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Grondwatewinningen in destad zijn vanwege dekwaliteit van debronnieterg populair bij waterbedrijven. Met name debeheersing van risico's ten aanzien van verontreinigingen speelt hierbij een
belangrijke rol.Maar veranderingen binnen het 'zuiveruujslundschap' leiden ertoe dat liet een overweging waard isom dekeuzevoordezecjroudstojniet perdefinitie uit tesluiten.Technisch en financieelisdebereiding van drinkwater uitstadsgrondwater haalbaar. Qua complexiteit van de behandeling enpnjstechnisch scoortdrinkwateruitstedehjkgrondwater tussendrinkwateruit landelijk
grondwater endrinkwater uit oppervlaktewater. Dat schoongrondwarerdevoorkeurgenictvoor het
bereiden van drinkwater isevident, maar wanneer dit niet beschikbaar isojwanneer het van ver aangevoerd moet worden,zoustededjkgrondwater in beeld kunnen komen.
Nederland beschikt over voldoende water
om drinkwater van te maken, maar de kwaliteit vandebron en de ruimtelijke inpassing
ervan,maken de bronkeuze tot een waar
(beleids)spektakel.In een vorigartikel [zie H 2 0
nr. 2van 25januari 2002,pag.383)) werd belicht
hoevanuit verschillende invalshoeken van
bescherming (geologische,maaiveld- en technische bescherming) de plaats van debron in
veelsituaties kan leiden tot ruimtelijke meerwaarde.Alseen mogelijke uitwerking van
'technische' bescherming werd dewinning van
stedelijk grondwater in combinatie met hoogwaardige zuiveringstechnieken gesignaleerd.
Inmiddels isdeze optieaan de hand van een
bureaustudie bij Vitens Overijssel nader uitgewerkt en op technisch/financiële haalbaarheid getoetst. Het concept hierbij iseen decentrale winning enzuivering vangrondwater in
stedelijk gebied op plaatsen waar dat het meest
wenselijk ofminst schadelijk is,met oogvoor
demeerwaarde die ruimtelijk en kwalitatiefte
beteiken is.In dit artikel presenteren wij onze
bevindingen aan de hand van een casestudie.

dan tot nu hetgeval is.Eenbelangrijke consequentie hiervan isdat omwille van ruimtelijke
meerwaarde (in dezin van een verbetering van
de kwaliteit van de leefomgeving) concessies
worden gedaan ten aanzien van de kwaliteit
van degrondstof Uiteraard isdit niet per
definitie hetgeval,maar het wordt voorshands
niet uitgesloten.
Bijhet concept van 'stedelijk grondwater
voor drinkwater' zalduidelijk zijn dat de kwaliteit vandegrondstofondergeschikt is
gemaakt aan het bereiken van ruimtelijke
meerwaarde.

Het concept

Deruimtelijke meerwaarde ishierbij gelegen in het feit dat demet winning gepaard
gaandegrondwaterstandsverlaging in veelsteden eetdet als'lust' dan als'last' wordt ervaren,
zoals dat in het landelijk gebied het gevalis.
Bovendien wordt het water vlak bij de consument gewonnen. In feite ishet concept ook te
beschouwen alsde'zelfvoorzienende stad',
waarbij het drinkwater onttrokken wordt aan
destedelijke waterkringloop oferzelfs deel van
wordt,zoals het gevalzou kunnen zijn bij hergebruik van afvalwater en het sluiten van de
waterketen.

Het algemene concept van waaruit
gewerkt wordt, isdat meerwaarde diebij een
goederuimtelijke inpassing van de winning
kan ontstaan, zwaarder wordt meegewogen

Zuiveringstechnieken zijn inmiddels
zover dat dit concept ookdaadwerkelijk ingevuld kan worden.Demogelijkheid om relatief
kleinschaligezuiveringsinstallaties in te zetten

komt tegemoet aan de wens dewinning van
grondwater tespreiden endaar teplegen waar
(grond)wateroverlast bestaat.
Het concept benadert het stedelijk
(grond)watersysteem vanuit een 'utilitair'
beginsel, hetgeen inhoudt dat (het behoud
van)de 'natuurlijkheid' van het stedelijk
watersysteem geen primair leidend principe
vormt in de besluitvorming omtrenr inrichtingengebruik ervan.
Daarnaast speelteen roldat een diepe
grondwaterstand in destad vanuit het perspectiefvan devolksgezondheid gunstiger zou
kunnen zijn dan grondwaterstanden dicht aan
maaiveld.Naast uiteraard venrilarie van
woningen, heeft ookde grondwaterstand
invloed op devochthuishouding van (met
name oudere) woningen.
Eénen nader betekent overigens niet dat
een 'ecologische expressie'van het watersysteem in stedelijk gebied onmogelijk wordt,
alleen dat dieanders ingevuld zal moeten
worden dan aan een ecologiediespecifiek aan
natte omstandigheden isgebonden. Voldoende speelruimte blijft over voor het creëren van
'belevingswaarden'.
Het concept van stedelijk grondwater voor
drinkwater sluit aan bij het concept van de
'waterbank', waarbij diversebronnen van
water binnen her stedelijk gebied (zoals water
dat vrijkomt bij bemaling, grondwatersanering, restwater van industriële processen)
worden kortgesloten met devraagnaar water
opverschillendelocaties1).
Het concept van de waterbank beperkt
zichvooralsnogechter tot deaan industriewater gerelateerde vraagen leidt (mede daardoor)niet altijd tot een situatie waarbij zowel
deaanvoer alsdeafzet van water in tijd en
ruimre voldoendegegarandeerd zijn. Het conceptvan stedelijk grondwater speelt daarnaast
meer in op deruimtelijke inpassing van
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GlobalewaterbalansvanHengelo.

waterwinning en de zelfvoorzieningsgedachre,
mer een srrucrurele en daardoor conrinue
afzet. Indit opzicht vullen de twee concepten
elkaar perfect aan.
Stedelijke waterbalans in een
notendop
Hengelo isom verschillende redenen als
casesrudygekozen.Ten eersreomdat dezestad
nogsteeds wordt geconfronteerd met degevolgen van het sluiten van stedelijke winningen
(wateroverlast).Ten tweedebeschikt Hengelo
over eengeschikte geohydrologische setting
voor het ontwikkelen vaneengeïsoleerd stedelijk (grond)watersysteem.

minimale onttrekkingsvariant (onttrekking=3/4 miljoen mVjaar). Hierbij wordt
alleen het drainagewater gebruikt dat vrijkomt om de wareroverlast net op te heffen;
stedelijke benuttingsvariant (onttrekking
=drie miljoen mVjaar). Hierbij wordt het
stedelijk grondwater zoveel mogelijk
benut, met alsvoorwaarde dat geen grondwaterstandsverlaging van betekenis buiten het stedelijk gebied optreedt;
zelfvoorzieningsvariant (onttrekking =vijf

Tabel1:
aspect

Dit betekent enerzijds dat de lekafvoer bij
toenamevangrondwaterwinning in de stad
zal afnemen, hetgeen gunstig isten aanzien
van de capaciteit en werkingvan de rioolwaterzuiveringsinstallaties, en anderzijds dat
degrondwateroverlast in Hengelo zal toenemen bij rioolrenovatie,waarbij riolen doorgaans revens lekdicht worden gemaakt (hetgeen extra drainagemaatregelen vergrom het
risicovoor herontstaan van wateroverlast te
compenseren).

drinkwaterproducrie
buitendestad*
(miljoenmVjaar)
rypeonttrekking

Naar een zelfvoorzienende stad
Ten aanzien van de tewinnen hoeveelheid
grondwater in destad iseen aantal varianten
bekeken en kort geëvalueerd (zietabel1):
20-2002

miljoen mï/jaar). Hierbij wordt zoveel
water onttrokken alsnodig isom degehele
srad vandrinkwater te voorzien.
Deeerst oprieisvanwege de discontinuïteit in waterlevering voor de drinkwatervoorziening niet interessant. Bovendien isde
beschikbaarheid van dergelijk water het laagst
wanneer de vraag naar drinkwarerjuist het
hoogst is.Beideandere opties liggen qua onttrekkingshoeveelheid dermare dicht bij elkaar

Overzichtvandebeschouwdevarianten.

Eenindicatievewaterbalans vanHengelois
weergegeven inafbeelding 1.Detotale wateraanvoerbedraagt inHengelocircavijf miljoen
kubiekemeter perjaar.Bijna 3,25miljoen hiervanbetreft grondwateraanvulling (neerslag
minus verdamping minus afvoer verhard
oppervlakviariolen)en eenkleine 1,75 miljoen
betreft netto aanvoervangrondwarer vanuit het
omringendegebied.Vanderuim4,5miljoen
kubieke meter verdwijnt circaeenhalf miljoen
kubieke meter perjaar viadrainage naar het
oppervlaktewater en circaéénmiljoen kubieke
meter wordt opgepompt. Eeninteressantgegevenisdarmaar liefst driemiljoen kubieke
meter waterperjaar(zo'n65procent vandeaanvoer)wordt afgevoerd door lekkende riolen.
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algemeen
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dat voor Hengelo uiteindelijk isgekozen voor
een 'rekenvariant' met een onttrekkingshoeveelheid van vier miljoen kubieke meter per
jaar. Hiermee blijft de keuzevoordetwee laatsteopties in beeld.

Winning
100%

15% concentraat

Anaërobe Nano
85%

Met betrekking tot de zelfvoorziencndhcid
kan ook nog op eenandere manier naar de
waterbalans gekeken worden.Uitgaande van
eengemiddelde consumptie per hoofd van de
bevolking van 120liter per dag (ongeveer
45mVjaar) eneen (stedelijk) neerslagoverschot
van 500mm/jaar heeft iederpersoon circa
90m 2 nodigom inzijn ofhaar waterbehoefte
te voorzien. Het gemiddelde beschikbare
oppervlak bedraagt in stedelijk gebied circa
150m 2 per persoon (groveschatting).Eén en
ander houdt in dat wanneer voldoende regenwater afgekoppeld en geïnfiltreerd kan worden
(waarvandemogelijkheden toenemen als
gevolgvan degrondwaterstandsverlaging door
de waterwinning), degrondwateraanvulling in
het stedelijk gebied in principe voldoende
moet zijn om destad van (drink)water te voorzien.Het voordeel van deze'waterroute' boven
eendirect gebruik van hemelwater is bovendien een vertraagde afvoer van water vanuit
het stedelijk gebied, minder belastingvan de
rioolwaterzuiveringen, minder overstort van
rioolwater en bodempassage alsonderdeel van
het 'zuiveringsproces'.

Naar een droge stad
Om een voorde stad zooptimaal mogelijkeverlagingvan degrondwaterstand te realiseren,ishet noodzakelijk dewinningen zoveel
mogelijk tespreiden en telokaliseren daar
waar degrondwateroverlast het meest ernstig
is.Het heeft hierbij devoorkeur zo mogelijk
gebruik te maken van diepe horizontale putten in plaats van meerdere verticale putten.
Voordelen van diepehorizontale putten zijn
namelijk: een betere spreiding van de verlaging,minder graafwerk opstraatniveau, minder ruimtebeslag en daardoor tevens minder
grondaankoop.
Bijde keuze van de onttrekkingslocaties
speelt echter ook de bestaande waterlcidmginfrastructuur een rol.Vanuit dit perspectief
heeft het namelijk devoorkeur de onttrekkingslocaties zodicht mogelijk bij hoofdleidingen tesitueren, zodat graafwerk in de stad
voor het aansluiten van de onttrekkingslocaties op het leidingnet minimaal is.Verder is
het nogin bedrijfzijnde pompstation Hasselo
(gesitueerd in het noordenvan Hengelo)als
blijvend beschouwd en iservanuit gegaan dat
delocatievan pompstation Hengelo opnieuw
benut wordt.
Devoornoemde overwegingen hebben
geleid tot dekeuze van vier winningslocaties
elk met een onttrekking van één miljoen
kubieke metet perjaar.

Beluchting

Beluchting

Actief Kool

Snelfiltratie

UV

Actief Kool
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Lozen op
oppervlaktewater

Marmerfiltratie
Afb.z:

Zuiveringsconceptvan destedelijkewinning in Hengelo.

Een uitgebreid zuiveringsconcept...
Puur technisch gezien legtde kwaliteit
van debron nauwelijks beperkingen opaan de
mogelijkheid om drinkwatet te maken dat voldoetaan het waterleidingbesluit. Welvormt de
kwaliteit van het onttrokken water de sleutel
tot detechnisch/financiële haalbaarheid. Technisch omdat met name de bedrijfsvoering van
membraaninstallaties nog het nodige ptoefinstallatie-ondcrzoek met zich mccbtcngt en
financieel omdat de inzet van relatief uitgebreideencomplexe zuiveringsstappen extra
kosten met zich meebrengen. Daarbij komt
dat niet alleen het drinkwater betrouwbaar
moet zijn, maar dat ookstrenge eisen worden
gesteld aan de kwaliteit van eventueel te lozen
restwater (met name het concentraat van de
membraaninstallaties).
Tenbehoeve van het ontwerp van een
geschikte zuivering isdeteverwachten kwaliteit van het teontrekken grondwater onderzocht.Dit isgedaan door een evaluatie van de
ruwwaterkwaliteit van pompstation Hasselo
en het (voormalige) pompstation Hengelo en
door een vergelijking van deze kwaliteiten met

Tabel2:

het algemene beeld van de kwaliteit van stedelijkgrondwater'').Wat betreft de macroparameters blijkt het Hengelosegrondwater redelijk 'doorsnee' tezijn. Daarnaast zijn de
microverontreigingen van pompstation Hengelogeëvalueerd, waaruit blijkt dat rekening
moet worden gehouden met de aanwezigheid
van PAKs(een reflectie van olieachtige producten) en gechloreerde koolwaterstoffen (een
reflectie van schoonmaakmiddelen) in een
concentratie die kan oplopen tot plaatselijk
enkele tientallen microgrammen per liter.
Met de hiervoor geschetste verwachtingen
omtrent de kwaliteit van het ruwe water is het
in afbeelding 2 weergegeven zuiveringsconcept opgesteld.Decombinatie van eenanaërobenanofiltratie, actievekoolen UVstaat
garant voor een betrouwbare drinkwaterkwaliteit.Wel isdoor deverwijdering van een
groot deelvan dezouten door de nanofiltratie
opharding door marmerfiltratie noodzakelijk.
Dezuivering van het concentraat isnaar verwachting nodig om een kwaliteit te bereiken
die aanvaardbaar isvoor lozingop het oppervlaktewater.

Indicatievekostenverjelijkinfl bereiding drinkwatervoorverschillendecondities.

Reinwater
geproduceerd uit..

eenvoudiggrondwater
moeilijkgrondwater
oppervlaktewater
stedelijkgrondwater

winning+
zuivering

kosten(euro H
grondwater- ruw water
belasting*
transport**

0,15

0,18

0,10

o,47

0,18

0,10

0,82
0,62

totaal

o,43
o,75
0,82

0,20

0,82

Degrondwaterbelasting voordoor membranen gezuiverd grondwater isrelatiefhoog.
omdat een deelvan het gewonnen water afgevoerd wordt alsconcentraat, waarvoor wel
belastingwordt betaald, maar wat geen drinkwater oplevert.
' Ervanuitgaande dat voormakkelijk en moeilijk grondwater deafstand tussen bron en stad
circa 20km bedraagt en dat eventueel oppervlaktewater nabij destadzou worden gewonnen.
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De toegepaste technieken worden door
Vitens verspreid over dediverse pompstations
reeds allen toegepast, waarmee het zuiveringsconcept als technisch haalbaar geclassificeerd
kan worden.
...maar ' h e t k a n u i t '
Ten behoeve van de inschatting van de
financiële haalbaarheid zijn de kosten van uit
verschillende bronnen bereid drinkwater geëvalueerd (zietabel 2).Hierbij zijn 'makkelijk'
en 'moeilijk' grondwater en oppervlaktewater
onderscheiden. Bijmakkelijk grondwarer
moer gedacht worden aan grondwater waarvoor alleen beluchting en snelfiltratie noodzakelijk isom erdrinkwater van temaken. Bij
moeilijk grondwater moet bijvoorbeeld
gedacht worden aan grondwater waarbij
tevens ontkleuring, ontharding en/ofgeurverbetering aan de orde zijn.De berekeningen
zijn verder gebaseerd opde bijVirens Overijsselgangbare rekenmethoden. De kostenbepaling vooroppervlaktewater isafgeleid van
berekeningen die voor pompstation Weerseloseweg(winning van geïnfiltreerd oppervlaktewater) zijn uitgevoerd.
Dekosten van winning en zuivering van
stedelijk grondwarer liggen globaal tussen die
van 'moeilijk' grondwater en oppervlaktewater (respectievelijk 62,47en 82eurocenr).
Verder hangt het er vanafin hoeverre additioneleposten alofniet in beschouwing worden
genomen.Transport gaat met name doortikken naarmate de afstand tussen producrie en
consumptie toeneemt (transport kost rond 0,5
eurocent per ms/km).Met deoverheid zou de
discussie aangegaan kunnen worden ofhet
stedelijk grondwaterdomein niet vrijgesteld
kan worden vangrondwaterbelasting. Tenslottegaat het om een activiteit die eerder
gestimuleerd dan beperkt zou moeten worden.

Dit levert een besparing van 20eurocent per
kubieke meter op.Ookzou een bijdrage van
gemeente en waterschap gevraagd kunnen
worden,omdat deonttrekking van stedelijk
grondwater degemeente voor een belangrijk
deelvan (grond)waterovcrlast en de daarmee
gepaard gaande kosten verlost.
Bijrealisatie van voornoemde zaken daalt
de prijs vandrinkwater uit stedelijk grondwater naar 52eurocent per kubieke meter. Eén
en ander resulteert in een zekere bandbreedte
ten aanzien van de mogelijke prijsontwikkelingvan stedelijk drinkwater, van circa52
eurocent (vergelijkbaar met dat van makkelijk
grondwater) tot circa 82eurocent (vergelijkbaar met dat van oppervlaktewater). Grosso
modo kan gesteld worden dat deprijs van stedelijk grondwater rond dievan moeilijk drinkwater zalliggen en daarmee uir financieel oogpunt een reëelalternatief vormt.
Conclusie
Het lijkt niet terecht om bij de keuze van
degrondstof voot de bereiding van drinkwarer
stedelijk grondwater per definitie uit te sluiten.Momenteel isuit bedrijfsmatig oogpunt
deprioriteitsvolgorde doorgaans:schoon, middel-hard grondwater (makkelijk grondwater) grondwater met een hoge hardheid en/of
zichtbare kleur en/ofminder goede smaak
(moeilijkgrondwater) -oppervlaktewater. Stedelijk grondwater ontbreekt in dit rijtje. Maar
indien makkelijk grondwater niet beschikbaar
isofwanneer dit overgrote afstanden getransporteerd moet worden, dan lijkt het etop dat
stedelijk grondwater in feite te prevaleren is
boven oppervlaktewater en het zelfs concurrerend kan zijn met moeilijk grondwater.

een relatiefmatig doorlatende ondergrond en
daardoor een relatiefgeringe uitstraling van
grondwarerstandsvetlagingen. Momenteel
wordt nagegaan in hoeverre het concept ook
voor andere gebieden toepasbaar zou kunnen
zijn. Zo isbijvoorbeeld voor Holocccn Nederland de meerwaarde van een droge stad niet of
nauwelijks te bereiken (hoewel het principe
van zelfvoorziencndhcid en bodempassage nog
overeind zou kunnen blijven indien het afgekoppelde hemelwater onder dedeklaag geïnfiltreerd zou kunnen worden) en ingebieden met
eengoed doorlatende ondergrond isdeverlaging moeilijker binnen destadsgrenzen te
houden. Tevens vindt momenteel een bredere
afweging met betrekking tot duurzaamheid,
veiligheid, risicobeheersing, consequenties
voor migratie van verontreinigingen en dergelijke plaats.Deuitkomst hiervan isin belangrijke mate medebepalend voorde uiteindelijke
haalbaarheid van het concept van stedelijk
grondwatet voordrinkwater en het verkrijgen
van draagvlak ervoor. •
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H o e verder?
De bovenstaande conclusie ismin ofmeer
geldig voor het stedelijk gebied inTwente, met

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem watervoorziening en waterwminstaliatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in
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