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Archemerberg iseenstuwwalwinning tenzuidenvan Ommen inOverijssel. Bijeerdere inventarisatiesvan deduurzaamheid van dewinningen indezeprovincieisdewinningaangemerkt als'beperkt
duurzaam'en'mogelijk duurzaam temaken'.Naar aanleiding hiervan begonVitensOverijssel
'voorheenWMO)eenproject terverduurzaming vandebestaandewinning.Ecubelangrijkeeerste
stap bijditprojectishetinmeerdetailvaststellen vandehuidigeduurzaambeid.Metanderewoorden: mhoeverrewijktdehuidigesituatienjvandeideale;duurzame]situatie. Inditartikel wordt
beschrevenopwelkewijzedehuidigeduurzaamheid vastgesteld wordtenwatderesultatenhiervan
zijn.Tevenswordtingegaanophetproceswaarbij Vitenssamen metanderepartijen invulling
probeerttegeven aaneentoekomstigeduurzamesituatie.
DewinningArchemerbergbevindtzichop
hetnoordoostelijke gedeeltevandestuwwal
Archemerberg,zeskilometertenzuidenvan
Ommen.Sinds i960wordthiergrondwater
onttrokken uithetgestuwdefreatische pakket.
Hetmaximaalonttrokkendebietbedraagtvier
miljoen kubiekemeterperjaarenisdaarmee
gelijk aanhetvergunningsdebiet. Hethoogste
punt vandebergligrop70meterbovenNAP
ensteektdaarmeecirca60meteruitbovende
omgeving.Debergzelfisvoorcircadriekwart
begroeidmetnaaldbosenheide.Hetoverige
deelwordtingenomendoordeoostelijkgelegenArchemer-esendeLemeler-es.BeidenhebbeneenlangeIandbouwgeschiedenisen
wordengrotendeelsgebruiktvoordeteeltvan
maïs.IndedirecteomgevingvandeArchemerbergbevindtzichoverwegend landbouwgrond.Indiegebiedenissprakevaneenintensieveontwateringeneenscherpeovergang
metdeArchemerberg.Weerietsverder,opeen
afstand vancircaanderhalvekilometer vande
Archemerberg,bevindenzichenkele
natte/vochtigenatuurgebieden. HetgaathierbijondermeeromdeEerderHooijlandenen
eentweetalvennennabijdeBesthmenerberg.
Duurzaamheid
Eenduurzame drinkwatervoorziening
kenmerkrzichdooreengoedebalanstussen

wensenvandeklant,deeffecten vandewinningopdeomgeving(beïnvloeding),deeffec-

Tabel1:

tenvandeomgevingopdewinning(bescherming)eneenefficiënte bedrijfsvoering(zieook
hethieraanvoorafgaande artikel"Waterbedrijvenalspartneringebiedsprocessen'j.Deze
definitie biedthetkaderwaarbinnen deduurzaamheidvandedrinkwatervoorziening in
hetalgemeenenafzonderlijke winningen in
hetbijzonder beschouwd worden.Omde
duurzaamheid vaneenafzonderlijke winning
tekarakteriseren,ishetnodigomdegehanteerdedefinitie verderteconcretiseren aande
handvanmeetbarecriteria.Nahetscorenvan
dewinningopdezecriteriakaneen afweging
gemaaktwordenvandeduurzaamheid vande
winning.Dezeafweging vormtdebasisomde
dialoogmetdeomgevingaantegaanomgezamenlijk vasttestellenhoeeenduutzametoekomstvoordewinningeruitkanzien.Inhet
totaleproceszijndaarbij vierstappente
onderscheiden.Deeerstetweestappenbetreffendeinventarisatievanrelevanteduurzaamheidscriteriaendescorevandewinningop
dezescore.Dezestappenzijnrecentelijk afgerond.Dederdestapheeft betrekkingopdefeitelijkeafweging vandeduurzaamheid welke
opkortetermijn zalplaatsvinden.Devierde
stapisdedialoogmetdeomgevingoverde
verduurzaming vandewinningeniseigenlijk
eencontinueproces.
Stap 1:inventariseren duurzaamheidscriteria
Deduurzaamheid vandewinningArchemerbergisvastgestelddoorvooreengroot
aantalcriteriatetoetseninhoeverredehuidi-

Overzichtvandegehanteerdecriteria.

criteriamet aandachtspunt

klein

matig

groot

zeer
groot

bescherming
risicopotentiële puntverontreiniging
risicodiffuse verontreiniging
beïnvloeding
landbouwdroogteschade
ruimtebeslagoplandbouw
effecten opaquatische natuut
effecten opterrestrische natuur
positieinhet watersysteem
bedrijfsvoering
huidigekwaliteitreinwater
toekomstigekwaliteit reinwater
criteriazonder aandachtspunt
klant
leveringszekerheid,klanttevredenheid enkosten
bescherming
bestaandebodemverontreinigingen enrisicoop verontreinigingenuithet
oppervlaktewater
beïnvloeding
tuimtebeslagopbebouwingeninfrastructuur, overlapvaneen waterpatel,
stroomgebied,energiegebruik,afvalproductie en ouderdomvandegrondstof
bedrijfsvoering stotingsgevoeligheid
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dan een winning aan het eind van het watersysteem. Met andere woorden:een winning in
een infiltratiegebied heeft over het algemeen
eengroter effect op degrondwaterstand ende
grondwaterstroming (intrekgebied, kwel/infiltratie,verblijftijden) dan een winning ineen
kwelgebied. Bijhet streven naar eenzo natuurlijk mogelijk watersysteem zijn waterschappen
daarom veelalvoorstander van het verplaatsen
van winningen welkeaan het begin van het
watersysteem zijn gelegen.Doordat de winningArchemerberg zichop een stuwwal
bevindt, isvoordit criterium sprakevan een
ergbelangrijk aandachtspunt. Hierop gelden
weleenpaar nuanceringen.Zogaat het bijvoorbeeld om een lokaal (grond)watersysteem,
aan het einde van het regionale watersysteem
van deRegge.Daarnaast blijkt uit de criteria
'landbouwdroogteschade', 'effecten opaquatische natuur' en 'effecten op terrestrische
natuur' dat deeffecten vandewinning niet
resulteren in (zeer)grote aandachtspunten voor
deaanwezigegebruiksfuncties inde omgeving.

Illustratievaniegroniwaterstrommg roni ieArchemerberg.

gewinning voldoet aan degewenste (duurzame)situatie.Debasis wordt hierbij gevormd
door de vierduurzaamheidsthema's uit de
gehanteerde definitie (klant, beïnvloeding,
bescherming en bedrijfsvoering). Voorelk van
deze thema's zijn eerst intern diverse relevante
criteria geïnventariseerd. Belangrijke eis aan
deze criteria isdat zezoveel mogelijk objectief
meetbaar en locatiespecifiek zijn. Hierdoor is
maatwerk zoveelmogelijk gegarandeerd en
kunnen toekomstige veranderingen van de
duurzaamheid worden gemonitoord. Dit heeft
uiteindelijk geresulteerd m 17criteria.Vervolgens hebben gesprekken plaatsgevonden over
dekeuzevan relevante criteria met de ProvincieOverijssel, GLTO,Landschap Overijssel en
debetrokken waterschappen (GrootSalland en
Reggeen Dinkel).Tijdens dezegesprekken is
gevraagd welkecriteria debetreffende organisatiebelangrijk vindt in relatie tot de duurzaamheid van dewinning. Achterliggende
gedachte hierbij isdat elkeorganisatie,geredeneerd vanuit de eigen doelstelling,op een
andere manier aankijkt tegen de duurzaamheid vaneenbepaalde winning.Naar aanleiding van degesprekken met andere partijen
zijn vier criteria toegevoegd aan het toetsingskader. Het totaal aantal criteria komt daarmee
op 21 (zietabel r).

Stap 2:scores vaststellen
Voorelk van de21 criteria uit tabel 1 isvervolgens een schaalverdeling vastgesteld. Op
basisvan eerderonderzoek2) isdaarbij onderscheid gemaakt in vijf klasses:geen aandachtspunt, klein aandachtspunt, matig aandachtspunt, groot aandachtspunt en zeer groot
aandachtspunt. Degehanteerde schaal isdaarbij relatief de duurzaamheid van een bepaalde
winning wordt bepaald ten opzichte van de
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andere winningen in Overijssel. Hierdoor ontstaat een referentiekader waarmeeVitens haar
winningen binnen Overijssel wat betreft
duurzaamheid kan prioriteren.Na het vaststellen van de klassegrenzen isde winning
voor elkcriterium geclassificeerd. Hieruit
bleek dat voor eengroot aantal criteria geen
aandachtspunt bestaat in relatie tot de duurzaamheid. Erkomen bijvoorbeeld vrijwel geen
afvalstoffen vrij bij dedrinkwaterproductie, de
kansop bodemverontreinigingen iserg klein
en erissprake van lage productiekosten.
Tevens kwamen drie potentiële knelpunten naar voren in relatie tot de duurzaamheid
vandewinning.Teneerstegaat het hierbij om
deeffecten van de winning opde (aquatische)
natuur. Door de winning vindt bij enkele
omliggende watergangen omslag plaats van
kwel naar infiltratie en watergangen kunnen
periodiek droogvallen. Het tweede potentiële
knelpunt betreft de tweeessen op deArchemerberg. Dezeessen bevinden zich binnen het
grondwaterbeschermingsgebied waardoor
enkele beperkingen gelden ten aanzien van de
agrarische bedrijfsvoering (criterium 'ruimtebeslagop landbouw').Daarnaast isbij deessen
sprakevan omvangrijke diffuse uitspoeling
van nitraat door deintensieve bemesting en
het ontbreken van een deklaag.Alsgevolg hiervan heeft het reinwater een nitraatgehalte van
circa 25mg/l.Dekomendejaren zal dit naar
verwachting nogverder toenemen1!. Het
grootste aandachtspunt in relatie tot de duurzaamheid isechter de positievan de winning
in het watersysteem.

Positie in het watersysteem
Een winning aan het begin van het watersysteem heeft over het algemeen (maar niet
altijd) eengrotere invloed ophet watersysteem

Stap 3:afweging duurzaamheid
Bijdevorige tweestappen is geïnventariseerd hoe dewinningArchemerberg scoort op
elkvan de 21 criteria.Deduurzaamheid wordt
vervolgens bepaald door een gewicht toe te
kennen aan dezecriteria.Dezeafweging moet
binnen Vitens nog plaatsvinden. Hierbij zal
bewust geengebruik worden gemaakt van
gekwantificeerde gewichten. Dereden hiervoor isdat sprake isvan ongelijksoortige criteria.Bovendien raken soms relevante details
verloren bij het toekennen van kwantificeerbaregewichten. In plaats daarvan zal gebruik
worden gemaakt van een kwalitatieve afweging tijdens een bijeenkomst met vertegenwoordigers vanuit allerelevante disciplines
van het bedrijf Op dezewijze iskennis vertegenwoordigd van allevier de onderscheiden
thema's (klant, beïnvloeding, bescherming en
bedrijfsvoering) en iseen brede afweging
mogelijk. Doordat ook decriteria die door
andere organisaties zijn aangedragen, zijn
meegenomen, ishet na afronding van het
onderzoek voor iederepartij mogelijk een
eigen mening tevormen over de duurzaamheid van dewinning.Dit maakt verschillen
inzichtelijk en biedt aanleiding en ruimte tot
een dialoogover eventuele maatregelen.

Stap 4: verduurzamingsdialoog
Dedialoogmet deomgeving richt naast de
huidige duurzaamheid met name op de
mogelijkheden tot verduurzaming. De positie
van de winning in het watersysteem is daarbij
natuurlijk een eerstevertrekpunt. Verplaatsing van de winning naar eengebied benedenstrooms iseigenlijk deenige maatregel om de
duurzaamheid van dewinning te verbeteren
voor dit criterium. Het spreekt voor zich dat
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Graanoogst op de Lemeler-es [foto Rob El|ering)

hethierbij omeeningrijpende maatregelgaat.
Daarnaast isbenedenstrooms sprakevaneen
slechterekwaliteitvandegrondstof Ditzalbij
dezuiveringresulteren ineentoenamevan
kosten,energiegebruik,benodigde hulpstoffen
endeomvangvandeafvalstroom. De vraag
diedaarbij nogbeantwoord moetworden,isof
eeneventueleverplaatsingvandewinningper
saldoresulteertineenduurzameresituatie.
Daarnaastdenkenwebijdeverduurzaming
aanhetbevorderenvanemissiearmere teelten
zoalsgraanenwintergewas.Hierbij issprake
vaneengeringerebemestingdanbijmaïs. De
nitraatuitspoelingvanuitdeessenzalhierdoor
optermijnafnemen. Onderzoekzaldaarbij
moetenuitwijzen inwelkematedereeds
gerealiseerdeoverstapnaarcirca30procent
emissiearmere teelteneffectief isgeweest.Tijdensdeverduurzamingsdialoog zullenboven-

staandeideeënwordenaangevuldmetde
ideeënvandirectbetrokkenorganisaties.Vervolgenszullendezeideeëninnauwoverleg
wordenuitgewerktenbeoordeeldopbasisvan
effectiviteit enkosten.Hetuiteindelijke doel
daarbij ishetkiezenenuitwerken vandebeste
maatregelenvoorderealisatievaneenduurzamedrinkwaterwinningArchemberg.
Conclusies en aanbevelingen
Duurzaamheid isgeenscherp gedefinieerd
begripengeeft daaromaanleidingtotdiscussie.
Doorgebruiktemakenvanobjectiefmeetbare
criteriaiseenafweging vandeduurzaamheid
vaneenwinningechterrelatiefgoeduittevoeren.Voordeaardvandecriteriawordtaanbevolenuittegaanvanlocatiespecifieke enobjectiefmeetbarecriteria.Daarnaastwordt
aanbevolendecriteriazobreedmogelijktekie-

zen,bijvoorkeurinoverlegmetdirectbetrokkenorganisaties.Voordetoegekendegewichtenaandediversecriteriageldtdatelkeorganisatiehieraan,geredeneerdvanuitdeeigen
doelstelling,eenandereinvullingzalgeven.De
gehanteerdemethodemaaktvooriedereorganisatieduidelijkwaar,geredeneerdvanuitde
eigendoelstelling,eventueleknelpuntenaanwezigzijn.Ditmaaktverschillen inzichtelijk
enbiedtaanleidingenruimtetoteendialoog
overdeverduurzamingvandewinning.*
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