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Fig. 1. Surface topography of the Netherlands; elevation
relative to NAP = Normaal Amsterdams Peil = Dutch
ordnance datum, approximately mean sea level (source:
Dufour, 2000).

in the onshore and offshore Netherlands the reader is re-
ferred to Verweij (2003).

Development of groundwater research in the
Netherlands
Groundwater research in the Netherlands is principally
driven by the need to solve the specific water-related prob-
lems of coastal lowlands. These problems are in particu-
lar related to the search for suitable drinking water and
the management of groundwater in an area with brackish
groundwater and shallow groundwater tables in polders
below sea level. Already during the founding of hydrology
as a science in the 19th century, Dutch engineers and ge-

ologists, in an attempt to resolve these problems, made
fundamental contributions to the concepts that at the be-
ginning of the 20th century resulted in the basic theory of
groundwater flow (De Vries, 1982, 2004).

The first systematic groundwater investigations in the
Netherlands were carried out in the mid-19th century by
Pieter Harting, a physician, geologist and professor of nat-
ural history. His interest in groundwater was, apart from
scientific curiosity, stimulated by his concern to improve
public health by the supply of good drinking water. Be-
cause of a lack of basic knowledge of hydraulics, his analy-
sis did not really contribute to a better theoretical under-
standing of groundwater behaviour, but he nevertheless
improved the general knowledge of the occurrence and
quality of groundwater in its geological context (see Ap-
pendix). A first step in scientific groundwater exploration
was made between 1839 and 1844 with the drilling of a
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Figuur 1 Ligging van de vier pilotgebieden 
 
 
1.2 Leeswijzer 

De indeling van de systeemverkenning is voor de vier gebieden zo veel mogelijk 
uniform gehouden. De systeemverkenning begint met een beschrijving van de fysieke 
omgeving van het studiegebied (hoofdstuk 2). Dit onderdeel begint met een 
beschrijving van de geologie en geohydrologie (paragraaf 2.1 en 2.2), welke tezamen 
het gedrag van het regionale grondwatersysteem verklaren.  In paragraaf 2.3, 2.4 en 
2.5 wordt respectievelijk de maaiveldshoogte, bodemtype en grondgebruik van het 
studiegebied beschreven. De laatste paragraaf van hoofdstuk 2, paragraaf 2.6, geeft 
een overzicht van de gebruikte gegevensbestanden. 
In hoofdstuk 3 wordt de waterhuishouding van het studiegebied beschreven. Dit 
behelst zowel het grondwater- als het oppervlaktewatersysteem. Dit hoofdstuk begint 
met een beschrijving van de neerslag en verdamping (paragraaf 3.1). De neerslag, 
vermindert met de (gewas)verdamping (=neerslagoverschot), vormt een van de 
componenten van de aanvoer van water in een stroomgebied. In paragraaf 3.2 wordt 
de structuur en de hoeveelheid af- en aanvoer van het oppervlaktewatersysteem 
beschreven. In paragraaf 3.3 wordt het grondwatersysteem 
(grondwateronttrekkingen, grondwaterstanden en (regionale) grondwaterstroming) 
beschreven. Met deze gegevens wordt in paragraaf 3.4 een waterbalans opgesteld. In collaboration with Deltares (NL)
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Figuur 9. Ligging van TNO peilbuizen waar de grondwaterstand wordt gemeten (vanaf 1980) 

 
 
3.3.3 Grondwaterstroming 

De globale grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket is zuidoost 
noordwest. Deze afstroming wordt veroorzaakt door het hoge peil van het 
rivierwater in de Lek en de diepe bemaling van de Zuidplaspolder die de 
Krimpenerwaard in het noorden begrenst. Door het diepe polderpeil in de 
Zuidplaspolder vindt in het noordelijk deel van de Krimpenerwaard en waarschijnlijk 
ook vanuit de IJssel wegzijging naar deze polder plaats. Het hoge peil in de 
Hollandsche IJssel is hierdoor niet van invloed op het algemene afstroompatroon.  
De Lek heeft zich ter hoogte van de Krimpenerwaard niet in de doorlatende 
ondergrond ingesneden. Door het positieve hoogteverschil tussen het waterpeil in de 
Lek en de waterlopen in de Krimpenerwaard vindt een toestroming plaats van 
rivierwater via het eerste pakket naar de waterlopen in de polder, waarbij een 
weerstandsbiedende deklaag gepasseerd wordt. 
 
In het grootste deel van de Krimpenerwaard is sprake van lichte infiltratie (0-0,1 mm 
dag-1). Langs de Lek en de Vlist is een vrij brede zone aanwezig met lichte kwel (van 
rivierwater) met een intensiteit tot 0,35 mm dag-1. Door de aanwezigheid van een dik 
slecht doorlatend (veen) pakket als deklaag en factoren, zoals de vlakke ligging en de 

Surface and ground waters were sampled in a region rich in peaty 
soils, with heavy inputs of manure. 18O is used to understand the 
source of P in the waters.
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