actualiteit
Kwetsbaarheid van de
drinkwaterwinning

De kwetsbaarheid van de drinkwaterwinning
is zowel theoretisch als feitelijk bepaald. De
theoretische kwetsbaarheid is samengesteld
uit een aantal kenmerken van de winning,
namelijk de dikte van de slechtdoorlatende
lagen, de kwetsbaarheid van de bovengrond
voor infiltratie en de verblijftijden van het
grondwater (‘afstand tot de winning in
jaren’). Met deze benadering is het mogelijk
voor een winning een ruimtelijk gedifferentieerd beeld van de kwetsbaarheid te maken.
Dit zijn de REFLECT-kwetsbaarheidskaarten.
Hoewel de scoretoedeling arbitrair is, voor
alle winningen dezelfde methode
gehanteerd,. Hierdoor kan de kwetsbaarheid
van de winningen onderling vergeleken
worden. De kwetsbaarheidskaart geeft een
‘theoretische’ kwetsbaarheid, op basis van
een aantal kenmerken van de winning.
Daarnaast is de feitelijke kwetsbaarheid van
de winning beoordeeld aan de hand van de
ruwwaterkwaliteit. Hiervoor zijn de
ruwwatergegevens van individuele
winputten getoetst aan de normen die in het
waterleidingbesluit staan en - bij wijze van

Van zuiveringsinspanning
naar ruwwaterkwaliteit
In de landelijke discussie over de invulling van
de KRW-doelstelling voor drinkwater wordt ‘het
voorkomen van achteruitgang van de kwaliteit’
pragmatisch beoordeeld door de ontwikkeling

early warning - aan 75 procent van die norm.
Deze normen gelden voor het water ‘uit de
kraan’. Door het toetsen van het ruwwater
aan deze normen wordt in beeld gebracht
welke stoffen er minimaal door de zuivering
uit moeten worden gehaald om te voldoen
aan de drinkwaternorm. Of, anders gezegd,
door deze toets wordt aangetoond of de
winning feitelijk kwetsbaar is voor stoffen of
stofgroepen afkomstig van antropogene
activiteiten aan maaiveld uit het verleden.
Maatregelen die worden genomen tegen
deze stoffen en de achterliggende oorzaken
verlagen dus in principe de zuiverings
inspanning.

Risico’s van verontreinigingen in
intrekgebied

gingen beslaan een groot deel van het
intrekgebied en kunnen daarmee een grote
invloed hebben op de kwaliteit van het
opgepompte grondwater bij kwetsbare
winningen. Intensief landbouwkundig
gebruik van de bodem is een voorbeeld van
een diffuse verontreiniging. Lijnverontreinigingen beslaan een beperkt deel van het
intrekgebied. Door de lengte kunnen ze
niettemin een aanzienlijk deel van het
opgepompte grondwater beïnvloeden.
Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik
van onkruidbestrijdingsmiddelen langs
spoorwegen, verontreinigingen gerelateerd
aan (vracht)autoverkeer en lekkende
rioleringssystemen. Puntverontreinigingen
zijn op zich beperkt van omvang en vaak
goed af te bakenen, maar kunnen door hun
geconcentreerde en vaak mobiele karakter
een grote bedreiging vormen voor drinkwaterwinningen. Een voorbeeld van een
puntverontreiniging is een vervuilende
activiteit op een bedrijfsterreinen.

Naast de kwetsbaarheid van de winning zijn
ook de verontreinigingen in het intrekgebied
van de winning in beeld gebracht. Door de
verontreinigingen met de kwetsbaarheid te
combineren, ontstaat inzicht in de risico’s van
verontreinigingen voor de winning. Bij het in
beeld brengen van de verontreinigingen is
onderscheid gemaakt tussen diffuse
verontreinigingen, lijnverontreinigingen en
puntverontreinigingen. Diffuse verontreini-

De kwetsbare drinkwaterwinningen Engelse
werk en Vechterweerd zijn oevergrondwaterwinningen. Voor deze winningen is speciaal
aandacht besteed aan de IJssel en de Vecht.

van de ruwwaterkwaliteit in individuele
winputten te toetsen aan drinkwaternormen en
- bij wijze van early warning - aan 75 procent van
deze norm. Op deze manier wordt al dan niet
aangetoond dat stoffen in het ruwwater met een
antropogene oorsprong in normoverschrijdende
concentraties voorkomen. De KRW-doelstelling

wordt conform het Besluit Kwaliteitseisen en
Monitoring Water pragmatisch ingevuld als het
verbeteren van de grondwaterkwaliteit. Dit leidt
op zijn beurt tot het verminderen van de
zuiveringsinspanning. Door het ‘verminderen
van de zuiveringsinspanning’ als primair doel los
te laten, wordt het KRW-doel losgekoppeld van

Afb. 1: Samenhang ruimtelijke functies, activiteiten en de ruwwaterkwaliteit in winputten.
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Hierbij is de kwaliteit van het oppervlaktewater getoetst aan de bestaande
normen uit de AMvB Besluit kwaliteitseisen
monitoring water (BKMW). Aanvullend is ook
een beschrijving opgenomen van
bedreigende ‘nieuwe’ stoffen waarvoor geen
norm geldt zoals geneesmiddelen. Tevens is
een overzicht gegeven van verontreinigingen
stroomopwaarts van deze oevergrondwaterwinningen.

Planologische bescherming

Provincies zijn vanuit de Wet milieubeheer
bevoegd gezag voor het aanwijzen van
waterwin-, grondwaterbeschermings- en
intrekgebieden. In de Omgevingsverordening van de Provincie Overijssel zijn regels
opgenomen voor allerlei handelingen,
activiteiten en inrichtingen in deze gebieden.
Zo worden bijvoorbeeld risicovolle functies
geweerd uit grondwaterbeschermingsgebieden en wordt de bescherming
verbeterd bij functiewijzigingen binnen het
intrekgebied. Voor het effectueren van deze
regels is het belangrijk dat de milieubeschermingsgebieden met bijbehorende
beperkingen en het provinciaal ruimtelijk
beschermingsbeleid zijn op- c.q.
overgenomen in de bestemmingsplannen
van gemeenten. Voor de bestemmingsplannen in het intrekgebied van de negen
winningen is deze controle uitgevoerd.

bedrijfsmatige overwegingen die een rol spelen
bij een drinkwaterbedrijf om de mate van
benodigde zuivering te realiseren.
Relatie tussen activiteiten aan maaiveld en
de ruwwaterkwaliteit
De kenmerken van het geohydrologische en
geohydrochemische systeem in het intrekgebied van een drinkwaterwinning bepalen hoe
kwetsbaar een winning is voor belastende
antropogene activiteiten aan maaiveld. Deze
kwetsbaarheid kan worden getypeerd door de
reistijden van het grondwater vanaf maaiveld
tot de winputten en de spreiding daarvan. De
reistijd bepaalt in combinatie met de stofeigenschappen en de reactiviteit van de ondergrond
in grote mate hoe lang het duurt voordat een
antropogene stof vanaf maaiveld in de
winputten terechtkomt, en - wanneer
omzettingsprocessen een rol spelen - in welke
vorm en concentratie. De relatie tussen
verontreinigingen en emissies aan maaiveld
komt daarmee in veel gevallen vertraagd en / of
gemaskeerd tot uiting in de ruwwaterkwaliteit.
De samenhang tussen activiteiten aan maaiveld,
het geohydrologisch systeem en de ruwwaterkwaliteit is schematisch weergegeven in
afbeelding 1.
Afbeelding 1 geeft weer dat activiteiten aan
maaiveld uit het verleden, in combinatie met de
natuurlijke grondwaterkwaliteit, de huidige
ruwwaterkwaliteit in de winputten bepalen. De
huidige activiteiten aan maaiveld bepalen de
toekomstige antropogene beïnvloeding van het
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Conclusies

	Alle negen drinkwaterwinningen zijn
theoretische kwetsbaar tot zeer
kwetsbaar voor verontreinigingen aan
maaiveld;
•	Acht winningen zijn ‘bewezen’ kwetsbaar
voor activiteiten aan maaiveld: het
ruwwater is getekend door menselijke
activiteiten, in het ruwwater zijn
antropogene stoffen aangetroffen boven
de drinkwaternorm. Per winning zijn er
tussen de vier en 18 stoffen boven de
norm aangetroffen die afkomstig zijn van
menselijke activiteiten. Bij de winning
Vechterweerd zijn geen meetgegevens
aanwezig aangezien de winning nog niet
in gebruik is;
•	In alle intrekgebieden komen diffuse, lijn-,
en puntverontreinigingen voor. Deze
vormen in combinatie met de kwetsbaarheid bij alle winningen een
aandachtspunt en in iets minder dan de
helft van de gevallen een knelpunt die het
duurzaam veiligstellen van de drinkwaterwinning in de weg staat;
•	Bij zeven van de negen drinkwaterwinningen is de bescherming van de
drinkwaterwinning conform het provinciaal
kader niet of onvoldoende geborgd in de
bestemmingsplannen. Het ruimtelijk
beschermingsbeleid in de Omgevingsverordening Overijssel (2009) is nog niet
vertaald in de bestemmingsplannen.
•

ruwwater. Er zit een tijdspad tussen de
activiteiten aan maaiveld en de ruwwaterkwaliteit. In die periode veranderen of verdwijnen
belastende activiteiten aan maaiveld of is de
belasting van de activiteit sterk veranderd. Dit
maakt het in veel gevallen erg lastig om een
causale relatie te leggen tussen de ruwwaterkwaliteit en activiteiten aan maaiveld. Als de
activiteit en belasting wel hetzelfde is gebleven
dan nog is het leggen van deze relatie moeilijk.
Dit komt door het gebrek aan data, modelinstrumentaria en inzicht in de geohydrologische
en geochemische processen die zich afspelen in
de ondergrond. In specifieke gevallen en voor
specifieke stoffen zijn wel voldoende gegevens
en modelinstrumenten beschikbaar - zoals
nutriënten - om een schatting te geven van de
ontwikkeling van de ruwwaterkwaliteit. Voor
deze gevallen kunnen specifieke maatregelen
ten behoeve van het verbeteren van de
ruwwaterkwaliteit aan maaiveld nader worden
onderbouwd. Momenteel werkt de drinkwatersector aan een model (RESPOND) om op
winningniveau de relatie te leggen tussen de
(historische) activiteiten aan maaiveld en de
ruwwaterkwaliteit (als resultante van alle
activiteiten aan maaiveld), waarmee de effecten
van ingrepen aan maaiveld voor de drinkwaterwinning voorspeld kunnen worden.
Risico’s van verontreinigingen basis voor
nemen van maatregelen
De theoretische kwetsbaarheid van het
watersysteem en de mate van belasting van
activiteiten aan maaiveld kan wel kwalitatief in

Met het vaststellen van gebiedsdossiers zijn
feiten vastgelegd. Daarmee is een gedragen
inzicht ontstaan in de risico’s die aanwezige
verontreinigingen vormen voor het halen
van de doelstellingen voor de openbare
drinkwatervoorziening. In de gebiedsdossiers
zijn geen afspraken opgenomen over
maatregelen met bijbehorende kosten en
verantwoordelijke partij voor het uitvoeren
daarvan. Deze afspraken worden medio dit
jaar gemaakt met de andere betrokken
partijen. Het is de bedoeling de maatregelen
op te nemen in een uitvoeringsprogramma
en deze te verankeren in de reguliere
plannen van de betrokken partijen.
Menno ten Heggeler en Bert Groenhof
(Provincie Overijssel)
Cors van den Brink (Royal Haskoning)
Jan van Essen (Vitens)
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beeld gebracht worden. Door het combineren
van deze gegevens in het gebiedsdossier is het
risico van een bepaalde activiteit voor de
ruwwaterkwaliteit in beeld gebracht. Dit inzicht
in risico geeft aanleiding tot maatregelen op
basis van het voorzorgsprincipe uit het
provinciale grondwaterbeschermingsbeleid en
de voorkantsturing in de ruimtelijke ordening in
intrekgebieden. De maatregelen worden
ondersteund doordat een toetsing is uitgevoerd
in het gebiedsdossier van de ruwwaterkwaliteit
op basis van de drinkwaternormen. Een
normoverschrijding voor antropogene stoffen
kan gezien worden als een bewezen kwetsbaarheid van de winning.

