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INVESTEREN I N [DURE] Z U I V E R I N G S M E T H O D E N VOORLOPIG
NIET NODIG

Reductiebemesting
werpthaarvruchtenaf
opArchemerberg
InhetvoorzieningsgebiedvanVitensOverijssel isdekwaliteitvanhetoptepompenwatervan
pompstationArchemerbergverbeterddoorhetterugdringenvanoverbemestingindeomgeving. Door
eenverwachteverbeteringvandegrondwaterkwaliteitendoorhetsliminzettenvandeverschillende
wiiimiddelendieVitenstothaarbeschikking heeft, kunnenaanvullendezuiveringsmaatregelenachterwegeblijvenenblijft hetdrinkwatervoldoenaandewettelijke normenvoorhetnikkel-ennitraatgehalte.Dezeconclusievolgtuiteenmodelleringvandegrondwaterstromen eneenbeschouwingvan
de mogelijkheden voorkwaliteitsverbeteringvandehuidigedrinkwaterproductie.
Vitensheeft eenwinvergunningvanvier
miljoen kubiekemeterperjaarvoorpompstationArchemerberg,maarstreeft ernaarop
termijnjaarlijks driemiljoen kubiekemeter
tewinnen omdeomgevingvandewinning,
metkwetsbarenattenatuurgebieden, teontlasten.VitenswildewinningArchemerberg
duurzaam makenéndezuiveringvanhet
pompstation renoveren.Ditvormdedeaanleidingvooreenstudienaardetoekomstige
ontwikkelingvandegrondwaterkwaliteit in

hetwingebied.Tegelijkertijd isonderzocht
ofadditionelezuiveringmoetwordentoegepast.Metnamenitraatennikkelvormeneen
bedreigingvoordekwaliteitvanhet reinwater.Dooropmengingvanhetreinwatervan
pompstationArchemerbergmet het reinwatervanpompstationWitharen kunnen grote
variatiesindekwaliteit vanhet onttrokken
waterworden afgevlakt.
Recentwaargenomen verhoogde nitraat-

ennikkelgehaltes opArchemerberg hebben
totverkennend onderzoekgeleid. Hieruit
ontstond deverwachtingdatdenitraat- en
nikkelconcentraties mogelijk nogverder
zouden stijgen tot onaanvaardbare niveaus
voordedrinkwatervoorziening.
Omdebronnen voorde drinkwatervoorzieningvanuit pompstation Archemerberg
veiligtestellen,heeft Vitenseennadereanalysevanderisico'senmogelijke maatregelen
uitgevoerd.Witteveen+Bos is ingeschakeld
voorhetuitvoerenvaneenmodelleringvan
degrondwaterkwaliteit. Hierinisdeverwachtinggetoetst datdenikkel-en nitraatconcentraties blijven stijgen na2003.Op
basisvandevoorspeldeontwikkelingvande
grondwaterkwaliteit isdoorVitensenWitteveen+Bosonderzocht ofmetdehuidigewinningeengoedewatervoorziening blijvend
kanworden gegarandeerd.
Vierscenario'szijngedefinieerd metverschillendeonttrekkingsregimes envariaties
vandetotaleonttrekking perjaar. Middels
dezescenario'szijn degrenzen verkendvan
mogelijke ontwikkelingen vandenikkel-en
nitraarconcentr atiesenmaatregelen in het
waterwinningsproces.Daarbij ismet name
ondetzochtofeenslimmeschakelingvan
putten opArchemerbergendemengverhoudingtussenWitharenenArchemerberg
gevolgenheeft voordegeleverdedrinkwaterkwaliteit.Ookisbeoordeeld ofextrazui-

DcomgevingvandepompstationsArchemerbergenWitharen.
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veringnoodzakelijkisomdenitraat- en nikkelgehaltesbinnen denormen vanhet
Waterleidingbesluit tehouden.

Voorspelling ontwikkeling
grondwaterkwaliteit
Opbasisvanhetbestaandegrondwatermodelvoordewinningvan pompstation
Archemerberg isdeontwikkelingvan
nitraat,nikkelenijzer bestudeerd.Dehistorischenitraatbelasting vanuit de landbouw
(deessen)enhet bosisgeïnventariseerd.Verrassendresultaat uitdezemodelstudie isdat
dedoorgaande stijgende trend uit eeneerdereverkennendestudieoplangere termijn
nietisaangetoond. Dit resultaat isop hoofdlijnen terug tevoerenopdeafname vande
bemestingniveaus opdeomringendeessen
indeloopvandejaren'80.

Beheersing reinwaterkwaliteit
door slim waterverdelen
Eendeelvanhetgewonnen waterop
Archemerberg wordtongezuiverdgetransporteerd naarWitharen,waar het wordt
beluchtenopgemengd metnafdtraat tot
reinwater.HetanderedeelvanhetgewonnenwaterwordtopArchemerberggezuiverd
doormarmerfiltratie. Ophet pompstation

wordtditmarmerfiltraat opgemengd met
nafdtraat uitWitharen tot reinwater.
Omdereinwaterkwaliteit na menging
tebepalenzijn deindegrondwatermodelleringvoorspeldemaxima voornitraatennikkelgehanteerd.
Alsgevolgvandevariaties indeinzet
vandeverschillende winputten (schakelschema's)ontstaan opweekbasisforse fluctuatiesindekwaliteit vanhet onttrokken
water.Inhetgemengdereinwater blijven de
gehaltes nikkelennitraatechteronderde
wettelijke norm.Omhetrisicoverder teverkleinendatdedrinkwaternorm wordtoverschredenalsgevolgvandewekelijkse fluctuaties,isdemeesteffectieve oplossingom het
aandeelvanputten meteenslechterekwaliteitinhettotaleuurdebiet tereduceren.Dit
kanwordengerealiseerd doorovertegaan
opeenanderschakelschema ofdecapaciteit
vandeonderwaterpompen vandeze specifiekeputten teverlagen.
Indienhetnikkelgehaltein het ruwwatertochverdermocht stijgen dandeprognoseaangeeft enmogelijkde drinkwaternorm
wordtoverschreden, danis nikkelverwijderingeenvoudigterealiseren.Hetjuist
gestarteproject 'RenovatieArchemerberg'

voorzietdaaromalleeninhetreserverenvan
ruimtevooreennikkelverwijdering.

Conclusie
Belangrijkste uitkomst vanhet onderzoekisdatookindetoekomst denitraat- en
nikkelgehaltes vanhetopgemengde reinwateroppompstation Archemerberg
blijven voldoenaandewettelijke normen.
Cruciaalhierbij isenerzijds deverwachte
dalingindegehaltesvandezestoffen in het
ruwwater dankzijdereductievandenitraatvrachtvanuit delandbouw enanderzijds het
sliminzetten vandeverschillende winmiddelen dieVitenstothaar beschikking
heeft. Opdezewijzeisinvesteren in(dure)
zuiveringsmethoden vooralsnogniet noodzakelijk, f,
SteefvanBaaien,Geo Bakker,
Raphael vanderVelde en
Peter Tienhooven
zie verder pagina 24overde voorspelling vande ontwikkeling van de
grondwaterkwaliteit vande winning
Archemerberg. Indat Platform-artikel
wordt gedetailleerd bij de modellering
stilgestaan.
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DeDCX22-AAvan KELLER isop dit moment nietvoor nietsdemeest
verkochte niveau-datalogger. Devernuftige real-time luchtdrukcompensatie
maakt hemstukken nauwkeuriger eneconomischer ingebruik danandere
producten.
Despecificaties zijn uitmuntend endesoftware* isuiterstcompleet en
gebruiksvriendelijk. Zo heeft udegeregistreerde stijghoogten inminder
dan 1minuut tot uwbeschikking enkunt udegrondwaterstanden direct
naarde DINODatabasevanTNOexporteren!
Programmeren enuitlezen kanmeteenLapTopofWindowsCE based
handheld computer zoals de Husky of Compaq Ipaq.
AlleKELLERdataloggers kunt uoverigensdraadloos uitlezenen
programmeren met het DCX-GSM1modem.
* Nauwkeurigheid 0,5cmWK, batterijlevensduur 10jaar
Windows enWindowsCE Software en uitleeskabel worden kosteloos meegeleverd.
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