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WOB: Ten onrechte
geen nitraat-probleem
Inhetartikel 'Nitraat, enkelekanttekeningen' inH20 nr. zi van15 oktoberwordteenaantal zaken
beweerdwaarookwijoponzebeurtweerenkelekanttekeningen bijwillenplaatsen. Watdediscussie
overhumanetoxicologie betre/tsluitenwijonsvolledig aan bijhetcommentaardat Leojoostenvan
deVEWINhieropgeeft in i-LOnr.22van25) oktober.Wijwilleningaanophethoofdstuk Grondwateruithetgenoemdeartikel,omdat naaronsideetenonrechtehetbeeld'erisge.cnprobleem'is
geschapen.
DeherenHanekamp,Bast,Schuilingen
DonzehebbengelijkdatbijdegrondwaterwinningVierlingsbeek "...deuitspoeling(van
nitraat)indetoekomst beperktenhanteerbaarzalzijn onafhankelijk vanhethoge
bemestingsniveau". Hoewelhetartikel
uitsluitend handeltovernitraat,gaatde
discussieovermest.Hetfeit blijft datdoorde
hogemestgift debodemenhetzichdaarin
bevindendegrondwater ernstigworden
aangetast,ookalisnittaatzelfgeen probleem.
Datalleendiepgrondwater wordt
gebruikt voordebereidingvandrinkwateris
eenfoute veronderstelling.Deschrijvers
noemenzelfin hetartikel7,5tot 12,5meter
beneden maaiveldondiep.InBoxmeer,VierlingsbeekenMachatenwintonsbedrijfop
dezedieptegrondwater voordebereidingvan
drinkwater:diepgrondwater winnenkanniet
aandeoostkantvandePeelrandbreuk.Bovendiengaandeschrijvers volledigvoorbij aan
hetfeitdatookhetondiepegrondwaterdeel
uitmaakt vanhetmilieuenbescherming
verdient tegenverontreinigingenaantasting.
Juisthetontbreken vanafdoende beschermingvanhetgrondwater heeft bijde
genoemdewinningen geleid tot hogekosten
voormonitoring,zuiveringsonderzoek en
uiteindelijk debouwenexploitatievanextra
zuiveringstechnieken.

Zware metalen
Deneveneffecten vanhoge mestgiften,
zoalstoenemende vetzuringvandeondergrond,deafbraak vanbodemdelenende
mobilisatievanallerleiaandebodemgebondenstoffen, worden inhetartikel buiten
beschouwinggelaten.Ditzijn nu netde
oorzakenvanallerleiproblemen bijonze
ondiepewinningen.Opditmoment wordtde
winningVierlingsbeekgeplaagd doorhoge
nikkel-enkobaltgehalten, hetgeen doorJoosteninzijn reactiewordt aangehaald.Dit
probleemwordtvetoorzaakt doorde afbraak
vanpyriet,waatdoor hetdaaraan gebonden
nikkelenkobaltvrijkomt,endetoegenomen

mobiliteitvanzwaremetalenalsgevolgvan
deextreemlagezuurgraad vanhetgrondwater.TerechtmeldtJoostendatnaastdezware
metalenookdetoenamevandehardheid een
probleemis.Het toevoegenvanonthardingsinstallatiesenextrazuiveringstappen werkt
sterkkostenvethogend,waatbij uiteindelijk
dedrinkwaterconsument derekening krijgt
gepresenteerd.

Bestrijdingsmiddelen
Hetzuregrondwater iseenidealeomgevingvoorzichalsionengedragendebestrijdingsmiddelen,zoalsbentazonenMCPP.
Hierinschuiltmisschien weldegrootste
bedteigingvoordedrinkwaterproductie.
Vanwegedeuiterstscherpe drinkwaternorm
ishetvóórkomenvan bestrijdingsmiddelen
echtervrijwel altijd eenoverschrijding. Het
ideedaarachterisdatdergelijke stoffen
eenvoudignietindrinkwater thuishoren.
Maardaarzijn deschrijvers hetwellicht niet
meeeens,aangeziendeStichting Heidelberg
AppealNederland (HAN)ineeninopdracht
vanLTO-Nedcrlanduitgevoerd onderzoek
aantoondedat bestrijdingsmiddelen geen
gevaarvormen voordevolksgezondheid.De
huidigedrinkwaternorm endenieuweEGdrinkwaterrichtlijn zijn evenwel0,1 ug/1.
Losvandeverwachting inhoeverrede
EG-nitraatrichtlijn hetgewensteeffect heeft
ophet nitraatgehalte vangrondwateris
duidelijk datdeze:
• eengewensteffect heeft opdezuutgraad
vanhetgrondwater;
• daardooreengewensteffect heeft opde
mobiliteit van verontreinigingen;
• eengunstigeontwikkelingisvoorde
kwaliteitvanhetgrondwater;
• eengunstigeffect zalhebbenopdedrinkwaterprijs,omdatindetoekomst
wederomzondergeavanceerdezuiveringstechnieken enonthardingsinstallatiesvangrondwater drinkwater kan
wordengemaakt.

Hetisgoeddatdiscussieplaatsvindtover
dergelijkezakenendan nietgebaseerdop
selectievefeiten, maaropallefeiten. Latenwe
onzeenergienietstekenineindelozediscussiesoveruitgangspunten en randvoorwaarden,maar inhetduurzaam omgaanmet het
milieu.Nogsteedsgeldtdatvoorkomen betet
(engoedkoper)isdangenezen,ff
AndréBannink
ACTUALITEIT

Europese Hof
definieert 'lozing*
HetEuropeseHo/vnnJustitieheeft weearresten
gewezenwaarinhetbegrip'lozing'uiteenEuropeserichtlijn omvervuilingvanoppervlaktewater
tegentcgaan, naderuitgelegdwordt.Doordeze
arresten kunnendewaterschappendoorgaanmet
debestrijding vandiffuse bronnenvan waterverontreiniging.
Volgens het Hofwordt elke,aaneen
persoon toeteschrijven handeling waarbij
verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen,aangemerkt alslozing.
Datgeldt voorbijvoorbeeld verontreinigde
stoomuit fabriekshallen bij het verduurzamen vanhout met wolmanzouten via
stoomfixatie, enhetplaatsen vanmetcreosootoliebehandelde houten waterbeschoeiingen.
Doordezeruime uitlegvanhet begrip
lozingkunnen dewaterschappen doorgaan
met debestrijding vandiffuse bronnen van
verontreiniging.Demaatregelen uit het
Lozingenbesluit passen binnen deuitlegdie
het Europese Hofaan het begriplozing heeft
gegeven.Zozaldevervuilingvanhet oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen en
meststoffen vanafbeginvolgendjaaraangepaktworden metdemaatregelen uit het
Lozingenbesluit open teelten veehouderij.
HetHofheeft het begriplozingnietzo
ruim uitgelegd datdewaterschappen nuook
bijvoorbeeld deuitstoot vanuitlaatgassen
doorhetwegverkeer kanbeperken.De
afstand tussendeplaatsvanuitstootvande
verontreinigingenhetdaatdoorvervuilde
oppervlaktewater isvanbelang.Hetmoet
voorzienbaarzijn dateenhandelingtot
vervuilingvanhetoppervlaktewater leidt.In
diezinheeft hetHofweleengrensgetrokken.
Voormeerinformatie:UnievanWaterschappen,MoniqueLammens(070)35151802ofBert
Blase(070)3519775.Ç
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