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OnlangsheeftHydronZuid-Holland [sinds 1 decemberjl.Oasen]devijfjaarlijkse evaluatievan het
bewakingssysteem voordcgrondwaterkwaliteiruitgevoerd. Doelhiervan ishettijdig signalerenvan
mogelijke bedreigingenvoordegrondwaterwinningen. Naastderivierwaterkwaliteitenverzilting
vormenverontreinigdelocaties[puntbronnen)eenbelangrijke bedreiging.Deinventarisatievandeze
puntbronnen isdaaromzouitgevoerddatecuzocompleetmogelijk beeldvan de[potentiële)risico's
konwordengevormd.
Voordeinventarisatievandepuntbronnenisgebruikgemaaktvandegegevensdie
beschikbaarzijngekomenvanuithetVROMprojectLandsdekkend Beeld.Hierinzijn vrijwelalle-zowelbekendealspotentiële-puntbronnendigitaalvastgelegd.Degrote
hoeveelheidpotentiëlepuntbronnen ende
diversiteitaanmogelijk verontreinigendestoffenmaaktmonitoringlastig.OasenenRoyal
Haskoninghebbeneenmethode ontwikkeld
ombodem-enbedrijfsinformatie tekoppelen
aandegeohydrologischeinformatie vanhet
gebiedomzotekomentoteensnelleeneenduidigeinventarisatie,selectieenrisicobeoordelingvandebelangrijkste (potentiële)bedreigingenvoordewinning.Dezeinformatieis
gebruiktvoordeoptimalisatievandemonitoringstrategievanOasen,zodatookindetoekomstdekwaliteitvanhetdrinkwatergegarandeerd blijft.
Oasenbereidtenlevertdrinkwateraancirca
750.000mensenin36gemeenteninhetoosten
vanZuid-Holland.Hetgrondwaterdathethiervoorgebruikt,onttrekthetdrinkwaterbedrijf
aan14winplaatseninhetvoorzicningsgebied.
Bedreigingen voor de winningen
Viaeenbredeinventarisatievan mogelijke
risico'svoordewinningen iseenselectie
gemaaktvandebedreigingenwaarvoormonitoringnoodzakelijk is1'.Debelangrijkste
bedreigingenzijndekwaliteitvanhetrivier-

water,hetoptreden vanverzilting[ziekader)
endeaanwezigheid vanpuntbronnen.
Puntbronnen
Sindsdeverontreinigingszaak inLekkerkerk(15180)isbekenddatookinhetGroene
Hartverontreinigingen voorkomen.Dezevormenmogelijk eenbedreigingvoordegrondwaterwinning.Eendeelvandewinningen ligt
inofindedirectenabijheid vanbebouwd/stedelijkgebiedmeteenscalaaan(historische)
bedrijfsactiviteiten. Inzichtindeaarden
omvangvandeze(potentiële)verontreinigingsbronnen isvanbelangomtekomentot
eenadequatemonitoringenhetzonodig tijdig
treffen vanmaatregelen omdekwaliteitvan
hetruwwater tebeschermen.

Bijeerdereinventarisaties vanpuntbronnenisgebruikgemaaktvanoverzichtenvan
locatiesdiegeregistreerd zijninhetkadervan
deWetBodembescherming.Vandezelocaties
isviabodemonderzoekbekenddatdaarsprake
isvanbodemverontreiniging.Afhankelijk van
deaardensamenstellingvandeverontreinigingmoetendezebinnenafzienbate termijn
wordengesaneerd of'beheerst'.
Indeafgelopenjarenisinhetkadervan
hetprojectLandsdekkendBeeld3'veelaanvullendeinformatie beschikbaargekomenover
gevallenvanbodemverontreiniging.Ditprojectisgeïnitieerddoorhetministerievan
VROMenbedoeldomtekomentoteengedetailleerd inzichrindespreidingenomvang
vandebodemverontreinigingsproblemenin
Nederland.
Hetproject kenttweesporen/doelstellingen:hetinventariseren vande'werkvoorraad',
namelijk (potentieel)einstigenurgentelocatiesdienogéénofmeerdere vervolgstappen
behoeveninhetbodemsaneringstraject énhet
(verder)ontsluiten vandeinformatie overde
bodemkwaliteit terondersteuning vanruim-

DemeestewinningenvanOasenzijnoevergrondwaterwinningen. Hetrivierwatervormtde
belangrijkstegrondstofvoordezewinningen.Deverblijftijd vanditgrondwater varieertvan
ééntotmeerdan50jaar.Monitoringvanderivierwaterkwaliteit endeoptredendeprocessen
tijdensbodempassageneemtdanookeencentraleplaatsinhetbewakingssysteemvanOasen
in.Bewakingvindtplaatsdoorperiodiekeevaluatievandebeschikbareanalysegegevensvande
LekenMerwede,gecombineerdmeteenmeetraaiwaarnemingsbuizen dwarsopdeLekbijBergambacht.Bijdesamenstellingvanhetanalysepakketisgebruikgemaaktvanpublicatiesover
prioritaireenmilieugevaarlijkestoffen vanKiwaenandereinstanties2'.
Eenanderbelangrijk themainhetbewakingssysteem vormtverzilting.Bijenkelewinlocaties
wordtvanuitdedieperewatervoerendepakkettenbrakwateropgetrokken.Monitoringvan
eventueleverziltingvindtplaatsviadiepepeilbuizenenzoutwachterkabels.Deverzilting
wordtzogoedmogelijkvoorkomendooraangepastepompregimes,aldannietincombinatie
metaanpassingenaandezuiveringmetomgekeerdeosmose.
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telijke en maatschappelijke processen en het
formuleren van bodembeleid.
Potentiëleverontreiniging

Inhet kader van dit project iseen databestand aangelegd met informatie van in totaal
meer dan 700.000locaties,waaronder zeerveel
potentiëlegevallen van bodemverontreiniging.
Het gaat hierbij om locaties waarbij,op grond
van de bedrijfsactiviteiten, mogelijk een risico
aanwezig isvoor het ontstaan van bodemverontreiniging. Bij het samenstellen van deze
bestanden isgebruik gemaakt van informatie
van onder meer de Kamers van Koophandel en
informatie uit bouwvergunningen, vergunningen voorde hinderwet en deWet Milieubeheer. Ofook daadwerkelijk bodemverontreiniging aanwezig isop deze locaties,isveelal
nog niet onderzocht. Inde komendejaren zal
door onderzoek fzowel in opdracht van het
bevoegd gezagalsdoor particulieren) hierover
steeds meer duidelijkheid moeten gaan ontstaan.

Selectie en risicobeoordeling
puntbronnen
Uit de bestanden van de provincies ZuidHolland en Utrecht met bekende en potentiële
locaties met bodemverontreinigingen zijn
selectiesgemaakt vandie locaties die vallen
binnen de 100-jaars verblijftijdzone. Dit
betreft in totaal een bestand met ruim duizend
(potentieel) verontreinigde locaties.Vanuit dit
bestand iseen nadere selectiegemaakt van
locaties waar mogelijk sprakeisvan een
bedreiging vooréén van de winvelden van
Oasen.Hierbij isgebruik gemaakt van een
stroomschema (zieafbeelding 1).
Debekende verontreimgingslocaties zijn
beoordeeld op basis van dedoor het bevoegd
gezag vastgestelde risico's vande verontreiniging.VoorOasen zijn de verspreidingsrisico's
bepalend. De locaties waarvoor geen verspreidingsrisico aanwezig is,zijn dan ook buiten
beschouwing gelaten.Met bestaande hydrologische modellen -dievoor elk winveld
beschikbaar zijn binnen Oasen -zijn verblijftijdberekeningen uitgevoerd om tebepalen of
verontreinigingen vanafdeverschillende locaties in dewinning terecht kunnen komen en
wat in dat gevalde berekende verblijftijd van
het grondwater is.Hierbij isvooral gekeken
naar die locaties waar door dichtheidsstroming
(samenhangend met typeverontreiniging en
concentratie) versneld transport op kan treden
van verontreinigingen door dedeklaag richting watervoerend pakket.
Depotentiële locaties zijn beoordeeld aan
de hand van deUniforme Bron Indeling voor
potentieel bodemvervuilende activiteiten: het
UBI-model4'.Dit model geeft voor een groot
aantal bedrijfsactiviteiten een indeling in risi54
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Stroomschemabeoordelingverspreidimjsroico's.

coklassen. Dezerisicoklassen geven een indicatie vande kans op het ontstaan van bodemverontreiniging alsgevolgvan de betreffende
bedrijfsactiviteit (gebruikte stoffen en wijze
van gebruik van dezestoffen). Het risico wordt
uitgedrukt op een schaal van 1 tot en met8.
Hoe hoger het getal,destegroter de kans op
een omvangrijke bodemverontreiniging. Evenalsin het project Landsdekkend Beeld isvoorlopigalleengekeken naar de locaties met een
risicoklassevan 5ofhoger (de'werkvoorraad').
Om te komen tot een selectie van bedrijvendiemogelijk een risico vormen voor de
winningen van Oasen isde lijst met kenmerkendeverontreinigende stoffen (diegekoppeld
zijn aan deverschillende bedrijfscategorieën),
opgrond van stofeigenschappen, onderverdeeld ineengroep mobiele en een groep minder mobiele stoffen. Vervolgens isdegeselecteerdegroep locaties met mobiele stoffen
gekoppeld aan de berekende verblijftijd van
het grondwater. Evenals bij de bekende locaties ishierbij onderscheid gemaakt tussen
enerzijds transport van opgeloste stofen
anderzijds transport viapuur product (dichtheidsstroming). Hiertoe zijn aanvullende
selectiesgemaakt van alle bcdrijfscatcgorieën

waarbij stoffen gebruikt worden die in pure
vormzwaarder zijn dan water.

Resultaat risicobeoordeling
Het resultaat van deze risicobeoordeling is
een databestand waarin alle relevante gegevens
van risicovolle locatieszijn samengebracht. Per
winveld zijn de resultaten samengevat in een
aantal overzichtelijke kaarten (zieafbeelding 2
voor een voorbeeld).Dezegeven direct inzicht
in de liggingvan alleverontreinigde locaties,
derisicoklasse en deverblijftijd van het grondwater tot aan dewinning.De beschikbare
gegevens van de locaties,zoals bedrijfscategorie,adresgegevens en nummers van dossiers,
zijn verwerkt in het bestand en daarmee eenvoudig na tegaan.Aandehand van degegevens kan bijvoorbeeld snel worden nagegaan
vanafwelke locatieseen bepaalde stof afkomstigzou kunnen zijn die wordt aangetroffen m
een waarnemingsput of pompput.

Aanpassing monitoringsstrategie
Op basis van degegevens van deselectie en
risicobeoordeling van de(potentiële) puntbronnen isdemonitoringsstrategie van Oasen
aangepast.

Meetnet, meetsysteem en monitoringsstrategie
Het meetnet isdeverzameling van waarnemings- en productieputten waar voordekwaliteitsbewaking regulier watermonsters worden genomen. Met het meetsysteem wordt het gehele
bewakingsproces bedoeld vanafmonstername inclusiefdatabeheer, rapportage en besluitvorming,zoals beschreven door Kiwa5'.Demonitoringsstrategie betreft deuitgangspunten die ten
grondslag liggen aan het meetsysteem:wat wel,wat niet, waar en hoevaak meten?
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reinigdelocatiesmeetenemenisdekansop
onaangenameverrassingen geminimaliseerd.
Ookdegehanteerdezuiveringsstrategie sluit
onaangenameverrassingenzoveel mogelijk
uit.Naastfrequente monitoringisopallelocatiesindezuiveringeenactievekool-filtratiestapaanwezigdie microverontreinigingen
afvangt.
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Eenoverzichtvanalleverontreinigdelocaties,derisicoklasseendeverblijftijd vanhetgtondwatertotaande
winning.

De(potentiële)bedreigingenzijnopbasis
vanhetrisico,deliggingendeverblijftijd van
hetgrondwater totaandewinningingedeeld
ineenaantalrisicogebieden.Terplekkeishet
huidigemeetnetopvoorhanduitgebreid met
14nieuwepeilbuizen.Demeetpunten worden
geplaatstopvoldoendeafstandvandewinning,zodattijd beschikbaar isom,indien
nodig,maatregelen tenemen.Vaakisbinnen
dezerisicogebiedensprakevanclustersvan
(potentiële)verontreinigingslocaties (zie
afbeelding 2). Hierrichtdemonitoringzichin
eersteinstantieopdezeclusters.Opgrondvan
analyseresultaten wordtlaterdeaandacht
zonodigtoegespitstopindividuelelocaties.
De(potentiële)bedreigingenbuitende
risicogebieden wordengerichtverderonderzocht Ditkomtneeropcirca160vanderuim
duizendgeïnventariseerde locaties.Ditonderzoekbestaat ineersteinstantieuitdossieron-

derzoekbijprovincies,milieudienstenen
gemeenten.Zonodigwordtintweedeinstantie
beslotentothetaanvullend plaatsenvanextra
meetpunten enopnameinhetmeetsysteem.
Indienderesultaten vandemonitoring
en/ofderesultatenvanhetdossieronderzoek
hiertoeaanleidinggevenwordtmethet
bevoegdgezagcontactgezochtoverdezeresultatenendeconsequenties hiervanvoorhun
onderzocks-en saneringsprioritering.

TochwilOasennietalleenleunenopdeze
'endofpipe'-strategie.BinnenEuropeseen
nationalebeleidskaderswordt intoenemende
mategestreefd naarhetvoorkomen,verminderenofvroegtijdiger beheersenvanverontreinigingen.Hetdoelisdrinkwater tekunnen
bereidenmeteenminimalezuivering.Oasen
zaldanookmeerdannu,samenmetVEWIN
enhetR1WA,zijnbelangengaanbehartigenin
hetmaatschappelijke proceswaarinde(ruimtelijke)afwegingen plaatsvindenenwaardus
eventuelerisico'svoordegrondstofineen
vroegtijdig stadiumbeheerstofvoorkomen
kunnenworden.Hetinzichtdatviaditonderzoekisverkregeninde(potentiële)risico'svan
grondwaterverontreinigingen leverteen
belangrijke bijdrage aandeverdereuitwerking
vandezeoppreventiegerichtebenadering.*
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