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G R O N D W A T E R W I N N I N G I N DE STAD Z O U K U N N E N LEIDEN
TOT D R I N K W A T E R P R O D U C T I E VLAK BIJ C O N S U M E N T

Pleidooivoorbeschermingsdifïèrentiatie
WMOproduceertjaarhjks circa80miljoenkubiekemeterdrinkwaterengebruiktdaarbijvoornamehjkgrondwateraLsbron.WMOhanteerteenpreventie/uitgangspunt:heroptepompengrondwater
dientkwalitatiefgoed tezijnmetzoweinigmogelijk menselijkebeïnvloeding.Medealsuitvloeisel
vanditbeleidslootWMOinmiddelseenaantalstedelijkewinningen.Gedurendehetprocesvansluiting manifesteerdezichdekeerzijdevandezegang vanzaken:verhoogderisico'sdoorhetontstaan
vangrondwateroverlastensomsverstrekkendeaanpassingen indedrtnkwaterinfrastructuur.Dit
artikeliseenpleidooiombijdewinningvandrinkwatertoetewerkennaareenmeergedijferentieerde
beschermingvangrondwater.Zobiedtbijvoorbeeld hetwinnenvangrondwater mdestadvanuit
ruimtelijk oogpuntookkansen,onderanderehetdroogleggenvanstedelijkgebiedendnnkwaterproducrievlakbijdeconsument.
Deafgelopen anderhalfjaar wasde
auteur tweemaalsprekerop themadagen
waarderelatietussenstedelijk gebieden
grondwaterwinning centraalstond.Het
betrofdethemaochtenden 'Bouwenof
beschermen'(VEW1N, 24mei2000)en'Stop
depompen'(VEWINenDHV,29november
2001).Deeersteochtend hadalsonderwerp
heteffect vandestad op grondwaterwinning
(kwaliteitvanhetonttrokken water)ende
tweedeheteffect vangrondwaterwinning op
destad (vernattingdoorsluitingvanstedelijke winningen) enhoedaarmeeomtegaan.

Historisch verband
Natuurlijk bestaatereenverband tussen
deonderwerpen vanbeideochtenden.Veel
grondwaterwinningen zijn tijdens deeerste
helft vandevorigeeeuwgesticht inhetnog
maagdelijk, landelijkegebied,netbuitende
stedenendorpen.Debevolkingsgroei enverdunningvanhuishoudens leiddeindetweedehelft vandevorigeeeuwtoteenenorme
expansievanhetstedelijkgebied, waarbijde
bebouwingzichoverdevoorheenvrijgelegenwinningen uitbreidde.Stadengrondwaterwinningverdragenzichinbeginsel
slechtvanuithetperspectiefvandedrinkwatervoorziening (bescherming).Diverse
waterbedrijven beslotendeinmiddelsstedelijkgeworden winningen aftestoten,ofde
discussiehieromtrent looptnog(bijvoorbeeldinEindhoven).Helaastotongenoegen
vandegemeentelijke overheid,aangeziende
sluitingvanstedelijkewinningen nogal
eensgepaardgaatmethetontstaan van
(grond)wateroverlast.Ditlaatstemetname
ookomdatdedoordewinningverlaagde
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grondwaterstand alsimplicietgegevenwerd
ervarenendestad opdetoen heersende
grondwatersituatie isgedimensioneerd.

Ontwikkeling zuiveringstechnologie
Grondwater had(heeft) een duidelijke
voorkeuralsgrondstofvoordebereidingvan
drinkwater.Opdekwaliteit ervankonjevertrouweneneensimpeleontijzering incombinatiemetfiltratie wasmeestalvoldoende.
Maarinmiddelszijn wewijzer geworden.
Grondwater ontstaat vooreen belangrijk
deeluitregenwaterenvoordathetregenwatergrondwater is,passeertdeneerslaghet
maaiveld waarbij hetallerlei stoffen
opneemt dievrijkomen bijactiviteitenop
het aardoppervlak.Ondanks beschermingsmaattegelen moestintoenemendemateeen
betoepgedaan wordenopextrazuiveringsstappen.Dezenegatievetendenskentechter
eenpositieveantagonist,namelijk deontwikkelingen indezuiveringstechnologie.
Inmiddelszijn dezeophetpunt vanmembraanfiltratie uitgekomen,waarmeemetvrij
schaalbareinstallaties uiteindelijk vrijwel
iedereongewenstestofuit water verwijderd
kanworden.Misschien moetenwenietmeer
sprekenvanzuivering,maarvan waterkwaliteitsconversieof-conditionering, wantzo
ishetbijvoorbeeld naomgekeerdeosmose
(demeestextremevormvan membraanzuivering)zelfsweernodigmineralenaan
watertoetevoegenvoorhetbereikenvan
eengoededrinkwaterkwaliteit. Wezijnin
staat'wateruitwater'temakenenwelk
watermaaktnietuit.Waterkwaliteitsconditioneringwordt maatwerk.

Technologievrees
Tochwordendekansen diemembraantechnologie biedtinde drinkwaterwereld
nognietechtomarmd.Metnamehetonderhoudvanmembranen issomszorgelijk,de
toepassingskosten liggen(momenteel) hoger
dandekostenvandetraditionele wijzevan
drinkwaterbereiding (inverband methet
energieverbruik) enookdeafwikkeling van
dezogenaamde 'brine'(het'afvalwater' van
membraaninstallaties) vergtdenodigeaandacht.
Tevenslijkt bijdrinkwaterbedrijven een
zekereterughoudendheid tebestaanten
aanzienvannieuweontwikkelingen vanwegeeen'lowrisk'benadering.Indewetis
immersvastgelegddat drinkwaterbedrijven
continu betrouwbaar drinkwater moeten
leverenendatweegtzwaar.Daarkomtbij
datdrinkwarerproductie opbasisvan
'schoon'grondwater nueenmaaleenvoudigerengoedkoper isdanmogelijke alternatievebronnen.Maaralsderuimtelijke winst
diemogelijk tebehalen iswordtmeegenomen,zoudeeindbalans weleens anders
kunnen uitkomen.

Beschermingsinvalshoeken
Ditartikelisgeenpleidooivoorhet
ongebreideld toepassenvan(membraan)technologie,nochisheteenodeaandetechnologie.Welwilhetlatenziendattechnologiedeoplossingsruimte voorhetverhelpen
vangrondstofproblemen en ruimtegebruik
aanzienlijk kanvergrotenendatdoor
samenwerking tussenoverhedenenbetrokkenenmeerwaardetebereiken valt.Mogelijk
zelfszodatdezemeerwaardedeexttakosten
voorzuiveringtenietdoetenernetto uiteindelijk maatschappelijke winst ontstaat.
Hetuitgangspunt hierbij isdatwaterbedrijven primaireen productverantwoordelijkheid hebbenenmindereen
grondstofverantwoordelijkheid. Deverantwoordelijkheid voordewaterkwantiteit enkwaliteit(grondstof) ligtinbeginselbij
Rijkswaterstaat, dewaterschappen endeprovincies.De grondstofverantwoordelijkheid
vormtzobeziennietdebasisvoordegrondhoudingvanwaterbedrijven, maarkande
uitkomstzijn vaneenkeuzetenaanzienvan
hetbereikenvaneendrinkwaterkwaliteit die
aandewettelijke normen voldoet.
Metdezevrijheid kunnen devolgende
'beschermingsopties'onderscheiden worden,waarbijjuistookgezochtisnaarde
maatschappelijkzogewenste multifunctionaliteit (ziede afbeelding):

'Maaiveld' bescherming
Geïntegreerde claim op watersysteem
Sterke ruimtelijke claim
Traditionele zuivering

Geaccepteerde claim
op watersysteem
Geen ruimtelijke claim
Traditionele zuivering

'Geologische' bescherming

Gewenste/geaccepteerde
claim op watersysteem
Geen ruimtelijke claim
Membraanfiltratie

'Technische' bescherming

waterbedrijf isdezekerheid rorinlengtevan
dagen toetekunnen meteeneenvoudige
zuiveringvoordebereidingvan drinkwater.
Ingevalvanstedelijk gebied verregenwoordigrde'drooglegging'eenwaardevol
bijproduct vandewinning.Het voorkomt
kostbareinvesteringen invaakveelalook
nogmoeilijk reonderhouden drainagemiddelen.Inplaats van(ruimtelijke) lasten biedt
degrondwarerwinning lusren.Degrondwaterbelastingzouinditgevaldan ookvervangenmoeten worden dooreen 'grondwarerbelusting',indevormvaneenuitkeringop
iederegewonnen kubiekemeter water.
Naasrdezewinsrvoorher waterbedrijf,
bestaatookeenbesparingopdistributiekosren.Dewinningvindt immersvlakbijde
afnemers plaats.

Kansof bedreiging?
• geologische bescherming
Ditbetreft diepewinningen onder dikke
kleilagen,mereenbeperkreklassiekezuivering.Dergelijke winningen leggengeen
beperkingen opaanactiviteiten aan het
maaiveld.Overigenskandepotenrievan
geologisch beschermde winningen indetoekomstaanzienlijk toenemen,aangezien met
behulp vannanofiltratiedewinningvan
brakwaterinprincipemogelijk is.Bacteriologischenchemischisditwaterinieder
geval betrouwbaar;
• maaiveldbescherming
Ditbetreft ondiepewinningen meteen
superbeschermd intrekgebied eneen
beperkreklassiekezuivering.Het landgebruik binnen her inrrekgebied vandergelijkewinningen isextensiefen landschappelijk
ishetgebied tebeschouwen alshet 'cultuurlandschapvandewarerwinning'. Naast
waterzijn deindenabije toekomstzeer
waardevolle'producten' vaneen dergelijk
gebied tevensrust,ruimre,natuur enrecreatie.Hergebruikendebeschermingvanhet
gebiedzalineenconvenant met betrokkenen vastgelegdmoetenworden.Bescherming isinditgeval'afrekenbaar', hergeen
wilzeggendatwanneer onverhoopr toch
aanvullendezuiveringnodigisdebeschermingsdoelsrellingals'nier(meer) haalbaar'
beschouwd kanworden.Her waterbedrijf
heeft dangeenbelangmeerinverdereinvesteringen indebeschermingofdehandhavingervanende'super' statusvanhet
gebied kanvervallen.
• technische bescherming
Heraccenrligt hierbij ophetwegpompenvanovertolligwater(metnameinstedelijkgebied)ofhetsurplus aanwarerinher
landschap(oppervlakte-en/ofkwelwarer,
nadat hethaar ecologischefunctie heeft vervuld).Dekwaliteit vandegrondstofisindit

gevalondergeschikt;degewenste kwaliteit
vanhetproduct (drink)water wordt met
technische middelen gerealiseerd.Destedelijke bron heeft hierbij overigenswelde
voorkeurbovenoppervlaktewater vanwege
deklassiekevoordelen vangrondwarer,zoals
eenconstante ofgelijkmatige ontwikkeling
vandewaterkwaliteit, eenconstante temperaruur,dereservoirfuncrie vandebodemen
roropzekerehoogte bacteriologische
betrouwbaarheid.
Herwaterbedrijflegtbij technische
bescherminggeenruimtelijke beperkingen
opaanderdenenisdaarmee 'vrij' indelocatiekeuzevoordewinning,zijherdaterovereenstemmingmetdewaterbeheerder ende
gemeenteoverdelocatievandewinning
moet bestaan.

Waardering en verdeling van
kosten
Zowelsuperbescherming alstechnologischebeschermingvergenextrakostenvoor
herwaterbedrijf Zolangher waterbedrijf
noginpubliekehanden isendepolitiek het
erovereensisdatderuimtelijke winsteen
prijskaarrje maghebbenindevormvaneen
geaccepteerd hoger watertarief,isdatgeen
probleem.Herisechter teverwachten datbij
eventueleprivate,commercieel ingestelde
watetbedrijven dergelijke meerkosren direcr
overboordgezerzullenworden.Daaromis
hetnureedsvanbelangdewinsrzichrbaar
temaken.Ditkanvoor superbescherming
bijvoorbeeld inhouden dardegenen diebaat
hebbenbij rust,ruimte,natuur enrecrearie
zelfdezorgvoordebeschermingvanhet
gebiedendemaatregelen diedatmetzich
meebrengtopzichnemen.De inspanning
voorhetwaterbedrijfbeperktzichdan rot
hetmonitoren vandeontwikkelingvande
grondwaterkwaliteit. Dewinsrvanher

Dediscussieover'beschermen' of'zuiveren'isnatuurlijk niernieuw.Maarhetgaar
nierzozeerover'of, maareerderoverwanneerhetééndan welhetander,met daarbij
eenduidelijk oogvoorhercreëren van meerwaardeindeomgeving.Dediscussiediebij
WMOplaarsvindt, isofje dergelijke ontwikkelingennualsbedreigingofalskans moet
beschouwen.Eenrisicovandifferentiatie in
grondsrofbeleid zou kunnen zijn dar uiteindelijk hetgehelebeschermingsbeleid opde
hellinggaat.
MomenteelwordtbijWMOvooreen
bepaaldecasebekeken hoedebalansvanlusrenenlastenvanstedelijke grondwarerwinningeruitziet.Vooralsnogblijft hetbij een
bureausrudie,wanrookbijWMOishervigerend beleid:kwalitatiefgoedgrondwater als
grondstofvootdrinkwater (preventieve
spoor)(ziebijvoorbeeld ookher artikel
'Duurzame drinkwatervoorziening vormt
basisvoorgrondstofbescherming' vanSteef
vanBaaiene.a.inH 2 0 nr.4uir 2001). f
Voormeerinformatie:(038)427614p.
JanHoogendoorn (WMO)

Parelvederkruid niet
alleen in Overijssel
Abusievelijk srondbovenhetartikelover
parelvederkruid inH20nr.1 vanirjanuari
jl.(pagina11)datdezeuitheemsewaterplantalleeninOverijsselvoorkomt.Uithet
verhaalblijkt datditniethetgevalis:de
plantisalopzo'n50plaatseninNederland
waargenomen.Hetartikelrichrzichwel
vooralopOverijssel.
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