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VROEGER WAS N I E T ALLES BETER

ringen?Welkeanalysemethoden zijn toegepast?

Waterkwaliteit
DrentscheAavanaf1^33
inbeeldgebracht

Vervolgensiseenkeusgemaaktvoorde
stoffen dieworden onderworpen aaneen
analyse.Vanaf151511zijn degegevens inmiddelsdigitaalbeschikbaar inhet laboratoriumsysteem vanhet waterlaboratorium.
Vooralsnogzijngeenstatistische trendanalyseslosgelatenopdedata.Opbasisvan
interviewsenjaarverslagen isdehistorische
ontwikkelinginhetstroomgebied achterhaald.Hierbij ismetnamegeletopdeaanwezigheid vanlozingen (riool-en afvalwater)inhetstroomgebiedvandeDrentsche
Aa.

HetwatervandeDrentscheAawordtsmds 1S81 doorhetWaterbedrijfGroningengebruiktvoorde
bereidingvandrinkwater.HetinnamepuntligtindebenedenloopvandebeekterhoogtevanDe
Punt.Vanafongeveer15124controleerthetwaterbedrijfdewaterkwaliteitvanhetingenomenwater
envoerthetwaterkwaliteitsonderzoekuittnhetbovenstroomsedeeivandeDrentscheAa.TegenwoordigvoerthetWaterlaboratoriumNoordinGlimmenditonderzoekuit. Dewaterkwaliteitsgegevenszijn vanafdejarendertig opgeslageninhetarchie/vanhetwaterlaboratorium.Ditarchie/herbergtdaarmeeinpotentieeenschataanwaterkwaliteitsin/ormatie.Onderstaandeauteurshebben
allegegevensgedigitaliseerdenaaneenanalyseonderworpen.Zehebbeneenreconstructiegemaakt
vandewaterkwaliteitendeinvloedvanafvalwaterlozingen mhetstroomgebied.Metnameinde
jarenvijftig enzestigwashetslechtgesteldmetdewaterkwaliteitdoordeaanwezigheidvanongezuiverdeajvalwaterlozingen. Doorallerleimaatregelenenregelgeving isdeDrentscheAanuredelijk
schoon.
"Hetriviertje,dateerstter hoogtevan
Vries-Zuidlarendennaam krijgt vanDrentscheAofPunterdiep,ontspringtmetverschillendekleine takken vandehooge
Drentschegronden.Dezebeken,veelal'diep'
of'loop'genoemd, voeren,ookzelfs bij
droogte,veelwateraan.Ditwaterweltopuit
dediepezandlagen naar bovenenisdus oorspronkelijk zuiver wel-ofgrondwater.Zoodrahetechteraandeoppervlaktegekomenis,
staathetaanvervuilingenzelfs besmetting
bloot,enmoethet alsoppervlaktewater wordenbeschouwd",(citaat Kapsenberg,1925).
Hetbovenstaandecitaatgeeft aandatal
indejaren twintigaandachtbestond voorde

Ajb. v.

Beschikbaarheidparameters
Vanwegedetijd richttedeanalysezich
opalgemenechemischeparametersen niet
opmetalenenbestrijdingsmiddelen. Vande
volgendestoffen zijn bruikbare historische
reeksengevonden:chloride(1933),waterstofcarbonaat(1933),zuurstof(1939),ammonium (1940),biologisch zuurstofverbruik
(1940),nitriet(1972),nitraat (1972),kjeldahlstikstof(1978),totaal-fosfaat (1972),orthofosfaat (1978),elektrischgeleidend vermogen
(1970)entotalehardheid (1969).De dagcijfers
vanallestoffen zijn voordeoverzichtelijkheidvertaald naar maandcijfers envoorde
presentatie ingrafieken isgebruikgemaakt
vanhetvoortschrijdendjaargemiddelde.
Vandestoffen dieeenindicatiegevenvande
invloed vanafvalwaterlozingen (ammonium,zuurstof,chlorideenbiologisch zuurstofverbruik) warenvoldoendegegevens
beschikbaar.Bijdepresentatie vanderesultatenrichten weonsdaaromopdeze stoffen.
Pasvanafdejaren zeventigwordendevermestingsparameters,zoalsfosfaat en stikstof,structureel gemeten.

hygiënevanhetoppervlaktewater vande
DrentscheAa.Ditwasmet namevanbelang
voordebereidingvanhetdrinkwateruit het
oppervlaktewater.Deaandacht voorde
hygiëneistotophedeneigenlijkniet veranderd.Hierdoorligtbijhet WaterlaboratoriumNoordeenschataan waterkwaliteitsgegevens(overeenperiodevanmeerdanzeven
decennia).
Bijdeanalysevandegegevens kwamen
devolgendevragenaandeorde:Welkestoffenzijn vanaf15133 onderzochtenhoebruikbaarzijn degegevens?Hoeheeft dewaterkwaliteitzichontwikkeld enwelkeoorzaken
zijn aantewijzen vooreventueleverande-

Verloopvanhetvoorßchrijdendjaar,gemidde!devanchlorideenammonium(1933 t/m2003).
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Ajb. 2:

Verloopvanhetvoortschnjdendjaargemiddelde vanBZVenzuurstof
(1939t/m2003).
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Historisch perspectief
Jarentwintigtotenmetzestig
"Erisechtereenkleingedeeltevan het
stroomgebied, namelijk datgedeelte,waarbinnen degemeenteAssenligt,datineen
minder goedeconditieverkeert.Dit kleine
gebied omvatechternietmeerdan het
gedeelte,hetwelkzichbevindt binnen het
vierkant,inwelkslinker onderhoekAssen
ligt.Aanstondszalhieropworden ingegaan,
dochthans kanreedsmedegedeeld worden,
datvandevervuiling,dieuitgaat vande
gemeenteAssen,buiten het bedoeldevierkantje practisch nietsmeer temerkenis"
(citaatKapsenberg, 1925).
Uithetbovenstaandecitaatuit 1925 valt
afteleidendatdevervuilingsgraad vanher
oppervlaktewater vandeDrentsche Aa
gering was. Tochkwamendeeersteverschijnselen vanvervuilingalomdehoek kijken.Debeekhadechtereennatuurlijkzuiverendvermogen,waardoorde effecten
geringwaren.Daar kwamvanafdejaren
veertigveranderingin.Debevolkingsgroei
nadeTweedeWereldoorlogheeft grote
invloedopdewaterkwaliteit.Met name
Assengroeitsneluit toteenstad.Het afvalwater(huishoudelijk enindustrieel)gaat in
dezeperioderechtstreeks debeekin.Het
effecr vandemenselijke belastingopde
waterkwaliteit isterug tevinden inde
afbeeldingen 1 en2.Inafbeelding 1 isdeontwikkelingvanchlorideenammonium weergegeveneninafbeelding 2deontwikkeling
vanBZVenzuurstof Tevenszijn dehuidige
streefwaarden voorgenoemde paramerers te
zien.Hetgehaltevanammonium, chloride
enhet BZV neemt indejaren vijftig sterktoe
metextremepieken rond deeindjaren vijftig. Deafbraak vanhetgeloosde afvalwater
vraagtveelzuurstof, waardoordezuurstofgehaltes sterkdalen.Eindjaren vijftig ligt
hetjaargemiddelderond3 mg/l,terwijlde
streefwaarde 8 mg/l is.Zuurstofloze situaties
komenookvoor.Indezeperiodebeperkt het
WaterbedrijfGroningendewinningvan
oppervlaktewater uit deAavoordrinkwaterbereidingtoteen minimum.
"Bijonderzoekbleekechterook,datverschillendesoorten(macrofauna; red.)bijverontreiniging snelverdwijnen. Wilmendeze
belangwekkende fauna behouden,dan moet
meneroptoeziendathet wateropgeen
enkelemanier veronrreinigd wordt."(citaat
Mur-Atzema,1965).
In i960is,met nameopaandringen van
hetWaterbedrijf Groningen,eeneinde
gemaakt aanongezuiverde afvalwaterlozing
opdeDrentscheAa bijAssen.Degemeente
Assenheeft eindjaren vijftig een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd.Dit isook
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direct terugtezienineensterk verbeterde
waterkwaliteit. Wezieneensterke verlaging
vanhetammoniumgehalte endezuurstofgehaltes stijgen. In 1968 ismetdeuitbreidingvanderwzidelozingpermanent stopgezetenverplaatst naar het Havenkanaal
vanAssen.DeDrentscheAawerd hiermee
behoorlijk ontlast vanafvalwater. Halverwe-

gedejaren zesrigkwamookderwziRolde
gereed,waardoor herwatergezuiverd opde
beek(Rolderdiep) werdgeloosd.Afvalwaterlozingenvinden opdiverseplaatsen inhet
stroomgebied plaats(zieafbeelding 3).
Dewaterkwaliteit wasindejaren zestig
matigtotslecht.Halverwegedejaren zestig

Eenfotouit1925vanhetinlaatpuntvanhetGroningsewaterbedrijfindebenedenloopvandeDrentscheAa.
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Eenjoto die recent.gemaaktu opdezelfdeplek.

zienweeenverslechteringoptreden.Ditis
vooralhetgevolgvandeongezuiverde afvalwaterlozingafkomstig vanSlachterij Udema
teGieten.
"Tijdens eenvande bemonsteringen
werdeengrootaantal roggebroden inher
watergesignaleerd"(citaatGast, 15165).
Jarenzeventigtotenmetnu
MetdekomstvandeWetverontreinigingoppervlaktewater (Wvo)endeoprichtingvanhetZuiveringsschap Drenthe in
1970kwamdeaanpakvan ongezuiverde
afvalwaterlozingen ineen stroomversnelling.InGieten(1974)werdeenrwziin
bedrijfgenomen.Degehaltesvan ammonium,BZVenchloridevoldoen nadezemaatregelbijna aandestreefwaarde. Het zuurstofgehalte begint aaneenopwaartse lijn.De
waterkwaliteit vandeDrentscheAamaakt
hiermeeweereensprongvoorwaarts.
In 1985wordtdeslechtwerkende rwzi
vanRoldestopgezetenhetrioolwater wordt
naarderwzivanAssengeleid.Hiermeeisde
laatstegrotelozerinhetgebiedvande
DrentscheAaweggehaald.Dit istetugte
zienineenverbeteringvanhetgehaltevan
chlorideenammonium.Dewaterkwaliteits-

Aft). 3:

verbeteringzetzichdoor tot indejaren
negentig.Van 1994tot 1996zijn circa250
woningen en bedrijfsgebouwen indebuitengebieden opderiolering aangesloten.
Vanaf1997zijn allerioolwateroverstorten in
hetstroomgebied gesaneerddan welsterk
gereduceerd qua belasting(90procentreductie).Desaneringvandeoverstortenzienwe
nietdirect terugalseenttendbreuk,maar
meeralseengeleidelijke verbetering.
Dewaterkwaliteit vandeDrentscheAa
magheden tendagealsschoon worden betiteld.Hetlijkt eropdatdehuidige waterkwaliteitbeter isdan indejaren dertig.De
onderzochteparametetsvoldoen allemaal
aandestreefwaarde. Decijferreeksen van
anderestoffen alsbestrijdingsmiddelen en
nutriënten gaan helaasnietzoverterug in
detijd.Tochzienwevoordezestoffen de
laatstedecenniaookduidelijke verbeteringen.DeDrentscheAavoldoet bijna aande
notmen voornutriënten en overschrijdingenvanbestrijdingsmiddelen komen nog
maarweinigvoor.Eenverdere verbetering
vandenutriëntgehaltes wordt verwacht
dooraanscherpingvandeMestwet.Momenteelloopt indeDtentscheAaeen landelijk

liggingvan àevoormaligeenhuidigerelatie/groteajvalwaterlozmgminhetstroomgebiedvande
DrentscheAa.

huidigelozing RWZIAssert

langjarig onderzoek naardeeffecren vande
mestwetgeving opdewaterkwaliteit.Deuitvoeringisinhanden van onderzoeksinstituutAlterra.Metditonderzoekkomtwellichtmeer inzicht indedynamiek inde
nutriënrenhuishouding ende haalbaarheid
van nutriëntennormen.
Deresultaten diebereiktzijn voorde
DrenrscheAamaken het mogelijk dat
WaterbedrijfGroningen indeafgelopen30
jaardebereidingvandrinkwater meteenvoudigezuiveringsmethoden heeft gecontinueerd.

Conclusies
DoorinhetarchiefvanhetWaterbedrijf
Groningen teduiken hebbenweeenschat
aanwaterkwaliteitsinformatie overde
DrentscheAaverzameld.Degegevensgaan
terug tot 1933. Ditbetreft metname stoffen
diedematevanorganischebelasringindiceren.Wehebben helaaspasvanafdejaren
zevenriggegevensoverde nutriëntenhuishouding(stikstofenfosfaat). Wehebbenal
metaldehistorischeontwikkeling opeen
goedewijze kunnen reconstrueren.
Dewarerkwaliteit vandeDrentscheAais
indejaren vijftig enzestigdooreendiepdal
gegaan.Dewaterkwaliteit isronduit slecht
geweest.Jehoort vaakdatvroegerallesbeter
was,maardarkanvoordekwaliteit vande
DrentscheAanietwordengezegd.
Opaandringen vanhet Waterbedrijf
Groningen zijn vanafdejarenzestigallerlei
verbeteringsmaatregelen uitgevoerd.De
waterkwaliteit ishierdoor met sprongen
vooruitgegaan.DekomstvandeWetverontreinigingoppervlaktewateren rond1970
deeddaar nogeenschepbovenop.Dewaterkwaliteit isdelaatstetwintigjaar steedsverderverbeterd.Wezitten nu opeenniveau
datbetet isdan indejaren dertigenvoldoen
aandestreefwaarden. Het waterisschoon te
noemen.Nutriënten en bestrijdingsmiddelenblijven nogaandacht vragen,maarook
daarinzijn flinke stappen voorwaarts
gemaakt.Wezijn naaronsideeopeen punt
aanbeland waardewaterkwaliteit deecologischeontwikkelingvanhet beeksysteem
nietmeerindewegstaat.Hetbereikenvan
eenecologischgoedetoestand vanhetgehele
beeksysteemzullenwevooralbereikendoor
maatregelen tenemenindeinrichting-en
onderhoudsfeer. Eentipdiewemeewillen
gevenaandeplan-enbeleidsmakers.«[
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