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In Bangladesh wonen meer dan 160 miljoen 
mensen terwijl het drie keer zo groot is als 
Nederland. Deze enorme bevolkingsdicht-
heid zorgt voor grote druk op de omgeving. 
Schoon drinkwater is een van de basisbe-
hoeften die voor veel van de inwoners niet 
vanzelfsprekend is. Naast het bekende  
probleem van arseen in het Bengalees 
grondwater, is er in het zuidwesten van 
Bangladesh ook een probleem met ondiep, 
zout grondwater. 

Achtergrond
Door een gebrek aan zoet grondwater zijn 
de mensen in het zuidwesten van het land 
voornamelijk aangewezen op brak grond-
water of zoet water uit regenwaterbekkens. 
Aangezien deze bekkens erg gevoelig zijn 
voor bacteriële contaminatie zijn vanaf 
2009 zogenaamde 'Managed Aquifer 
Recharge' (MAR) systemen geïntroduceerd 
om zoet regenwater uit de moessonperiode 
in de zoute ondergrond op te slaan om het 
in de droge tijd weer op te pompen voor 
drinkwater. 
In het DeltaMAR-project kijken vier PhD- 
kandidaten op een wetenschappelijke 
manier naar het MAR-ontwerp. Er wordt 
onderzoek gedaan naar de mobiliteit van 
arseen in het grondwater, naar hoe het 
beheer van het grondwater zo optimaal 
mogelijk te regelen is, en naar de regionale 
potentie van de MAR-systemen. Dit laatste 
is mijn onderzoek. De kennis over het geo-
hydrologisch systeem die zo opgebouwd 
wordt, is nodig om een voorspelling te  
kunnen maken waar in de regio de MAR-
systemen het meeste succes zullen hebben.

Complexe waterhuishouding
Aan het begin van het onderzoek was al 
duidelijk dat het geohydrologische systeem 

van het studiegebied, gelegen ten noorden 
van de Sundarbans, de grootste mangrove-
bossen ter wereld, ingewikkeld in elkaar zit. 
De complexe alluviale afzettingen uit het 
Holoceen komen tot een diepte van meer 
dan 50 meter voor (Mukherjee et al., 2009). 
Daarnaast staat Bangladesh erom bekend 
dat er altijd en overal water aanwezig is. Er 
zijn ontelbare kreken en rivieren, vele stuk-

ken land zijn permanent onder water gezet 
voor vis- en garnaalkwekerijen, en door de 
intense moessonregens overstromen grote 
delen van het land ieder jaar opnieuw. Het 
zoutgehalte van al dit oppervlaktewater 
varieert sterk. Ondanks dat Bangladesh  
vrijwel geheel uit een grote delta bestaat, 
heeft het zuidwesten maar een gelimiteerde 
aanvoer van zoet oppervlaktewater. De 
gezamenlijke monding van de Ganges, 
Brahmaputra en Meghna ligt een stuk oos-
telijker, terwijl de Hoogli rivier meer weste-
lijk in India uitmondt. Het studiegebied ligt 
tussen deze mondingen in. Hierdoor kan 
zeewater in de droge tijd tot ver landinwaarts 
komen via de vele getijdenrivieren en kreken 
die het gebied rijk is. 

.promotie

Geohydrologisch onderzoek 
in een land vol water

Floris Naus is halverwege zijn PhD-onderzoek in het project 'DeltaMAR' dat 
deel uitmaakt van het door NWO gefinancierde programma Urbanizing Deltas 
of the World. Met geohydrologisch veldwerk probeert hij erachter te komen 
hoe de grote verschillen in zoutgehaltes in grondwater in het zuidwesten van 
Bangladesh zijn ontstaan, en in hoeverre het zoutgehalte te voorspellen is.

Het publiek bij de VES. Bij de bediening staan Floris Naus, Aria Hamann en Rebecca van Weesep.



november 2017   Geo.brief    17

Naast de natuurlijke rivieren en kreken dragen 
de verschillende vormen van landgebruik ook 
bij aan de complexe waterhuishouding.  
Traditioneel gebruiken de mensen het land 
voornamelijk voor het verbouwen van rijst 
in de natte tijd. Vanwege de kleilaag aan 
het oppervlakte lopen de rijst- en grasvelden 
snel vol met regenwater, waardoor de velden 
tijdelijk zoet genoeg zijn om rijst te ver-
bouwen. Door een neerslag van ongeveer  
1500 mm in drie maanden transformeert het 
landschap volledig van droog en beloopbaar 
tot overstroomd. Dit zorgt voor uitdagingen 
tijdens een bemonsteringcampagne. De 
stromende regen, de ondergelopen velden, 
en de modder waar je tot je knieën in weg-
zakt, maken sommige locaties voor water-
monsters bijna onmogelijk om te bereiken. 
Helemaal zoet wordt het gebied tegenwoor-
dig in de moesson niet meer, aangezien  
een groot deel van het gebied in de laatste 
30 jaar is omgevormd tot zoute garnaal-
kwekerijen (Azad et al., 2009). 
Sinds het begin van de inpolderingen in de 
jaren 60 is de invloed van de mens op de 
waterhuishouding in een stroomversnelling 
gekomen. Was de invloed vroeger beperkt 
tot bescherming van de dorpjes en het aan-
leggen van drinkwaterbekkens, tegenwoordig 
wordt geprobeerd om het water in het 
gebied vrijwel compleet te controleren. Er 
wordt zout water in de garnalenkwekerijen 
gelaten dat vervolgens de rest van het jaar 
blijft staan. Daarnaast zijn de rijstvelden 
volledig ingepolderd, zijn de kleinere kana-
len afgesloten, en wordt, overal waar het 
beschikbaar is, zoet grondwater opgepompt 
voor irrigatie.

Veldwerk detailgebied
Al deze activiteiten aan het aardoppervlak 
hebben echter niet vanzelfsprekend invloed 
op het grondwater. Het hele gebied is 
namelijk bedekt met een kleilaag met een 
dikte van enkele meters tot wel 35 meter. 
Tritiumanalyses van het grondwater laten 
ook zien dat er geen recent water aanwezig 
is in de aquifer. Het zoutgehalte van het 
grondwater (onder de kleilaag) kan dan ook 
veranderen van brak, naar zoet, naar zout 
binnen enkele honderden meters. Bij het 
begin van het project was er lang niet genoeg 
data om iets zinnigs te kunnen zeggen over 
het regionale geohydrologische systeem. 
Daarom is eerst een klein studiegebied 
bestudeerd rondom het dorp Sodhkona, 
zodat het oppervlaktewater en het grond-
water tot in detail kunnen worden onder-
zocht. Door middel van geofysisch onder-
zoek, boringen gezet met een lokaal 
gemaakte handboor, en door metingen  
van grondwater in putten werd een eerste 
inschatting gemaakt van de variatie in 
samenstelling en ouderdom van het grond-
water in en rond het dorp. Dit alles natuur-
lijk onder het toeziend oog van alle lokale 

Profiel gebaseerd op de metingen van het veldwerk. Het water is duidelijk zoeter onder het dorpje.

bewoners die een moment vrij konden 
maken om de metingen te observeren. 
Uiteindelijk hebben we veel informatie  
kunnen verzamelen met deze exploratie-
methodes. Met de geofysische metingen en 
analyses van watermonsters uit de putten 
zijn de grote verschillen in zoutgehalte in 
kaart gebracht. De handboringen konden 
alleen gebruikt worden om water uit de 
kleilaag te halen, aangezien die te dik is  
om met de hand te doorboren. Gelukkig 
gebruiken de lokale boorteams een effici-
entere techniek bij het installeren van  
peilbuizen: de zogenaamde 'hand flapper' 
methode (Horneman et al., 2004). Met 
deze methode wordt de hand gebruikt als 
klep om een zuigkracht te creëren in een 
op en neer bewegende PVC-buis met 
onderaan een metalen boor, om zo de 
sedimenten omhoog te zuigen. De boorte-
ams komen hiermee binnen een aantal uur 
tot een diepte van 50 meter. Vervolgens 
hebben we peilbuizen op zelfgekozen diep-
tes geïnstalleerd. Zo makkelijk als het 
boren ging, zo gecompliceerd was het 
zaken doen. Dat ging altijd gepaard met 
flink onderhandelen, natuurlijk iedere keer 
weer met thee en snacks. Nota's moesten 
soms zelfs snel op een kladblok worden 
geschreven, en door de limiet op de pin-
automaten kostte het al snel een week om 
genoeg cash geld te hebben om alles te 
kunnen betalen. 

Resultaten
De voorlopige resultaten van het veldwerk 
zijn hoopgevend. De lithologie laat zien dat 
er onder Sodhkona een oude getijde- of 

riviergeul ligt, met een kleilaag van maar  
5 meter dikte, dun vergeleken met de 35 m 
klei onder de garnaalkwekerijen aan de  
zijkanten. Het is mogelijk gebleken om de 
zoutvariatie van het grondwater in kaart te 
brengen door de resultaten van geofysica 
en de monsters van de putten en peilbuizen 
te combineren. Onder het iets hoger gelegen 
dorpje is het grondwater een stuk zoeter 
dan onder de rijstvelden en de garnaalkwe-
kerijen. Momenteel ben ik bezig om de 
achterliggende paleohydrologische proces-
sen te reconstrueren.
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