en zijn dus ook

in de diepte begrensd. Over het algemeen vormt een slecht doorlatende kleilaag de begren-

zing in de diepte. Er kunnen meerdere grondwaterlichamen boven elkaar liggen.

In het Schelde-stroomgebied is vervolgens een vierde grondwaterlichaam onderscheiden, dat

op grote diepte onder een zeer slecht doorlatende kleilaag ligt (Boomse klei en klei van

Asse). Dit grondwaterlichaam heeft geen relatie met aquatische of terrestrische ecosy-

stemen. Het wordt ingedeeld omdat bedrijven er water aan onttrekken voor hun industriële

processen. De provincie Zeeland onderzoekt bovendien of het mogelijk is om op termijn

water voor menselijke consumptie aan dit grondwaterlichaam te onttrekken. Door het nu

aan te wijzen als grondwaterlichaam blijft Nederland op de hoogte van de toestand van dit

grondwaterlichaam.  

De diepe zandlaag is ongeveer 30 meter dik. De bovenkant van de zandlaag ligt onder

Zeeuws Vlaanderen op ongeveer dertig meter diepte. In noordelijke richting komt de laag

steeds dieper te liggen, tot zo’n 250 meter onder Schouwen. Vanaf de Belgische grens tot

halverwege Walcheren en Zuid-Beveland lijkt wateronttrekking mogelijk. Dit deel van de

diepe zandige laag is in zijn geheel als apart grondwaterlichaam begrensd. 

Op deze manier zijn vier grote grondwaterlichamen in het Schelde-stroomgebied ontstaan: 

• het grondwater in de duingebieden

• het bovenste grondwater in de klei-veengebieden

• het grondwater in de zandige lagen

• het grondwater in de diepe zandige laag onder de ondoorlatende klei

4.2.3 Indeling van grondwaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie

De Kaderrichtlijn Water vereist een nadere beschrijving van grondwaterlichamen die, nu of in

de toekomst, gebruikt worden voor drinkwateronttrekking. Deze grondwaterlichamen

moeten dus ook begrensd worden als er geen relatie is met ecosystemen.

Grondwaterlichamen met drinkwateronttrekking moeten worden opgenomen in het register

van beschermde gebieden en krijgen zwaardere milieudoelstellingen: de waterkwaliteit moet

hier zo goed zijn dat bestaande zuiveringsmiddelen toereikend zijn om er drinkwater van te

maken. 

In het stroomgebied van de Schelde vindt waterwinning voor menselijke consumptie plaats

in de duinen van Schouwen-Duiveland, in het dekzandgebied in het oosten van Zeeuws-

Vlaanderen, in de omgeving van Bergen op Zoom en op de Brabantse Wal. Op Walcheren

liggen twee waterwingebieden die op dit moment niet in gebruik zijn. In Zeeland wordt het

water uit het bovenste watervoerende pakket gewonnen tot een diepte van maximaal 40 meter.
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Boomse klei en Klei van Asse

In Zeeland liggen op grote diepte twee dikke, zeer ondoorlatende kleilagen: de Boomse klei en de Klei van
Asse. De kleilagen liggen in België aan het oppervlak en hellen in noordelijke richting sterk naar beneden.
Omdat de kleilagen bijna geen water doorlaten, is het grondwater in de onderliggende zandlagen afgesloten
van de andere grondwaterlichamen. Verontreinigingen kunnen deze laag dan ook niet bereiken en het water-
beheer heeft hier geen invloed. Wel onttrekken zowel België als Nederland water aan deze afgesloten
zandpakketten.

Noord-Zuid doorsnede grondwatersysteem in het stroomgebied van de Schelde
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In Brabant wordt vooral water uit het tweede watervoerende pakket gewonnen, op een diepte

van meer dan 40 meter.

In Zeeland zijn de intrekgebieden rondom de winningspunten als aparte grondwaterli-

chamen begrensd. Een intrekgebied is het gebied waarbinnen het grondwater ooit bij de

winning onttrokken kan worden. In Noord-Brabant is de 25-jaarzone aangehouden voor de

begrenzing van de beschermde grondwaterlichamen. Het grondwater binnen deze zone kan

binnen 25 jaar bij de winning onttrokken worden. 

Op deze manier zijn in totaal 10 grondwaterlichamen begrensd die bestemd zijn voor het

onttrekken van grondwater voor menselijke consumptie: zeven drinkwaterwinningen en drie

industriële winningen. De industriële winningen zijn in deze rapportage als puntlocatie

aangegeven. Nader onderzoek moet uitwijzen of er feitelijk sprake is van winning van grond-

water voor menselijke consumptie.

4.3 Algemene beschrijving van grondwaterlichamen 

De Kaderrichtlijn Water vereist een beschrijving van het substraat van waaruit het grond-

water wordt aangevuld. Hieronder volgt een algemene beschrijving voor de vier grote grond-

waterlichamen. 

Grondwater in de duingebieden

Dit grondwaterlichaam komt op een aantal plaatsen langs de Noordzeekust voor. Het grond-

waterlichaam loopt vanaf het maaiveld tot aan de ondoorlatende laag Boomse klei die daar

op 30 tot 120 meter diepte ligt. Aan het oppervlak liggen Holocene afzettingen van

duinzand, waar de neerslag in infiltreert. Het grondwater watert vrij af. Lokaal is sprake van

drainage naar sloten. De afvoer wordt over het algemeen geheel gecompenseerd door

neerslag. Het land boven het grondwaterlichaam is overwegend in gebruik als natuurgebied.

Tot een diepte van 20 tot 120 meter gaat het om zoet grondwater. 

Bovenste grondwater in klei-veengebieden

Dit grondwaterlichaam omvat de bovenste drie meter van oppervlakkige klei-veenlagen die

dikker zijn dan drie meter. Het gaat om Holocene afzettingen van zeeklei en veen die verspreid

over heel Zeeland voorkomen, behalve in de duingebieden. Het grondwater wordt afgevoerd

via drainagebuizen of het stroomt weg via de ondergrond naar de sloten. Aanvulling vindt

voornamelijk plaats via neerslag. Ook vindt enige aanvulling plaats met zout kwelwater dat via

de zandige lagen vanuit het buitenwater toestroomt. Het land boven het grondwaterlichaam is

voornamelijk in gebruik voor landbouw en in mindere mate voor bewoning of natuur. Het

grondwater in de bovenste klei-veengebieden is in het algemeen zoet tot brak. 

Grondwater in de zandige lagen

De zandige lagen bestaan vaak uit meerdere watervoerende pakketten die gescheiden zijn door

slecht doorlatende kleilagen. In een groot deel van het stroomgebied ligt één van de watervoe-

rende zandlagen aan het oppervlak. De zandige lagen liggen ook overal onder het ‘bovenste
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Indeling in grondwaterlichamen in het stroomgebied van de Schelde

provincie 

Zeeland Haamstede Drinkwater

Biggekerke 1 Drinkwater

Oranjezon 2 Drinkwater

St. Jansteen Drinkwater

Noord-Brabant Pompstation Bergen op Zoom Drinkwater

Pompstation Huijbergen Drinkwater

Pompstation Ossendrecht Drinkwater

Koninklijke Nedalco BV Overig watervoorziening

Landa Conserven BV Overig watervoorziening

Mattheeussens Wibo BV Overig watervoorziening

Naam grondwaterlichaam Gebruik

Grondwaterlichamen met onttrekkingen voor menselijke consumptie in het stroom-
gebied van de Schelde 

1) Winning gestopt in 1980
2) Winning gestopt in 1995
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grondwater in klei-veengebieden’. De ondergrens is de zogenaamde geohydrologische basis:

een ondoorlatende laag. In het grootste deel van het stroomgebied vormt de Boomse klei de

geohydrologische basis. In West Zeeuws-Vlaanderen wordt de geohydrologische basis door

nog oudere afzettingen gevormd. De diepte waarop de geohydrologische basis begint, varieert

van circa 30 meter in Zeeuws-Vlaanderen tot circa 210 meter bij de Kop van Schouwen. 

In de zandige lagen aan de oppervlakte, infiltreert de neerslag. In de Brabantse Wal is het

grondwater tot een diepte van minstens 50 meter zoet. Het grondwater in Zeeland is in

delen van de zandige lagen zoet tot een diepte van 25 à 30 meter, met name in de kreek-

ruggen. Waar in Zeeland de zandige lagen onder het ‘bovenste grondwater in klei-veenge-

bieden’ liggen, is het grondwater overwegend brak tot zout. Door het peilbeheer in de

polders vindt door deze grondwaterlaag een gestage kwelstroom plaats van zout buitenwater

in de richting van de polders. De zoute kwelstroom ontstaat door het peilbeheer dat nodig is

om de polders droog te houden.

Grondwater in de diepe zandlaag (onder de ondoorlatende klei)

Tot dit grondwaterlichaam behoort het grondwater in de oligocene zandafzettingen, onder de

Boomse Klei en dieper liggende kleilagen. Het grondwater is in Zeeuws Vlaanderen zoet en

wordt naar het noorden toe geleidelijk zout (Watersysteem in diepe zandlagen volgens het

provinciale Waterhuishoudingsplan). Dit water wordt aangevuld door neerslag die eeuwen

geleden elders is geïnfiltreerd.

Grondwater voor menselijke consumptie

Dit grondwater wordt aangevuld door de neerslag die ter plaatse infiltreert. In Zeeland wordt

bovendien oppervlaktewater geïnfiltreerd waar daadwerkelijk water voor de bereiding van

drinkwater onttrokken wordt (Haamstede en Sint Jansteen). Bij Haamstede wordt hier

voorbehandeld water voor gebruikt. 

4.4 Grensoverschrijdende grondwaterlichamen 

De Kaderrichtlijn Water vereist dat lidstaten voor grensoverschrijdende grondwaterlichamen

gegevens bijhouden over de effecten van menselijke activiteiten. België hanteert een andere

indeling van grondwaterlichamen dan Nederland. De Nederlandse grondwaterlichamen in de

zandige lagen, de bovenste klei-veenlagen en in de diepe zandlagen zijn in België weliswaar

anders ingedeeld maar lopen daar wel door. Deze grondwaterlichamen zijn daarom te

beschouwen als grensoverschrijdende grondwaterlichamen. Dit geldt ook voor het grondwa-

terlichaam met onttrekking voor menselijke consumptie ‘drinkwaterwinning Sint Jansteen’.

Nederland zal de milieudoelstellingen, de maatregelen en de monitoring in deze waterli-

chamen afstemmen met het Vlaamse Gewest. 

4.5 Grondwaterlichamen met afhankelijke ecosystemen

In het Schelde-stroomgebied liggen verschillende waardevolle ecosystemen, zowel in het

water als op het land. Een van de hoofddoelen van de Kaderrichtlijn Water is om deze
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Vogel- en habitatrichtlijngebieden met grondwaterafhankelijke vegetatie
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gebieden voor verdere achteruitgang te behoeden, te beschermen en te verbeteren. Een deel

van de waardevole ecosystemen is afhankelijk van de toevoer van grondwater. Nederland

moet aangeven om welke gebieden het gaat en welke delen van grondwaterlichamen van belang

zijn voor het behoud van deze gebieden. De toestand van dit grondwater zal moeten bijdragen

aan het realiseren van de milieudoelstellingen die voor deze waardevolle gebieden gelden.

Waardevolle ecosystemen zijn volgens de Kaderrichtlijn Water in ieder geval gebieden die

zijn aangewezen op grond van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn. In deze gebieden

komen verschillende vegetatietypen voor, die meer of minder afhankelijk zijn van grondwater.

Als meer dan 10% van de vegetatietypen afhankelijk is van grondwater, is het gebied aange-

merkt als ‘van grondwater afhankelijk’. In het Schelde-stroomgebied zijn zeven gebieden, die

beschermd zijn op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn, afhankelijk van grondwater:

• Kop van Schouwen

• Manteling van Walcheren

• Ossendrecht

• Zwin

• Canisvlietse kreek

• Yerseke en Kapelse Moer

• Brabantse Wal

Alle grondwaterlichamen hebben gedeelten die van belang zijn voor het behoud van één of

meerdere van deze waardevolle ecosystemen, met uitzondering van het grondwater in de

diepe zandige laag. Ook voor de overige natuur, die niet onder de Vogel- of de

Habitatrichtlijn valt, is geanalyseerd welke delen afhankelijk zijn van grondwater. Het blijkt

om veel kleine gebiedjes te gaan, die versnipperd voorkomen in het hele stroomgebied.

Kaart 9 geeft een overzicht van de ecosystemen die afhankelijk zijn van grondwater.

4.6 Achtergrondrapporten

Landelijke werkgroep Grondwater (in voorbereiding). Karakterisering stroomgebied Schelde.

RIZA en RIVM (concept-versie 3).

Vliegenthart, F.J.L., Dubbeldam R., Miedema F.J. en Kramer M. (2004). Karakterisering grond-

waterlichamen voor menselijke consumptie. Stroomgebied Maas en Schelde (Provincie Limburg,

Noord-Brabant en Zeeland, Grontmij Advies & Techniek, documentnummer 13/99048611/FV.  


