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Nieuw 'mestbeleid' leidt tot overschrijding drinkwaternorm
emissie door drinkwaterleidingen in het
jaar 2010. Deze prognose is opgesteld
rekening houdend met een toename van
het aantal koperen drinkwaterleidingen,
de conditioneringsplannen van de waterleidingbedrijven conform het VEWINMilieuplan en conditionering waarbij
onthard wordt tot een totale hardheid van
1,0 mmol/1. Dit hangt samen met een
te verwachten herziening van het Waterleidingbesluit in 1998, waardoor ontharding tot 1,0 mmol/1 naar verwachting zal
worden toegestaan.
Koperbelasting
Uit de studie komt naar voren dat zonder
maatregelen de koperbelasting van het
milieu door koperen drinkwaterleidingen
toeneemt tot circa 160 ton/jaar in 2010 ten
opzichte van 121 ton koper in 1990. Dit is
het gevolg van de groei van het aantal
huishoudens en van vervanging van loden
drinkwaterleidingen. Conditioneren
conform de plannen in het VEWINMilieuplan levert in 2010 een koperbelasting van 120 ton/jaar (100 ton/jaar in
2000). Indien op korte termijn ontharding
tot een totale hardheid van 1,0 mmol/1
geïntroduceerd wordt, geeft dit een
afname tot circa 90 ton/per jaar (80 ton/
jaar in 2000). Hieruit blijkt dat conditioneren een forse bijdrage levert aan de
vermindering van de koperemissie, maar
dat dit effect op termijn teniet wordt
gedaan door verdere toename van het
aantal koperen waterleidingen. Daarmee
zou koperafgifte door drinkwaterleidingen
een belangrijke oorzaak van de koperbelasting van het milieu blijven.
Binnen de VEWIN is er nog discussie
gaande over de gevolgen van de uitkomsten van dit onderzoek voor de bedrijfstak
en over mogelijk vervolgonderzoek gericht
3p verdere emissievermindering.
Informatie
'Prognose voor de koperemissie uit het
waterleidingnet' (SWE 95-011) is toegezonden aan de waterleidingbedrijven.
U kunt (extra exemplaren van) het rapport
telefonisch of schriftelijk bestellen
bij Kiwa N.V. Onderzoek en Advies,
ing. W. Bogaerds, postbus 1072, 3430 BB
Nieuwegein, telefoon 030-606 95 16.
VEWIN-leden ontvangen het rapport voor
f35,-, niet-VEWIN-leden wordt f 5 5 , in rekening gebracht (prijzen exclusief
6% BTW). Voor nadere informatie
over de inhoud van het rapport kunt
u contact opnemen met ir. H. Brink,
telefoon 030-606 9675.

Het nieuwe 'mestbeleid' (ministerie
LNV 1995) leidt op winningen met een
diepe grondwaterspiegel niet tot een
nitraatconcentratie die voldoet aan de
norm voor drinkwater. Dit blijkt uit
onderzoek dat Kiwa en het Centrum voor
Landbouw en Milieu (CLM) eind 1995
in opdracht van de VEWIN hebben uitgevoerd.
In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP,
ministerie VROM, 1987) heeft de rijksoverheid vastgelegd dat de concentratie
van nitraat in grondwater maximaal
50 mg/l mag bedragen. Deze concentratie
zou met behulp van de Wet Bodembescherming in de derde fase (1995-2000)
van het in 1987 ingezette mestbeleid
worden bereikt. De waterleidingbedrijven
hebben dit beleid actief en financieel
ondersteund. In het vigerende beleid was
de laatste fase, de 'evenwichtsbemesting',
nog niet ingevuld.
In oktober 1995 heeft de rijksoverheid dit
aspect, middels de 'Integrale Notitie'
(1995) ingevuld. Er is gekozen voor
een generieke aanpak, die uitgaat van
overschotten op de mineralenbalans.
Tijdens de parlementaire behandeling in
december 1995 zijn de voorstellen in positieve zin bijgesteld. Echter, een generieke
aanpak gaat uit van een 'gemiddelde'
situatie: op kwetsbare situaties zal naar
verwachting niet aan de norm van 50 mg/l
worden voldaan. Daarom gaf VEWIN
opdracht aan Kiwa en CLM om te berekenen tot welke nitraatconcentratie in het
onttrokken grondwater dit voorgestelde
beleid zou leiden.
Consequenties
Kiwa heeft voor een 'gemiddelde' kwetsbare winning de concentratie van nitraat
in het onttrokken grondwater berekend
met CLM-gegevens over het gedeelte van
het overschot op de stikstof-balans dat
beschikbaar is voor uitspoeling naar het
grondwater. Afbeelding 1toont het
verloop van de concentratie van nitraat in
het onttrokken grondwater op een
winning met respectievelijk een diepe en
met een minder diepe grondwaterspiegel.
Het verschil tussen beide winningen
wordt veroorzaakt door het optreden van
denitrificatie tussen maaiveld en grondwaterspiegel. Uit afbeelding 1blijkt dat
het voorgestelde beleid op winningen met
een diepe grondwaterspiegel niet leidt tot
een concentratie die voldoet aan de norm
voor drinkwater. Bij deze voorspellingsberekeningen is het optreden van denitrificatie in het watervoerend pakket buiten
beschouwing gelaten. Omdat deze capaciteit in principe eindig is, mag hiervan
volgens het NMP (1987) geen gebruik
worden gemaakt om milieudoelstellingen
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Afb 1.- Verloop van denitraatconcentratie in het
onttrokkengrondwatervolgens devoorstellen in de
'IntegraleNotitieMest- enAmmoniakbeleid'in een
gebied metrespectievelijk een diepe enmeteen minder
diepegrondwaterspiegel.

te bereiken. In de praktijk zal deze denitrificatie wel optreden, en zal dit verschijnsel
ertoe leiden dat minder winningen
verhoogde concentraties van nitraat zullen
vertonen (maar wel verhoogde concentraties van andere stoffen).
Maatregelen
De rijksoverheid laat het afweten, het
probleem ligt nu op het bord van de
waterleidingbedrijven. Dan komen onder
andere de volgende vragen op: Welke
winningen zitten in de gevarenzone? en
welke acties kunnen de waterleidingbedrijven nemen? Het waterleidingbedrijf
kan besluiten (voorlopig) niets te doen.
Door verdere belasting van het grondwater met nitraat zal de concentratie
van nitraat in het onttrokken grondwater
langzaam toenemen, totdat het bedrijf
gedwongen is een aanvullende zuivering
te installeren. Installatie van een aanvullende zuivering is een echte 'end of pipe'
oplossing. Het is een oplossing zonder
'meerwaarde' voor het milieu (VEWINVMP, 1991). Bovendien heeft onderzoek
aangetoond dat preventieve maatregelen
goedkoper zijn dan curatieve (Laeven Cet
al, 1995).
Preventief
Via voorspellingsberekeningen kan een
bedrijf al in een vroeg stadium een indruk
krijgen of en in hoeverre met een overschrijding van de norm rekening moet
worden gehouden. Als overschrijding
reëel lijkt, dan is het het efficiëntst de
aandacht te richten op het kwetsbaarste
gedeelte van het intrekgebied (Van Beek,
1995). Zo wordt met de minste inspanning het grootste resultaat bereikt. Doorslaggevend is wel dat met preventie kan
worden volstaan. Effectieve preventieve
maatregelen vragen daarom een actieve
rol van het waterleidingbedrijf bij de
inrichting van het intrekgebied. Het overheersend landgebruik binnen intrekgebieden bestaat gewoonlijk uit landbouw
en natuurgebieden. Preventieve maat-
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regelen zullen zich dus op deze beide
landgebruiken moeten richten.
Workshop
Het nieuwe mestbeleid heeft een aantal
belangrijke consequenties voor de waterleidingbedrijven, maar geeft daarnaast ook
mogelijkheden. Daarom zullen Kiwa en
VEWIN op korte termijn een workshop
over dit onderwerp organiseren. Tijdens
deze workshop zullen bovenstaande
onderwerpen aan de orde komen.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Kiwa N.V. Onderzoek en
Advies, ir. C. G. E. M. van Beek,
telefoon 030-6069555, of met VEWIN,
ir. L. T. A.Joosten, telefoon 070-3953445.

kiwa
TNO en Kiwa ontwikkelen
integraal transportmodel
grondwaterkwaliteit
Het opzetten van een transportmodelbenadering voor grondwaterkwaliteit,
waarin macrochemie en individuele
microverontreinigingen geïntegreerd
worden. Dat is het doel van het project dat
TNO Grondwater en Geo-Energie en
Kiwa N.V. Onderzoek en Advies samen
uitvoeren. Eind 1995 is gestart met uitvoering. Het project vindt plaats in het
kader van de TNO-stimuleringsregeling
van het ministerie van Economische
Zaken en wordt mede mogelijk gemaakt

door de financiering van zes waterleidingbedrijven: N.V.NUON Water; N.V.Waterleiding Friesland, N.V. Waterleiding
Maatschappij Gelderland, N.V. Waterleidingbedrijf Midden-Nederland,
N.V. Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland en N.V. Waterleiding Maatschappij 'Noord-West-Brabant'. Het
project zal in 1998 worden afgerond.
Inzicht in de totstandkoming van de
grondwaterkwaliteit is van groot belang
voor de drinkwatervoorziening. Omdat in
de bodem aanwezige stoffen zich reactief
kunnen gedragen, moet bij voorspellingen
van de grondwaterkwaliteit ook rekening
worden gehouden met dit gedrag. Het is
dus van belang om het vóórkomen en de
verplaatsing van verontreinigingen te
kunnen modelleren. Vooral als het gaat
om voorspelling van de kwaliteit van het
te onttrekken grondwater. In veel gevallen
worden modelleringen gemaakt voor individuele verontreinigingen. Dit kan echter
een te sterke simplificering zijn, omdat
stoffen interacties aangaan en het gedrag
van stoffen die in geringe concentratie
voorkomen, mede bepaald wordt door de
concentratie van de hoofdbestanddelen in
het grondwater. In het resultaat zal
daarom de werkelijke bedreiging vaak
over- of onderschat worden. Vandaar dat
dit project een modelbenadering voorstelt
waarin een koppeling gemaakt wordt
tussen de macrosamenstelling van het
grondwater en het voorkomen en gedrag
van microverontreinigingen: een geïntegreerd transportmodel voor grondwaterkwaliteitsvoorspelling. Door een beter
inzicht in ruwwaterkwaliteit kan de zuivering daarop adequaat worden afgestemd.

Projectuitvoering
Binnen het project wordt allereerst de
grondwaterstroming gemodelleerd.
Daarna volgt modellering van de macrochemie, inclusief zuurgraad. De macrochemie omvat de stoffen die de grootste
bijdrage leveren aan het opgeloste stofgehalte, zoals chloride, nitraat, sulfaat,
calcium en kalium. Dit zijn de parameters
die het gedrag van de microverontreinigingen (o.a. bestrijdingsmiddelen en
sporenelementen) beïnvloeden. In het
project zullen enkele nieuwe modulen
ontwikkeld worden, zoals voor de microbiologische afbraak van nitraat. Deze
nieuwe modulen zullen worden gecombineerd met verschillende bestaande.
Vervolgens worden alle modulen gekoppeld aan een geografisch informatiesysteem. Te samen vormt dit het geïntegreerde transportmodel voor de voorspelling van de grondwaterkwaliteit. Het
geografisch informatiesysteem dient
binnen het transportmodel specifiek voor
de in- en uitvoer van gegevens en maakt
visualisatie van de informatie mogelijk.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Kiwa N.V. Onderzoek
en Advies, ir.J.G.E. van Dael,
telefoon 030-6069537, of met
TNO Grondwater en Geo-Energie,
ir.J. Kooijman, telefoon 015 -269 68 21.

Bindend verklaard
Bij Kiwa is per 29 november 1995 de
beoordelingsrichtlijn BRE-K537/02 voor
certificatie van het proces van 'verwerken
van kunststoffolie' bindend verklaard.

Ter kritiek
Bij Kiwa ligt de ontwerp-beoordelingsrichtlijn 5252 'Betonnen vetafscheiders en]
slibvangputten' tot 15 maart 1996.
Informatie: ing. B.van der Vegte,
telefoon 070-395 3436.
Bij Kiwa ligt de ontwerp Nationale
Beoordelingsrichtlijn 1710 'Aanbrengen
Stalen Buissegmentpalen' ter kritiek
tot en met 1maart 1996. Informatie
ing.J. W. Bosma, telefoon 070-395 3620.
VEWIN

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in N e d e r l a n d

Vergaderingen
RIC Noord-Oost,
WMD, Assen;
8 februari 1996, 10.00 uur.

