155

Water op transport

MER
De Tweede Bergambachtleiding is het
eerste leidingproject in Nederland
geweest, dat viel onder de zogenaamde
mer-plicht.
Door bij de tracering en de voorgestelde
uitvoeringswijze de belangen van het
milieu zorgvuldig te wegen en vergaande
maatregelen voor te stellen om het milieu
te sparen, is na overleg met de autoriteiten
ontheffing van deze mer-plicht verleend.
Tracering
Het tracé van de Tweede Bergambacht-
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leiding loopt over een lengte van bijna
57 kilometer door 17 verschillende
gemeenten in Zuid-Holland. Naast de
randvoorwaarden vanuit milieu-oogpunt
zijn parallelle ligging aan bestaande
boven- en ondergrondse infrastructuur en
toepassing van boortechnieken bij
kruising van belangrijke infrastructuur
uitgangspunt geweest. Om het vastgestelde 'mer-ontheffingstracé' in te
passen in de verschillende gemeentelijke
bestemmingsplannen zijn talloze ruimtelijke ordeningsprocedures doorlopen. Met
meer dan 100 beherende instanties is
overleg gepleegd over het veilig stellen
van hun belangen, die in het geding
kwamen door de aanleg. Ook met andere
instanties, belast met het beheer op het
gebied van natuur, landschap en milieu,
heeft DZH gesprekken gevoerd over de
te stellen randvoorwaarden bij de aanleg.
Materialen
Bij de aanleg van de leiding met een
inwendige diameter van 1,60 meter, zijn,
afgezien van verschillende toegepaste
appendages twee soorten buismaterialen
toegepast.
Staal, over een lengte van bijna 13,5 kilometer, aan de binnenzijde voorzien van
een cementlining en aan de buitenzijde
van een polyethyleen coating om corrosie
te voorkomen. Dit gedeelte is ook voorzien van kathodische bescherming.
Beton, over ruim 43 kilometer in de vorm
van voorgespannen betonbuizen en gewapend betonbuizen met plaatstalen kern.
Ook zijn alle buizen, die zijn gebruikt bij
de boringen, voorzien van een plaatstalen
kern.
Als appendages zijn toegepast een aantal

Samenvatting
Slechts zes maanden later dan de oorspronkelijke planning is eind december 1995
de Tweede Bergambachtleiding voltooid. De aanleg van deze gigantische watertransportleiding heeft letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in de aarde gehad.
De nieuwe transportleiding is aangelegd tussen het pompstation Bergambacht en
de duinen bij Wassenaar om de aanvoer van voorgezuiverd rivierwater veilig te
stellen. De voorspanwapening van de bestaande transportleiding vertoont
gebreken en daardoor schiet deze leiding tekort in aanvoercapaciteit. In het duingebied wordt het aangevoerde voorgezuiverde rivierwater, dat afkomstig is uit de
Afgedamde Maas in de bodem van het duin geïnfiltreerd. Vervolgens wordt
hiervan goed en betrouwbaar drinkwater gemaakt, dat gedurende 24 uur per dag
aan circa 1,6 miljoen mensen in het westelijke deel van Zuid-Holland door de
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) wordt geleverd.

grote vlinderkleppen, inductieve flowmeters voor de transportleidingbewaking,
pendelstukken en isolatiestukken.
Samenwerking
Op verschillende tracé-delen is de aanleg
gecombineerd met initiatieven van
anderen. Zo is over een lengte van ruim
10 kilometer parallel aan de DZH-leiding
een stalen drinkwaterleiding met een
inwendige diameter van 900 mm voor het
naburige waterleidingbedrijf (WZHO)
aangelegd.
Met de DPO (Defensie Pijpleiding
Organisatie) is over een traject gemeenschappelijk gebruik gemaakt van de werkstrook. Voor de provincie Zuid-Holland is
over een lengte van ruim 4 kilometer van
het tracé een fietspad aangelegd op de
transportbaan naast de leiding binnen de
ingerichte werkstrook.
Grondeigenaren en -gebruikers
Met alle betrokken grondeigenaren en
-gebruikers is voor het leggen en houden
van de leiding een zakelijk recht-overeenkomst gesloten. Voor deze overeenkomst
is het model gehanteerd dat in samenspraak tussen Landbouwschap en Gasunie
tot stand is gebracht. Over een strookbreedte van 18 meter, 9 meter ter weerszijde van de leiding, gelden beperkende
gebruiksvoorschriften.
Voordat de daadwerkelijke veldwerkzaamheden van start gingen is steeds per
trajectdeel een voorlichtingsvergadering
gehouden voor de betrokkenen. Hierin
werden de plannen uiteengezet, uitvoerige
informatie verschaft over de te sluiten
zakelijk recht-overeenkomst en bijbehorende vergoedingen, de wijze van
aanleg en de cultuurtechnische adviezen.
Ongeveer 350 zakelijk recht-overeenkomsten zijn op deze wijze gesloten.
Hierbij kan worden opgemerkt, dat de
mondigheid van betrokkenen regelmatig
heeft geresulteerd in de inzet van deskundigen. In een aantal gevallen heeft dit
geleid tot juridische procedures, die

overigens alle in het voordeel van DZH
zijn beslist. Dit geldt ook voor de tegen
DZH aangespannen kort gedingprocedures om de leidingaanleg tegen
te houden. Slechts in drie gevallen heeft
DZH gebruik moeten maken van de
Belemmeringenwet Privaatrecht. Éénmaal
om een zakelijk recht af te dwingen en
tweemaal om voorbereidende werkzaamheden, zoals landmeten en grondmechanisch onderzoek, te kunnen uitvoeren.
Landmeten
Het tracé van de leiding is verdeeld in
verschillende trajecten, die afhankelijk van
de vergunningverlening in voorbereiding
zijn genomen. Alvorens met de ontwerpactiviteiten te starten zijn in het veld paspunten uitgezet en ingemeten. Met behulp
van een geografisch informatiesysteem is
de verkregen informatie verwerkt op
basiskaarten.
Dit betrof zowel een met luchtfotografie
verkregen topografische ondergrond als
de GBKN (voor zover voorhanden).
Naast het verkrijgen van gedigitaliseerde
informatie over de geprojecteerde as van
de leiding zijn allerlei interessante
topografische gegevens van het tracé en
de omgeving meegenomen.
Ook zijn talloze opstallen geschouwd,
bespijkerd en ingemeten en in tekst en
op foto's vastgelegd om discussies over
schade door de aanlegwerkzaamheden
eerlijk te kunnen voeren.
Grondmechanisch onderzoek
Over het gehele tracé heeft bodemonderzoek plaatsgevonden met behulp van
grondboringen, sonderingen en toepassing
van geofysische onderzoekmethoden,
waaronder elektro-magnetisch, geoelektrisch en de grondradar. Hiermee is
inzicht verkregen in de ondergrond, waar
zowel bij het ontwerp als bij de uitvoering
rekening mee kon worden gehouden.
Voor de vele schildboringen in dit project
is het grondmechanisch onderzoek veel
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uitgebreider geweest. Een uitvoerige
inventarisatie van en gedegen inzicht in de
bodemgesteldheid, waarin het schildboorproces zich zal gaan afspelen, blijkt van
zeer groot belang te zijn om een dergelijke
aanlegmethode goed te laten verlopen.
Bodemverontreiniging
Het tracé van de rivierwatertransportleiding doorkruist een zeer dicht bewoond
gebied in West-Nederland. Verwacht
moest worden dat in het tracé bodemverontreiniging zou kunnen worden
aangetroffen. Slootdempingen, oude vuilstorten en industriële activiteiten in het
verleden zijn mogelijke bronnen van
bodemverontreiniging.
Om niet tijdens de uitvoering van het
werk onverwacht in deze vervuilde
gebieden verzeild te geraken, heeft een
uitvoerige inventarisatie plaatsgevonden
door middel van historisch en veldonderzoek. Ook is in overleg met de provincie
Zuid-Holland een draaiboek tot stand
gebracht, waarin de handelswijze bij eventuele verontreinigingen is vastgelegd. Dit
draaiboek is toegevoegd aan het bestek en
was zo maatgevend voor de aannemer.
Grondwater
De leiding loopt door drie verschillende
grondwatergebieden:
- de Krimpenerwaard, waar in principe
geen bemaling is toegestaan;
- de droogmakerijen, waar door een
kritisch zoet - zout grensniveau beperkte
bemaling mogelijk is. Ook bevindt zich in
dit gebied veel spanningswater, dat leidt
tot wellen en kwel;
- het kustgebied, waar de bemaling eveneens beperkt moet blijven.
Afb.1 -Hetleggen van debetonleiding in Voorschoten (1994).

Met behulp van de informatie uit het
grondmechanisch onderzoek en de
gegevens van zeer veel peilbuismetingen
zijn bemalingsadviezen opgesteld voor de
aanvraag van grondwateronttrekkingsvergunningen en de uitvoering van het
werk.
Bij de aanvraag van de benodigde lozingsvergunningen is ook gebruik gemaakt van
kwaliteitsparameters, die uit het onderzoek naar bodemverontreiniging zijn
voortgekomen.
De lange proceduretijd en de grote
hoeveelheid gedetailleerde informatie, die
voor de vergunningsaanvragen is vereist,
heeft de vlotte voortgang van het project
regelmatig verstoord.
Tijdens de uitvoering van het project is
veel energie besteed aan de zorgvuldige
omgang met het grondwater. Open
bemaling, deepwellbemaling om grondwaterspanning weg te nemen, retour-

bemaling en zogenaamde 'strangbemaling'
(een drain wordt onder het aanlegniveau
van de buis ingedraaid) zijn toegepast.
Vooral de laatste vorm bleek zeer effectief
om, in combinatie met een hoge legsnelheid, de bemalingshoeveelheid
beperkt te houden.
Ontwerp
Bij het ontwerp van de leiding zijn vele
keuzen gemaakt. Het grootste deel van
de leiding is uitgevoerd in beton, waarbij gebruik is gemaakt van gestandaardiseerde hulpstukken. Dit vereenvoudigde
de logistiek tijdens de uitvoering.
De afpersdruk van 9 bar geeft vooral bij
bochten door spatkrachtwerking een groot
krachtenspel. In afstemming met de
omgeving stelde dit eisen aan het ontwerp. Om externe bochtverankeringen
zoveel mogelijk te voorkomen is vrij veel

doorgelaste plaatstalen kernbuis toegepast.
Ook de diepteligging, het kruisen van vele
sloten en vaarten en de uitvoeringswijze
gaven randvoorwaarden aan.
Het gedeelte dat uitgevoerd is in staal was
een gevolg van de gekozen uitvoeringstechniek.
Bij de 'floating techniek' worden de stalen
buizen in een lasstation aan elkaar gelast.
Aan het einde van het station loopt de
leiding door in een met water gevulde
gegraven sleuf. De leiding is aan de kop
dicht gemaakt en drijft op het water.
Nadat voldoende lengte is gemaakt en
uitgedreven, is het leidinggedeelte afgezonken naar de bodem door de leiding
te vullen met water. In de Krimpenerwaard, een veengebied met een nauwelijks
draagkrachtige grond, is de stalen leiding
met floating techniek aangelegd.
Bij het ontwerp is ook aandacht
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geschonken aan het opdrijfvermogen. De
lege betonnen leiding zonder bovenbelasting van grond heeft drijvend
vermogen en de stalen leiding heeft dit
vermogen zelfs met grondaanvulling. Om
opdrijven bij de aanleg te verhinderen zijn
op verschillende plaatsen jukken over de
leiding geplaatst. De gehele stalen leiding
is voorzien van een opdrijfverankering in
de vorm van een over de leiding
gespannen kunststof net met Flugzand
aanvulling.
Het grote voordeel van deze oplossing is
dat het net met bovengrond de zetting van
de leiding kan volgen en geen extra
bovenbelasting aan de leiding toevoegt.
Wanneer de leiding op zou willen drijven
wordt door het net meer grondwrijving
geactiveerd, zodat de leiding op zijn plaats
blijft.
Schildboringen
Het Bergambachtproject is een uniek
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Het boorschild - en de aangekoppelde
betonbuizen - worden door hydraulische
vijzels naar voren gedrukt. In het boorschild wordt de grond losgeboord en
transportabel gemaakt. Telkens wordt
achteraan een buis toegevoegd. De langste
boring van het project is die onder de
Hollandsche IJssel door met een boorlengte van 817 meter. Om de benodigde
perskracht vanuit de persput beperkt te
houden wordt een aantal tussendrukstations ingebouwd.
De boorschilden die zijn toegepast lijken
veel op de boorschilden bij het boren van
grote tunnels. De boringen zijn uitgevoerd
in grondlagen, die voor een belangrijk
gedeelte als typisch Nederlands kunnen
worden beschouwd. Zo is geboord door
zeer slap veen en klei, maar ook door grof
zand en grind. Veel geotechnische
ervaring is opgedaan met onder andere de
invloed op de omgeving in relatie met
boorfrontstabiliteit en met zettingen en

AJb. 2 -Bovenkomen
boorkop.

project als gekeken wordt naar de grote
lengte, ruim 5,4 kilometer, die met
moderne boortechnieken is aangebracht.
In 1994 is dit erkend door toekenning van
de 'No dig award' door de NSTT, de
Nederlandse vereniging voor Sleufloze
Technieken en Toepassingen.
Bij de verschillende boormethoden wordt
begonnen met twee putten: een pers- en
ontvangput. Beide putten worden gemaakt
door stalen damwanden te heien en deze
vervolgens te ontgraven. Om de grondwaterspiegel ter plaatse niet te verstoren
en daarnaast de onttrekking van grondwater tijdens de dikwijls langdurige
uitvoeringstijd te vermijden, worden de
putten pas leeggepompt, nadat met onderwaterbeton een waterkerende vloer is
gestort. Als de lokale situatie dat toeliet, is
de ontvangput achterwege gebleven of
heel eenvoudig (twee damwandschermen)
uitgevoerd.

uitvoeringszakkingen ter plaatse van persen eventuele ontvangputten.
Bouwteam boringen
Door de complexiteit van de verschillende
toegepaste boormethoden en de randvoorwaarden die beherende instanties met
betrekking tot hun belang stellen, is bij
een groot aantal boringen een aanpak
voorgesteld met een bouwteam.
Dit bouwteam bestond uit medewerkers
van de opdrachtgever, de grondmechanische adviseur, de aannemer en boordeskundige, eventueel de betrokken
onderaannemer, een constructeur van
opdrachtgeverszijde en bij verschillende
besprekingen de beherende instantie. Op
deze wijze werkend is - in afwijking van
vigerende voorschriften voor vergunningverlening - bij meerdere waterstaatswerken geen mantelbuis of vervangende
waterkering toegepast. Dit heeft een

aanzienlijke besparing bewerkstelligd
en de uitvoering van de boringen niet
nog risicovoller gemaakt dan strikt noodzakelijk door met een veel grotere
diameter te moeten boren voor een
mantelbuisconstructie.
Aanbesteding
De verschillende delen van de leiding zijn
per traject voorbereid en uitgewerkt in een
bestek. Ook is een algemeen bestek
opgesteld dat voor het gehele project
geldig is geweest.
De bestekken voor de landleidinggedeelten zijn doorgaans aangeboden aan
twee voorgeselecteerde aannemers, die in
concurrentie een aanbieding deden. Voor
de boringen zijn vier verschillende aannemers geselecteerd. Ingewikkelde
boringen zijn met de geselecteerde
aannemer in bouwteam samenstelling
voorbereid tot een definitief ontwerp.
Vervolgens is dit door de aannemer van
een open begroting voorzien, die na
bespreking leidde tot een vastgestelde
aanneemsom.
In verband met de specifieke kennis van
float-techniek is het staalgedeelte met
één aannemer voorbereid en is het werk
aangenomen op basis van een raamovereenkomst.
Uitvoeringsaspecten
Transportbaan
In de Krimpenerwaard, een gebied met
weinig ontsluitingswegen, is veel aandacht
besteed aan de wijze van transport langs
de sleuf. Door de te verwachten grote
grondtekorten en de talloze hulpconstructies van damwanden was
transport langs de sleuf noodzakelijk.
Echter, de zeer slecht draagkrachtige
grond zou alleen al bij toepassing van een
zandbaan bezwijken. Gekozen is derhalve
voor kunststof wegenbouwnetten op de
grasmat met daarop een dikke laag Flugzand. Dit natuurlijke, uit de Eifel afkomstige produkt heeft een laag soortelijk
gewicht dat boven water het soortelijk
gewicht van de daar aanwezige veengrond
benadert. Dit maakte het uiteindelijke
verspitten van de werkweg met de aangevoerde gebiedseigen grond in de sleuf
mogelijk.
Ook op andere gedeelten is steeds
getracht om de voor de werkweg noodzakelijk aan te voeren materialen ofte
mogen verspitten bij de sleufaanvulling of
te kunnen hergebruiken.
Grondtekorten
Niet alleen in de Krimpenerwaard, maar
ook op andere tracé-gedeelten is de
grondbalans zeer negatief geweest. Hierdoor zijn grote hoeveelheden grond van
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elders aangevoerd. Dit is op het project
een flinke verliespost geweest.
Het grote tekort is ontstaan door de
verwachte oxydatie van veen aan de lucht
enerzijds en de klink anderzijds. Echter,
niet voorspelbaar was dat ook onder de
sterk in hoogte en daardoor in gewicht
beperkte grondopslag in depots naast de
sleuf sprake zou zijn van dusdanige
inklinking en zetting, dat de uitgegraven
grond grotendeels verdween.
Ook de transportbaan verdween, ondanks
de zorgvuldige opbouw langzaam naar
beneden. Per strekkende meter sleuf, die
een inhoud had van 60 m 3 kon uiteindelijk
slechts 10 m 3 oorspronkelijke grond
worden teruggezet.
Gelukkig kon een herinrichting van een
stukje Krimpenerwaard met een recreatiegebied versneld in uitvoering worden
genomen. Hierdoor kwam een flinke
hoeveelheid gebiedseigen grond uit een te
graven surfplas voor een redelijke prijs ter
beschikking van het project.
Sleepkist
Voor het graven van de sleuf en het
plaatsen van de buizen is zwaar materieel
nodig. Bij open ontgraving, waarbij
gewerkt moet worden met veilige taluds,
resulteert dit in zware machines om de
lange afstand tussen last en machine
verantwoord te houden. Uitkomst bood de
zogenaamde sleepkist. Een sleuf met steile
taluds wordt gegraven, de sleepkist wordt
naar voren getrokken en vervolgens wordt
binnen een veilige werkomgeving de buis
geplaatst.
Problemen
De aanleg van een betonleiding van deze
diameter is geen sinecure. Tijdens de
aanleg heeft zich een aantal problemen
voorgedaan:
- na aanleg verplaatsing van de leiding;
- verbindingen, die weer uit elkaar lopen;
- opdrukken van de sleufbodem door
slappere onderlagen;
- opdrijven van de betonbuizen;
- beïnvloeding ligging leiding door het
verwijderen van tijdelijke damwandschermen;
- onvoorziene zettingen;
De toepassing van trekstangen, direct na
het plaatsen van een buis, die enige tijd
bleven zitten, is een belangrijk hulpmiddel
gebleken om deze problemen weg te
nemen. Steeds is in overleg tussen
opdrachtgever, aannemer en adviseurs
gezocht naar de beste oplossing voor de
geconstateerde problemen.
Schildboringen
Tijdens dit project zijn 22 schildboringen
uitgevoerd. Zowel de aannemerij als de

opdrachtgever hebben hierdoor veel
ervaring opgedaan met het boren in
Nederlandse bodem. Sommige boringen
zijn uitstekend verlopen, anderen zijn
uiterst grillig geweest. Gemotiveerde en
stressbestendige medewerkers van de
uitvoerende aannemer zijn onontbeerlijk
voor het welslagen van een boorproject.
Ook is gebleken, dat er nog vele onzekerheden bestaan bij de toepassing van deze
moderne technieken. Belangrijk is dan
ook om het werk te begeleiden met veel
meetwerk, onderzoek en deskundigheid
en vooraf een doortimmerd werk- en
boorplan op te stellen.
Tijdens het boorproces gebeurt er nogal
wat in de diepere ondergrond. Bij een
optimaal verlopend proces leidt dit tot
nauwelijks waarneembare deformaties aan
de oppervlakte. Maar, als een en ander
niet goed functioneert, is al spoedig ook
bovengronds iets merkbaar.
Aandacht voor verdere technologische
ontwikkeling verdienen zeker de
constructie van de toegepaste tussendrukstations. In sommige gevallen hebben zich
hierin kleine lekkages voorgedaan met
grotere gevolgen.
Kwaliteitszorg
Voor het toegepaste staal is een produktspecificatie afgeleid van de bestaande
normen. Voor de externe bekleding met
polyethyleen was dit ook mogelijk.
De inwendig aan te brengen cementlining
wilde DZH met zeer grote centrifugale
versnelling maximaal verdicht hebben.
Een speciale installatie is hiervoor ontwikkeld, waarmee ongeveer 18 maal de
zwaartekracht op de ingespoten cementmortel kon worden overgebracht.
De betonbuizen zijn, door het bij aanvang
van het project nog ontbreken van een
certificering, per stuk gekeurd. Gaande het
project is de fabrikant voor het vervaardigen van het produkt gecertificeerd. De
stuksgewijze keuring is geleidelijk overgegaan in een afname van het gecertificeerde produkt.
Bij de uitvoering is veel aandacht besteed
aan de kwaliteitszorg. De verschillende
aannemers hebben kwaliteitsplannen
opgesteld voor de werkwijze.
Bij de stalen leiding zijn de lassen allen
voor een gedeelte geröntgend. Ook de
extern aangebrachte coating ter plaatse
van de lassen is steeds volledig afgevonkt.
Bij de betonnen leiding zijn de legvoorschriften zorgvuldig gehanteerd.
Desalniettemin is in een aantal gevallen
gebleken, dat een rubberring niet juist
gemonteerd c.q. gecontroleerd is.
Dit bleek bij het afpersen van de leiding.
Het is als een gemis ervaren, dat er geen
eenduidig afpersvoorschrift voor betonnen

gelede leidingen bestaat. Ondanks dat
gegeven is trajectgewijs de gehele leiding
op 9 bar afgeperst. Alle schildboringen
zijn separaat, alvorens aangesloten te
worden, eveneens op 9 bar afgeperst.
Hierbij is vooral in het begin van het
project leerzame ervaring opgedaan, die
bij volgende boringen direct kon worden
toegepast.
Voor de boorbuizen valt nog op te
merken, dat het laswerk aan de plaatstalen
kernen 100% is geröntgend. Dit was een
eis van de beherende instanties ter
compensatie van de risicovergroting door
het achterwege laten van de mantelbuisconstructie. Ook zijn deze boorbuizen
volledig gekeurd door KIWA.
Clean up
Een goede voorbereiding en een gedegen
leidingontwerp kunnen met behulp van
een juiste uitvoering omgezet worden in
een kwalitatief goed produkt. Echter, dit
produkt ligt in andermans grond. Er is pas
sprake van een goed project, wanneer
met respect voor het eigendom van
anderen is gewerkt. Door zorgvuldige
inventarisatie van de toestand van het
land, de sloten, de wegen, de opstallen en
alle andere bijzonderheden voorafgaand
aan de werkzaamheden is het zaak deze
toestand na de aanleg zo goed mogelijk
weer terug te brengen.
Voor het land is gebruik gemaakt van
cultuurtechnische adviezen. Daarin staat
omschreven hoe de toestand van het land
is, hoe de verschillende bodemlagen zijn
opgebouwd, hoe deze behandeld moeten
worden en hoe met zo min mogelijk
structuurschade na leidingaanleg het land
moet worden hersteld. De cultuurtechnische adviezen maakten deel uit van het
bestek en dienden als richtlijn voor de
uitvoerende aannemer. Gescheiden
ontgraven en gescheiden opslag van
verschillende bodemlagen en in omgekeerde volgorde weer terugbrengen
was vereist.
Ook zijn drainagerapporten opgesteld,
waarin de bestaande aanwezige drainagesystemen zijn geïnventariseerd en een
plan is voorgeschreven voor het drainage
herstel.
Zorgvuldig handelen betekende ook dat in
al die gevallen, waarin een tekort aan
grond optrad, aanvulling moest plaatsvinden met grond van dezelfde samenstelling. Deze van elders aangevoerde
grond moest voorzien zijn van een schoon
grond verklaring. Vooral in de doorkruiste
akkerbouwgebieden moest worden voorkomen, dat bepaalde plantenziekten
of andere besmettingen werden geïntroduceerd.
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Financiën
Het project, bestaande uit de aanleg van
een rivierwatertransportleiding met meerdere aansluitingen, een uitbreiding van het
pompvermogen in Brakel, aanpassingen
aan de Andelse Maasleiding en de bouw
van een lage- en hogedrukpompstation te
Bergambacht, heeft uiteindelijk circa
320 miljoen gulden gekost. Dit geld is
niet verkeerd besteed.
De uitvoering van het gehele project was
noodzakelijk voor een goede drinkwatervoorziening, nu en in de toekomst, in het
westen van Zuid-Holland.

Grondwaterbesparing Limburg
• Slot van pagina 154.
grondwatergebruik in Limburg en vergelijkbare gebieden:
- de stijging van het industrieel grondwatergebruik tussen 1980-1990
(+ 1%/jaar) kan worden omgebogen naar
een daling tussen 1990-2000 (-1,5 tot
2,5%/jaar);
- het koelwatergebruik in de industrie
kan gemiddeld met 65% worden gereduceerd in de periode 1990-2000;
- reducties van het overig laagwaardig
proceswatergebruik met 25-50% zijn haalbaar. Met name het aansturen op waterbesparing en alternatieven in het vooroverleg van de vergunningverlening zijn
hierbij belangrijk;
- de grootste grondwaterbesparingen in
de industrie zijn haalbaar door inzet van
andere technieken (met name vervanging
van doorstroomkoeling) en omschakeling
naar andere vormen van watervoorziening
(met name oppervlaktewater);
- reductie van het industrieel grondwatergebruik kan tevens een aanzienlijke
bijdrage leveren aan het regionale antiverdrogingsbeleid. Verhoging van de
grondwaterstand met tientallen centimeters wordt in enkele Limburgse regio's
verwacht binnen 10 jaar;
- de kosten voor drinkwater en eigen
grondwaterwinning voor de industrie
zullen bij voortzetting van het huidige
watergebruik, zonder aanvullende besparingen, de komende 10 jaar meer dan
verdubbelen. Bedrijven zullen hierdoor
gedwongen worden om een structureel
watermanagement te gaan voeren;
- het aanpassen van vergunningen
Grondwaterwet is bij uitstek geschikt om
te komen tot structurele grondwaterbesparingen binnen 10 jaar.
Tenslotte wordt opgemerkt dat een goed
voorbereide vergunningaanvraag, door
provincie en bedrijf gezamenlijk, kosten-
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besparend kan werken voor de industrie;
indien lange termijn investeringen deel
uitmaken van de afweging bij de vergunningaanvraag kunnen aanzienlijke
waterbesparingen worden gerealiseerd,
maar tevens ook 'baten' voor het bedrijf
worden bereikt. Naast bedrijfseconomische voordelen wordt door deze aanpak
tevens een duurzame ontwikkeling van
waardevolle natte natuurgebieden
mogelijk.
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Nogmaals De openbare watervoorziening in 1995
In het bericht 'De openbare watervoorziening in 1995' (H 2 0 nr. 4, pagina 94) is er in
tabel II 'Afgeleverde hoeveelheid water per provincie' een fout geslopen. Hieronder volgt
de juiste tabel II.
TABEL II - Afgeleverde hoeveelheid water per provincie.

Provincie

Drinkwater

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Flevoland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

48,1
44,7
30,9
85,0
150,0
80,7
15,2
176,8
276,0
30,3
201,6
91,4

NEDERLAND

1.230,6

Afgeleverd in 1995
in miljoenen m3
Ander water

-

38,5
7,4
10,1
6,7

62.7

Totaal

Verschil ten
opzichte van 1994
In miljoenen m3
In %

48,1
44,7
30,9
85,0
150,0
80,7
15,2
215,4
283,4
40,4
208,3
91,4

+ 0,2
- 1,0
+ 0,7
- 0,5
+ 4,3
+ 0,8
+ 0,4
- 0,1
+ 2,7
+ 1,0
+ 1,0
+ 0,6

+ 0,5
- 2,1
+ 2,1
- 0,6
+ 2,8
+ 1,0
+ 2,8
- 0,0
+ 0,9
+ 2,5
+ 0,5
+ 0,7

1.293,4

+ 10,2

+ 0,8

Congres 'Waterborne
Pathogens'
Het Deutsche Gesellschaft für Hygiene und
Mikrobiologie e.V. en het Hygiene-Institut
der Universität Bonn organiseren een
congres 'Waterborne Pathogens'. Het
congres vindt plaats van 22 tot en met
24 mei 1996 in Bonn, Duitsland.
Op het congres zullen recente ontwikkelingen ten aanzien van pathogène microorganismen in drinkwater worden besproken en de invloed daarvan op wetgeving en
het ontwerp en beheer van drinkwaterzuiveringsprocessen.
Nadere inlichtingen: GEMINI AG,
Cecilienallee 59, 40474 Düsseldorf,
telefoon 00-49-211-4788010.

IGWMC/IHE-cursus over
modellering van grondwater
IGWMC/IHE organiseren een cursus
'Groundwater Monitoring Network Design
and Information Systems'. De cursus wordt
gehouden van 17 juni tot en met 21 juni
1996 in Delft.
Nadere inlichtingen; Internationale Ground
Water Modeling Center (IGWMC),
Postbus 6012, 2600 JA Delft, telefoon
015-2697135 of International Institute for
Hydraulic and Environmental Engineering
(IHE), Postbus 3015, 2601 DA Delft,
telefoon 015-2151715.

'Integraal waterbeheer'van een abstractbegrip naartoetsbare criteria
DeelI:Herijking van integraal waterbeheer

1. Inleiding
De introductie van het begrip integraal
waterbeheer 2 moet worden gezien als een
reactie op de steeds complexer wordende
problemen die zich in het waterbeheer op
regionaal en lokaal niveau voordoen en de
constatering dat deze niet kunnen worden
opgelost vanuit een sectorale benadering
(afb. 1). Een gebiedsgerichte benadering
als integraal waterbeheer, biedt mogelijk
meer soelaas. De watersysteembenadering 3 heeft daarmee haar intrede
gedaan.
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Samenvatting
De term integraal waterbeheer is de afgelopen jaren mateloos populair geworden.
Om echter te kunnen beoordelen of integraal waterbeheer ook zo succesvol is
geweest, moet er een relatie worden gelegd tussen de mate waarin binnen een
project aan integraal waterbeheer is gedaan en de mate waarin binnen dat project
de doelstellingen, afgeleid van de hoofddoelstelling 1 van de Derde Nota Waterhuishouding (NW3) [1],zijn gerealiseerd.
Dit uit twee delen bestaande artikel is gebaseerd op een onderzoek van Bus [2].
In deel I wordt het begrip integraal waterbeheer nader gedefinieerd omdat in de
praktijk vele interpretaties gangbaar blijken te zijn. Belangrijkste element uit die
nadere definitie is dat integraal waterbeheer moet worden gezien als een proces.
In deel II van het artikel zal een aanzet gegeven worden voor het opstellen van
criteria, waarmee kan worden vastgesteld in welke mate binnen een project doorwerking van het proces integraal waterbeheer heeft plaatsgevonden.

A.BUS
Technische planologie
Faculteit der ruimtelijke
wetenschappen RUG

Maatschappelijke inzichten veranderen
Opvattingen over het waterbeheer veranderen

M. SCHWARTZ
Technische planologie
Faculteit der ruimtelijke
wetenschappen RUG

Watersystemen
blijken complexe
systemen

De watersysteembenadering is een
methode die de functionele relaties
binnen het waterbeheer voor een bepaalde
problematiek zichtbaar maakt, waardoor
een functioneel watersysteem kan worden
afgebakend. Integraal waterbeheer heeft
dan tot doel om de diverse beleids- en
beheersmaatregelen van de verschillende
organisaties binnen een afgebakend
watersysteem op elkaar af te stemmen.
Het opnemen van het begrip integraal
waterbeheer in de NW3 betekende voor
de waterbeheerders dat ze binnen de
voorgestane planperiode een sectorale
beleidsvisie moesten omzetten in een
integrale beleidsvisie. Om integraal waterbeheer snel onder de aandacht te brengen
van de uitvoerende waterbeheerders, werd
de Rijksbijdrage regeling regionaal
integraal waterbeheer (Regiwa-regeling)
voor voorbeeldprojecten ingesteld [4].
Mede door deze Regiwa-regeling is de
term integraal waterbeheer de laatste jaren
mateloos populair geworden. De keerzijde
van deze populariteit is echter dat het
begrip integraal waterbeheer niet altijd
zorgvuldig wordt gebruikt. Dat heeft
geresulteerd tot begripsvervaging van het
begrip integraal waterbeheer. De oorzaak
van deze begripsvervaging is deels ook te
verklaren uit het feit dat in de NW3 niet
goed duidelijk is gemaakt wat nu precies
onder een samenhangend beleid en
beheer in het perspectief van de watersysteembenadering (oftewel integraal
waterbeheer) kan worden verstaan.

Huidige verdeling
verantwoordelijkheden
over waterbeheerders
en andere actoren
+
sectorale benadering

Huidige wens:
gezonde, duurzame
watersystemen

Watersysteem
benadering

+

integrale
benadering

functionele
gebieds
afbakening

volstaat nietvoor het
realiseren van de
huidige wens

Integraal waterbeheer
ontstaat niet vanzelf

Aß. 1-De uitgangspuntenachter integraal
waterbeheerschematisch
weergegeven.

Integraal Waterbeheer
maakt realiseren van gezonde,
duurzame watersystemen wel
mogelijk

Beleid (doelgerichte sturing) nodig om integraal
waterbeheer te realiseren

Uiteraard leveren zowel de NW3, de
Evaluatienota Water (ENW) [5] en de
Regiwa-regeling hierover de nodige
aanknopingspunten, maar dat heeft niet
geresulteerd tot een eenduidig uit te
leggen definitie van het begrip integraal
waterbeheer.
Het is onmogelijk om zonder een heldere
definitie van integraal waterbeheer na te
gaan in welke mate in de praktijk aan
integraal waterbeheer is gedaan. In dit
artikel wordt een heldere definitie van het
begrip integraal waterbeheer gegeven. Dit
geschiedt door de bestaande interpretaties
van het begrip te analyseren. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen inter-

pretaties c.q. definities van de rijksoverheid en interpretaties zoals die in de
praktijk van de regionale waterbeheerder
bestaan.
2. Interpretaties van integraal waterbeheer volgens het rijk
2.1. Integraal waterbeheer alsproces
In de NW3 is niet duidelijk uitgewerkt
hoe een samenhangend beleid en beheer
in het perspectief van de watersysteembenadering er uit moet zien. Wel wordt
aangegeven dat 'rekening houden met de
interne en externe samenhang' de essentie
is van integraal waterbeheer. Ook valt uit
de NW3 af te leiden dat alleen met behulp
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Berichten

Laboratoria van de NVWRK gecertificeerd
In waterwinstation Prinses Juliana te
Andijk van de NV WRK werden op
1 maart 1996 ten overstaan van ruim
honderd gasten de twee nieuw vormgegeven certificaten overhandigd aan presidentdirecteur ir. M. K. H. Gast. In januari jl.
werd door de Raad voor Accreditatie
bepaald dat de beide bedrijfslaboratoria en
het lab bijzonder onderzoek van de WRK
in één keer geslaagd waren voor hun
examen.
Tijdens de feestelijke middag in Andijk
was het thema 'beweging' de leidraad van
de bijeenkomst. Hoofd WKB, Peter Stoks,
memoreerde de hectische tijden die de
lab-medewerkers hadden meegemaakt in

de spannende aanloop naar het examen.
De heer A. Lambrechts van de Raad voor
Accreditatie liet aan de certificaten zien
welke beweging er in de vormgeving
en dus ook in het certificeerwerk heeft
gezeten. De heer Gast toonde prachtige
dia's om zijn titel 'worden rimpels golven'
kracht bij te zetten en men werd stil bij de
schoonheid van water. Hij hield daarna de
nieuwe WKB-brochure ten doop, waarbij
alle aanwezigen met een glas champagne
konden toosten.
Als gastspreker was de zogenaamde hoogleraar Jan Kortie uitgenodigd die enige
relativerende verhalen over de communicatiewetenschappen en haar schijnbewegingen hield.

worden verboden. De top 5 bestaat uit de
stoffen bentazon, atrazin, dichlobenil,
chloorthalonil en aldicarb. Samen zijn ze
verantwoordelijk voor 62% van de uitspoeling naar het grondwater. Als deze
bestrijdingsmiddelen worden verboden,
wordt forse milieuwinst geboekt, zonder
dat dit ten koste gaat van het brede bestrijdingsmiddelenpakket dat de boer ter
beschikking heeft. 41 Andere verdachte
middelen moeten uiterlijk 1997 worden
herbeoordeeld. Voor een deel van deze
middelen kan worden volstaan met het
verbieden van schadelijke toepassingen.
Tot slot moet de overheid ervoor zorgen
dat het CTB zijn werkwijze verbetert.
Het CTB laadt volgens de waterleidingbedrijven de schijn op zich van eenzijdige
afwegingen ten koste van het milieu en de
drinkwatervoorziening.
Meer aandacht voor milieubelasting
Het Meerjarenplan Gewasbescherming,
waarin de overheid het gebruik van
bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw wil verminderen, is tot nu toe teveel
gericht geweest op het domweg verminderen van het aantal kilo's gebruikte
bestrijdingsmiddelen, terwijl een kilo van
het ene bestrijdingsmiddel duizendmaal
schadelijker kan zijn dan een kilo van het
andere middel. De VEWIN constateert dat
ondanks een halvering van het aantal kilo's
gebruikte bestrijdingsmiddelen, de uitspoeling naar het grondwater gemiddeld
nog altijd veertigmaal boven de norm is.
De aandacht zou veel meer gericht moeten
zijn op een reductie van het gebruik van de
meest schadelijke middelen.

Bestrijdingsmiddelenbeleid overheidvolstrekt onvoldoende

VEWIN wil verbod op meest schadelijke bestrijdingsmiddelen
Onlangs heeft het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) de
toelating van een aantal bestrijdingsmiddelen op basis van de stoffen aldicarb en
chloorthalonil verlengd tot 1999. Deze
stoffen staan bij de waterleidingbedrijven
in de top 5 van de meest schadelijke
bestrijdingsmiddelen voor de drinkwatervoorziening.
Het besluit van het CTB toont aan dat het
bestrijdingsmiddelenbeleid van de overheid ontoereikend is om het bestrijdingsmiddelenprobleem in grond- en oppervlaktewater adequaat aan te pakken. In de
zojuist verschenen VEWIN-brochure 'De
valkuilen van het bestrijdingsmiddelenbeleid' wordt een overzicht gegeven van
het huidige bestrijdingsmiddelenbeleid en
wordt aangegeven hoe de waterleiding-

bedrijven menen dat het beleid moet
worden bijgesteld.
Om aan de Nederlandse drinkwaternormen
te kunnen voldoen, moeten de waterleidingbedrijven in toenemende mate tegen
hoge kosten extra zuiveringsinspanningen
verrichten. Onderzoek en zuivering kost
de waterleidingbedrijven nu al jaarlijks
zo'n 200 miljoen gulden. De waterleidingbedrijven pleiten in de VEWIN-brochure
voor een aanpak van het bestrijdingsmiddelenprobleem bij de bron.
Aanscherping toelatingsbeleid
Het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen dient te worden aangescherpt.
Dit houdt in dat de meest schadelijke
bestrijdingsmiddelen voor de drinkwatervoorziening zo snel mogelijk moeten

Voorlichting en begeleiding
Om dat doel te bereiken, kan niet worden
volstaan met het verbieden van middelen,
maar er moet ook meer energie worden
gestoken in grootschalige voorlichting aan
agrariërs over alternatieve gewasbeschermingsmethoden, zoals de milieumeetlat
voor bestrijdingsmiddelen. Hiermee krijgt
de boer inzicht in de milieu-effecten van
zijn eigen bestrijdingsmiddelengebruik.
Tot slot pleiten de waterleidingbedrijven
voor de introductie van financiële prikkels.
De maatschappelijke kosten van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen dienen
voor rekening te komen van de gebruikers
en moeten worden doorberekend in de
produktprijs in plaats van de drinkwaterprijs. Daartoe dienen heffingen te worden
gelegd op het gebruik van de meest
milieubelastende bestrijdingsmiddelen.
Met deze aanpak verwachten de waterleidingbedrijven dat de problemen die
bestrijdingsmiddelen veroorzaken voor de
drinkwaterwinning binnen tien jaar uit de
wereld kunnen zijn. (Persbericht VEWIN)
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Algemene regels
voor agrarische lozingen
noodzakelijk
De Unie van Waterschappen heeft minister
Jorritsma van Verkeer en Waterstaat
gevraagd om op korte termijn algemene
regels op te stellen voor het grote aantal
lozingen door land- en tuinbouwbedrijven
met akkerbouw, groente-, boom- en fruitteelt. Deze lozingen vallen weliswaar onder
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO), maar individuele vergunningverlening op grond van de WVO is praktisch onuitvoerbaar en niet doelmatig.
Dit schrijft de Unie in een brief aan de
minister van 26 februari 1996. Sterker nog,
individuele vergunningverlening draagt
nauwelijks bij aan het verbeteren van de
waterkwaliteit en zou voornamelijlk het
legaliseren van bestaande situaties inhouden. Dit komt doordat op dit monent
onvoldoende harde gegeveens beschikbaar
zijn om de voorschriften in vergunningen
op te baseren.
Maatregelen in voorbereiding
Veel oppervlaktewater is verontreinigd met
bestrijdingsmiddelen, fosfaat en stikstof.
Het beleid voor de aanpak van de akkerbouw, groente-, boom- en fruitteelt is
volop in ontwikkeling. De waterkwaliteitbeherende waterschappen spelen hierbij
een actieve rol.
Er wordt onderzoek verricht naar de
manieren waarop verontreiniging plaatsvindt. Dit gebeurt in het kader van de
Commissie CIW/CUWVO (Integraal
Waterbeheer/Uitvoering WVO). Ook
onderzoekt een gezamenlijke commissie
van de Unie en de landbouwsector het
terugdringen van emissies uit open grondteelten.
Omdat het beleid nog in ontwikkeling is,
zijn er momenteel nauwelijks zinvolle
voorschriften bij vergunningen te formuleren. Zouden de Waterschappen op dit
moment wél vergunningen verlenen, dan is
de kans groot dat ze binnen enkele jaren
weer herzien moeten worden. Dit zou veel
administratieve rompslomp met zich
meebrengen.
Het gericht toepassen van bestuursdwang
tegen een aantal land- en tuinbouwbedrijven die thans geen lozingsvergunning
hebben, zoals de Stichting Natuur en
Milieu wil, is willekeurig en leidt tot
rechtsongelijkheid.
De waterschappen pleiten ervoor op grond
van de onderzoeksresultaten algemene
regels voor de duizenden agrarische bedrijven met open teelten te formuleren; maatregelen die in de praktijk haalbaar zijn. De
Unie van Waterschappen stelt - vooruitlopend op de inwerkingtreding van de

algemene regels - een gedoogbeleid voor
vergunningplichtige situaties voor. 'Uiteraard zullen wij gedurende deze periode
notoire overtredingen (apert onzorgvuldig
handelen) op basis van de WVO en de
Bestrijdingsmiddelenwet aanpakken', aldus
de Unie in de brief aan minister Jorritsma.
(Persbericht Unie van Waterschappen)

Congres: Procesautomatisering- en filtratie-techniek
in de waterwereld
Euroseminars organiseert op 23 april 1996
in het Techniek Museum te Delft het
praktijkgerichte congres 'Procesautomatisering- en filtratie-techniek in de waterwereld'. Aanleiding voor dit congres is
de groeiende behoefte binnen de waterbedrijven aan praktische informatie over
ontwikkelingen en (on)mogelijkheden van
procesautomatisering en filtertechnieken
voor deze branche.
Daarnaast is het congres voor industrieën,
die op grote schaal water gebruiken eveneens zeer interessant (chemische industrie,
pharmacie, voedings- en genotmiddelenindustrie). Ook daar waar het gaat om
hergebruik van proceswater.
Programma
Na een plenair ochtendprogramma, zal het
middagprogramma worden gesplitst in
2 parallelsessies, die voor iedere bezoeker
vrij toegankelijk zijn.
Beide sessies staan in het teken van
respectievelijk praktijkcases op het gebied
van de procesautomatisering en ontwikkelingen op het gebied van filtratie.
De volgende onderwerpen komen onder
meer aan bod:
- Zijn we op weg naar een wereld-watercrisis?
- Hebben de waterbedrijven een achterstand op het gebied van de procesautomatisering?
- Is een DCS-systeem altijd dè oplossing?
- Mogelijkheden voor een efficiënt beheer
van de drinkwaterproduktie.
- Optimale afstemming van produktie en
distributie door middel van neurale
netwerken.
- Mogelijke complicaties bij het toepassen
van membraanprocessen.
- Wat bepaalt de automatiseringskeuze:
proces, organisatie of infrastructuur?
- Ontwikkelingen bij zelfreinigende vloeistoffilters, de toepassing van robots en
fibers.
Een uitgebreide expositie (meer dan
50 stands) wordt parallel aan het congresprogramma ingericht.
Nadere inlichtingen: Euroseminars,
Burg.Meineszlaan 636,3022 BC Rotterdam,
telefoon 010-4775131.

Omgevingskwaliteit voor
biodiversiteit
Op 13 maart jl. zijn een (gevraagd) advies
en bijbehorend rapport, beide getiteld
'Omgevingskwaliteit voor biodiversiteit:
onderzoekprogrammering en hanteren van
onzekerheid' door vier adviesraden aan
minister De Boer van VROM aangeboden.
Deze vier adviesraden zijn de Raad voor
het Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO),
de Nationale Raad voor Landbouwkundig
Onderzoek (NRLO), de Raad voor het
Milieubeheer (RMB) en de Raad voor het
Natuurbeheer (RNB).
De adviesaanvraag betrof het verzoek aan
de RMNO en de NRLO om antwoord te
geven op de vraag welk onderzoek in de
komende jaren nodig is om zicht te krijgen
op de eisen die het behoud en herstel van
biodiversiteit stelt aan de kwaliteit, ruimtelijke structuur en kwantiteit van bodem,
water en lucht. Zij concluderen dat over
bedreigingen van biodiversiteit uitgebreide
relevante kennis beschikbaar is. Het inventariseren, toegankelijk maken en integreren
van kennis verdient de hoogste prioriteit
bij het vaststellen van de eisen voor het
behoud van biodiversiteit. Daarnaast adviseren zij nadrukkelijk om onderzoek uit te
voeren naar de functionele kant van de
biodiversiteit, vanuit een procesmatige
benadering. Hiertoe hebben de raden een
onderzoekprogramma op hoofdlijnen
opgesteld, waarin acht met elkaar samenhangende thema's onderscheiden worden.
Met dit programma kan - in een periode
van acht jaar - kennis verkregen worden
over de eisen die gesteld worden aan de
milieukwaliteit en de ruimtelijke structuur,
waarbij ook biologische eisen worden
meegenomen.
In dezelfde adviesaanvraag is aan de RMB
en de RNB verzocht om aan te geven op
welke wijze beleidsmatig met een gebrek
aan kennis omgegaan kan worden gezien
de risico's en onzekerheden die dit gebrek
met zich meebrengt. De raden dat het
begrip biodiversiteit voor een breder
publiek verhelderd moet worden om
betrokkenheid en draagvlak voor het
gewenste beleid te vergroten. Er wordt door
de raden gesteld dat er reeds voldoende
kennis beschikbaar is om een slagvaardig
beleid te voeren. Daar waar sprake is van
onzekerheden dient de overheid voorwaarden te scheppen om in concrete besluitvormingssituaties onzekerheden op verantwoorde wijze te hanteren, waarvoor enkele
mogelijke strategieën worden aangegeven.
Met een adequate bestuurlijke opstelling
vormen onzekerheden naar de mening van
de raden geen obstakel voor de voortgang
van beleid.
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Dit advies en rapport zijn opgesteld naar
aanleiding van een gevraagd advies van de
ministeries VROM, LNV en V&W aan de
RMNO, NRLO, RMB en RNB. Het
Verdrag inzake Biologische Diversiteit
(UNCED 1992) heeft geleid tot de formulering van actiepunt N 59 uit het NMP-2.
Hierin wordt een beleidsstandpunt aangekondigd inzake de eisen die voor het
behoud en duurzaam herstel van biodiversiteit worden gesteld aan de kwaliteit,
ruimtelijke structuur en kwantiteit van
bodem, water en lucht. Ter voorbereiding
van dit beleidsstandpunt N 59 is de adviesaanvraag geformuleerd.
Het advies (RMNO publikatie nr. 112)
en het bijbehorend rapport (RMNO
publikatie nr. 113)zijn te bestellen bij
de RMNO voor respectievelijk f 15,en f 25,-, telefoon 070-3364300.
(Persbericht RMNO)

Langzame verbetering van
waterkwaliteit
De gemiddelde kwaliteit van het oppervlaktewater in het gebied van het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland stijgt nog
steeds licht. Maar aan de spectaculaire
verbetering van de waterkwaliteit die in de
jaren tachtig is ingezet lijkt een einde te
zijn gekomen. Die verbetering was onder
meer het gevolg van de sanering van
aanzienlijke lozingen en de uitbreiding en
nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties, zoals de regionale rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer in Nederhorst
den Berg.
De gegevens van de kwaliteit van het
oppervlaktewater zijn gebaseerd op
metingen die het zuiveringschap regelmatig verricht op 42 plaatsen in de grotere
wateren in het gebied.
Met behulp van een ecologisch beoordelingssysteem wordt de gemiddelde waterkwaliteit berekend.
De beoordeling is hoofdzakelijk gebaseerd
op het zuurstofgehalte in het water. Zuurstof is essentieel voor een gezond leefmilieu voor planten en dieren.
Een andere belangrijke stof voor de beoordeling van de waterkwaliteit is fosfaat.
Een laag fosfaatgehalte is noodzakelijk om
ongewenste algengroei te voorkomen.
In 1995 is het fosfaatgehalte ten opzichte
van 1994 niet verder gedaald. In de jaren
tachtig is het fosfaatgehalte wel sterk
gedaald, onder andere door de invoering
van fosfaatvrije wasmiddelen. De resterende hoeveelheid fosfaat wordt met
toepassing van verschillende technieken op
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de zuiveringsinstallaties steeds verder
omlaag gebracht.
In het gebied van het zuiveringschap zijn
- ondanks verbeteringen van de afgelopen
jaren - nog steeds enkele knelpunten.
Veel wateren voldoen nog niet aan de
gewenste kwaliteit.
Als 'slecht' beoordeeld zijn de Gooyergracht, de Oude Waver, de Bussummervaart en de Gooise Vaart.
De slechte kwaliteit van de Gooyergracht
wordt veroorzaakt doordat dit water vrijwel
uitsluitend wordt gevoed door het effluent
(gezuiverde water) van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Hilversum en
Blaricum. In dit effluent is nog een aanzienlijke restvervuiling aanwezig. Beide
installaties zullen de komende jaren
worden verbeterd.
De Oude Waver ondervindt een negatieve
invloed van de polder Groot Mijdrecht,
waar veel zuurstofarm kwelwater wordt
uitgeslagen. De Bussummervaart en de
Gooise Vaart zullen gebaggerd moeten
worden om ooit de gewenste waterkwaliteit
te bereiken.
De positieve effecten van baggeren op de
waterkwaliteit zijn soms goed zichtbaar
en meetbaar. Dat geldt vooral voor
het Naardermeer en voor de Binnenvestinggrachten van Naarden. Beide wateren voldoen inmiddels aan de gewenste waterkwaliteit. Andere wateren die al verscheidene jaren, ook in 1995, een goede tot zeer
goede beoordeling krijgen zijn:
- in het gebied van Amsterdam en
Amstelland: de Gaasp, de Ouderkerkerpias,
de Gaasperplas en de Noorder-IJpolderplas;
- in de Vechtstreek: het Naardermeer, de
Muidertrekvaart, het Smalweesp, de Stichts
Ankeveense Plassen, de Spiegel- en Blijkpolderplas, de Wijde Blik en het natuurgebied 't Hol in Kortenhoef. (Persbericht
Zuiveringschap Amstel- en Gooiland)

WL start groot
pompenkelderonderzoek
Het Waterloopkundig Laboratorium (WL)
is recent gestart met een groot pompenkelderonderzoek in opdracht van het Koreaanse KOPEC, Korea Power Engineering
Company. WL verricht, met behulp van
3 schaalmodellen, onderzoek naar de doelmatigheid van het ontwerp voor het koelwaterinlaatsysteem. Met deze modellen
worden eerst twee pompcompartimenten
in detail onderzocht (schaal 1:8) en vervolgens het gehele ontwerp (schaal 1:12).

Een kleine aanpassing of verbetering in
het ontwerp van pompenkelders levert
vaak enorme kostenbesparingen op. Met
het pompenkelderonderzoek, dat ruim een
half jaar gaat duren, is zo'n f 300.000,gemoeid.
Het koelwaterinlaatsysteem wordt
gebouwd voor een nucleaire krachtcentrale,
de Yonggwang 5 &6, gelegen aan de Gele
Zee. De bouw van de krachtcentrale in
Korea staat in verband met de toenemende
industriële activiteiten aldaar waardoor een
sterk groeiende behoefte aan energie is
ontstaan.
De pompenkelder bestaat uit zes pompen
met elk een inlaatcapaciteit van 39.000
kubieke meter per uur. Naast deze grote
koelwaterunits, staan drie kleinere units
opgesteld, bestemd voor overige essentiële
(koel)watervoorzieningen. Met het schaalmodel wordt onderzoek verricht naar het
stroombeeld, dat wil zeggen de richting en
snelheid van de stroming in het model, en
de mogelijke problemen die kunnen
ontstaan bij de aanstroming van de
pompen.
Bij het stroombeeldonderzoek dienen twee
mogelijke problemen te worden voorkomen: dode hoeken waar sedimentatie
ontstaat en het onvoldoende gelijkmatig
aanstromen van de zeven die het vuil- en
zee-organismen uit het rooster halen.
Bij de aanstroming van de pomp wordt
gekeken naar problemen als luchtaanzuiging, voorrotatie, instabiliteit van de
aanstroming en een onevenwichtig snelheidsprofiel bij de pompwaaier. Dit laatste
wordt gemeten met een bij WL ontwikkelde stroomsnelheidssensor ('electromagnetic liquid velocity meter'). Al deze
problemen kunnen leiden tot een lager
rendement van de pompen of een kortere
levensduur. Mogelijke oplossingen zijn het
plaatsen van duikschotten, antirotatieschotten of hoekvullingen.
(Persbericht WL)

Cursus Bemonstering van
bedrijfsafval- en oppervlaktewater
De Rijkshogeschool IJselland, faculteit
Chemie, Milieu &Techniek, organiseert
een cursus 'Bemonstering van bedrijfsafval- en oppervlaktewater'. De cursus
vindt plaats op 1, 15,22 april, 6 en 13 mei
1996 bij de Rijkshogeschool IJselland in
Deventer.
Nadere inlichtingen: Rijkshogeschool
IJselland, mevrouw M. Dufrenne, Handelskade 75,Deventer, telefoon 0570-663636.
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Utrecht start proefproject infiltratie hemelwater
Nederlandse gemeenten worden met
nieuwe richtlijnen geconfronteerd methet
terugdringen van de vuiluitworp uithun
rioolstelsels. Dit gebeurt mede naar aanleiding van deaanbevelingen vande
Coördinatiecommissie Uitvoering Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren
(CUWVO). Voor bestaande gemengde
stelsels betekent ditdat een berging in het
stelsel van 7mm, een pompovercapaciteit
van 0,7 mm per uur eneen bergbezinkbassin achter iedere overstort van 2 mm
moet worden gecreëerd - dezogenaamde
basisinspanning. Alternatieve maatregelen
mogen, mits die minstens hetzelfde positieve effect opde vuilemissie hebben. Eén
van demogelijkheden hiervoor is het
afkoppelen van verhard oppervlak vande
riolering.
Ondanks het feit dat afkoppelen een
geschikte oplossing lijkt om devuilemissie
uit gemengde rioolstelsels tegen tegaan,
wordt deze maatregel inNederland (nog)
niet opgrote schaal toegepast. Dit komt
onder andere doordat afkoppelen als
risico het vervuilen van grond- en/of
oppervlaktewater met zich meebrengt. Over
de mate van vervuiling endegevolgen
daarvan heerst echter nog onzekerheid.
Door deze onzekerheid ishet voor
gemeenten niet duidelijk welk oppervlak
wél, en welk niet kan worden afgekoppeld.
Om meer inzicht indemogeliijkheden
van afkoppelen van verhard oppervlak te
krijgen heeft deafdeling Ingenieursbureau
van degemeente Utrecht een proefproject
opgezet.
Het doel van het proefproject is tweeledig.
Ten eerste moet meer duidelijkheid
worden verkregen over deprocesmatige
gang van zaken bij afkoppelen, zoals
communicatie met woningbouwverenigingen enbewoners, en(de eventuele
noodzaak tot) deaanvraag van vergunningen. Ten tweede dient meer duidelijkheid
te worden verkregen over detechnischeen
financiële gang van zaken bij afkoppelen.
Aandachtspunten hierbij zijn: dekwalitatieve enkwantitatieve beïnvloeding van
het grondwater, dedimensionering vande
infiltratievoorziening, dehydraulische
werking van deinfïltratievoorzieningop
korte enlangere termijn, dekosten vande
afzonderlijke onderdelen endebeheersaspecten.
Vor dekeuze van deproeflokatie isuitgegaan van een eerder onderzoek doorde
gemeente, waarbij degeschiktheid van
wijken met betrekking tot afkoppelen
onderzocht is. Hieruit isnaar voren
gekomen dat de meest geschikte wijk voor
de proef in Utrecht dewijk Overvecht is.
Een ander uitgangspunt was dat het afte

koppelen verhard oppervlak in eigendom
is van één organisatie. Hiervoor is een
inventarisatie gemaakt van deeigendommen van de verschillende woningbouwcorporaties inOvervecht. Vervolgens
is gezocht naar een lokatie waar ruimteis
voor deaanleg van de infiltratievoorziening
in een groenvoorziening.
Dit heeft geleid totde uiteindelijke keuze:
een 10 verdiepingen hoge flat. Behalvehet
dak van deflat maken een deel vande
straat, parkeerhavens entrottoir eneen
naastgelegen parkeerplaats deel uit van het
project. Totaal gaat het om circa 2.400m 2
afvoerend oppervlak. Inafbeelding 1 is
dit, samen met de infiltratievoorziening,
schematisch weergegeven. De drie afvoeren
komen elk ineen put uit. De afvoer van
het dak isvia een verzamelleiding opput 1
aangesloten. Het afstromende hemelwater

van trottoir, straat enparkeerhavens gaat
via dekolken inverzamelleiding 2en komt
vervolgens input 2uit. Het water vande
parkeerplaats gaat via dekolken enverzamelleiding 3naar put 3.Indekolken
vindt deeerste bezinking plaats. In de
putten wordt olie gescheiden vanhet
hemelwater. Vervolgens blijven olie-resten
achter indeputten. Ook kan daar nog niet
bezonken vuil bezinken enzowel in grondwater als indeputten kunnen monsters
worden genomen. Vanuit deputten gaat
het water naar deinfïltratievoorziening. In
de infiltratievoorziening ligt een drainbuis,
waardoor het water gelijkmatig inde voorziening wordt geleid.
Voor het ontwerpen van de benodigde
berging van deinfiltratievoorziening is
voornamelijk uitgegaan van deontwerpnormen van de Nationale Werkgroep
Riolering enWaterkwalitreit (NWRW).De
doorlatendheid van degrond, die bepalend
is voor despecifieke ontwerpafvoer, is
bepaald aan dehand van bodemmonsters.
Voor de doorlatendheid van debodem is
een k-waarde van 3,56 m/dag bepaald. Als
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Afi. 1 - Schematische weergave situatie.

vulmateriaal voor de infiltratievoorziening
is voor Argex-korrels gekozen. Deze
korrels hebben, behalve een hoge porositeit, deeigenschap om vuil opte nemen.
De mate waarin dit plaatsvindt zal gedurende deproefperoiode worden onderzocht. Uitgaande van een porositeit van
0,47 isberekend dat 62 m 3 Argex-korrels
nodig is. Deze berekening geldt bijeen
overschrijdingsfrequentie van eens per

twee jaar. Voor het infiltreren worden twee
bakken gebruikt: één van 20 enéén van
24 mlengte, beide met een breedte van
1,4 meneen hoogte van 1,0m. Deze
bakken zijn onderling verbonden door een
dichte PVC-buis. De Argex-korrels worden
door een filterdoek omhuld omindringing
van grond tegen tegaan.
De proef zal 5jaar duren. Gedurende deze
tijd worden diverse metingen uitgevoerd.
De grondwaterstand wordt iedere twee
weken bemeten. Kwaliteitsmonsters van
het afgestroomde hemelwater envan
het grondwater worden zesmaal per jaar
genomen. Indeinfiltratievoorziening is de
mogelijkheid ingebouwd omeen (aantal)
Argex-korrels uitde infïltratievoorziening
te halen endeze teonderzoeken opaangezet enopgenomen vuil. Om detoename
van vervuiling van dekorrels goedte
bepalen, zijn dekorrels voor deproef op
samenstelling onderzocht. Het Ingenieursbureau van degemeente Utrecht trekt voor
het project inclusief voorbereidingenen
monsterneming een bedrag van f200.000,uit. (Persbericht gemeente Utrecht)

H 2 0 (29) 1996, nr. 6

van deze integrale aanpak de hoofddoelstelling uit de NW3 bereikt kan worden.
Met andere woorden, om de streefbeelden
(afgeleid van de hoofddoelstelling) uit de
NW3 te kunnen realiseren is beleid en
beheer nodig vanuit het waterbeheer in
samenhang met aanverwante beleidsvelden. De onderlinge afstemming en
samenwerking tussen de organisaties die
nodig is om de huidige streefbeelden uit
de NW3 te kunnen realiseren, is daarmee
de essentie van integraal waterbeheer.
Het verkrijgen van deze afstemming en
samenwerking is een proces. Een proces
waarin continu veranderingen plaatsvinden door maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen, die weer worden veroorzaakt door veranderingen in normen
en waarden. De streefbeelden, die uiteindelijk het resultaat zijn van dit proces,
zijn daardoor eveneens aan verandering
onderhevig en liggen zowel qua inhoud
als realisatietermijn in principe niet vast.
2.2. Integraal waterbeheer alseinddoel
Alhoewel de Evaluatienota Water (ENW)
dient voor evaluatie van het integrale
waterbeleid uit de NW3, blijkt bij inhoudelijke beoordeling dat de ENW
hoofdzakelijk ingaat op de mate waarin de
geformuleerde streefbeelden zijn bereikt.
Waar de streefbeelden niet zijn of worden
gehaald wordt aanvullend beleid geformuleerd. Het veranderingsproces dat
noodzakelijk wordt geacht om de streefbeelden (einddoelen) te kunnen realiseren
wordt in de ENW niet of nauwelijks
geëvalueerd. De reden hiervoor is, dat
onduidelijk is hoe het 'samenhangend
beleid en beheer' er uit moet zien. Het is
met andere woorden niet precies duidelijk
op welke wijze de streefbeelden gerealiseerd kunnen worden. Objectief
gezien wordt integraal waterbeheer in
de ENW dus gelijk gesteld aan de streefbeelden (einddoelen) uit de NW3. Deze
benadering wordt ook wel einddoelplanning genoemd [6].
2.3. Integraal waterbeheeralsthema
Het rijk probeert via de Rijksbijdrageregeling regionaal integraal waterbeheer
(kortweg Regiwa) waterbeheerders te
stimuleren tot het ontwikkelen van een
samenhangend gebiedsgericht water-,
milieu- en natuurbeleid [4], Waterbeheerders kunnen in het kader van
bovengenoemde regeling namelijk een
subsidie aanvragen voor een proef- of
voorbeeldproject als deze in één van de
vijf categorieën valt die de Regiwaregeling onderscheidt. Dit zijn:
a. bestrijding van eutrofiëring;
b. bestrijding van verdroging;
c. stimuleren van integraal waterbeheer;
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Aß. 2 - Schematisch
overzicht van categorieën
en onderling uitwisselbare thema's m de
Regiwa-regeling.
(De letters a, b, c,d en e
corresponderen met de in
de tekst genoemde
categorieën.)

Rijksbijdrage regeling
regionaal integraal waterbeheer

categorieën die
voor subsidies in
aanmerking
komen

Afb. 3 - Schematisch
overzicht van de positie
van integraal
waterbeheer vanuit de
procesbenadering.
T

maatregelen zijn
onderling
uitwisselbaar
hetgeenverwarring
oproept

d. aanleg milieuvriendelijke oevers;
e. bijdragen aan de realisering van de
ecologische hoofdstructuur uit het Natuurbeleidsplan.
Deze onderverdeling houdt een uitwerking in van wat het Rijk met integraal
waterbeheer op uitvoeringsniveau wil
bereiken. Vreemd genoeg blijkt het
stimuleren van integraal waterbeheer één
van de vijf thema's te zijn waarvoor de
Regiwa-regeling subsidies verleent. Hierdoor ontstaat het gevaar dat integraal
waterbeheer als een doel op zich wordt
gezien. Ook rijst de vraag, in hoeverre er
binnen de overige thema's nog sprake kan
zijn van integraal waterbeheer aangezien
daarbinnen andere doelen centraal staan.
Strikt gezien betekent deze redeneerwijze,
dat voor de aanleg van milieuvriendelijke
oevers integraal waterbeheer overbodig is.
Aanleg van milieuvriendelijke oevers is dan
gewoon moderne waterbouw waarvoor de
verantwoordelijke waterbeheerder moet
opdraaien. Evenzo kan fosfaatverwijdering
in het kader van een eutrofiëringsproject
worden opgevat als een pure waterzuiveringstechnische maatregel die niets heeft
uit te staan met integraal waterbeheer.
Kortom door onderscheid te maken tussen
vijf categorieën of thema's waarvan
integraal waterbeheer er één is, maakt het
sectorale spook weer een goede kans.

v

v

V

\L X

twbh

ii

ü

D

?D

G

D

0"

:

".

? []

w

Bovengenoemde onderverdeling in vijf
categorieën heeft het Rijk nog verder
gedetailleerd door per thema een aantal
concrete maatregelen te noemen waarvoor
waterbeheerders subsidie kunnen krijgen.
De verwarring over het begrip integraal
waterbeheer wordt nog versterkt doordat
afzonderlijke maatregelen bij meerdere
thema's blijken voor te komen. Een voorbeeld is de maatregel 'actief biologisch
beheer' die zowel onder het thema
'bestrijding van eutrofiëring' als onder
het thema 'stimuleren van integraal waterbeheer' is vermeld. In afbeelding 2 is één
en ander schematisch weergegeven.
De interpretatie van integraal waterbeheer
zoals die uit de Regiwa-regeling volgt,
wijkt dus af van wat in de NW3 is aangegeven. Integraal waterbeheer is volgens
de NW3 niet een thema naast verschillende andere, maar een noodzakelijk
proces waarbinnen de activiteiten in het
waterbeheer moeten plaatsvinden. Deze
activiteiten zijn vervolgens in thema's
onder te brengen (zie afb. 3). Integraal
waterbeheer is een proces waarmee de
doelstellingen uit de overige thema's beter
gerealiseerd kunnen worden. Dit verschil
in benadering volgt ook uit vergelijking
van afbeelding 2 en 3.
2.4. Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat in de
NW3 integraal waterbeheer is neergezet
als een proces, alhoewel dat in de definitie
in die nota niet expliciet is aangegeven.
Een essentieel onderdeel van dit proces is
het creëren van samenhangend beleid en
beheer. Hoe die samenhang gecreëerd
moet worden is echter niet aangegeven in
de NW3 en daardoor ook in de praktijk
nog niet duidelijk. De Evaluatienota Water
bood de mogelijkheid wel duidelijkheid te
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verstrekken, maar vergrootte slechts de
verwarring. Door zich louter te richten op
de doelen (streefbeelden) van het beleid
en niet op het proces waarlangs dit beleid
tot stand moet komen. Hierdoor wordt de
indruk gewekt dat integraal waterbeheer
niet een middel maar een doel is. Ook de
Regiwa-regeling draagt om diezelfde
reden bij aan de verwarring rond het
begrip integraal waterbeheer.
Deze inhoudelijke kritiek laat overigens
onverlet dat sinds het verschijnen van de
NW3 belangrijke veranderingen in het
denken en doen van waterbeheerders zijn
opgetreden, juist ook door de Regiwaregeling.
3. Integraal waterbeheer
geïnterpreteerd door lokale beheerders
Wat in abstracto met integraal waterbeheer wordt bedoeld is beschreven in de
Derde Nota Waterhuishouding (zie inleiding). Welke interpretatie geven de
lokale waterbeheerders in de praktijk
echter aan dit begrip? Dit is een belangrijke vraag aangezien de lokale waterbeheerders belangrijke, zo niet de belangrijkste, uitvoerders zijn van het beleid.
Hun interpretatie van het begrip integraal
waterbeheer bepaalt in vergaande mate
wat er van terechtkomt. In het onderzoek
[1] is een vijftal waterbeheerders geïnterviewd. Allen namen deel aan een integraal
waterbeheersproject. Aan deze waterbeheerders is gevraagd of ze met behulp
van een aantal kernbegrippen aan wilden
geven wat ze onder integraal waterbeheer
verstaan en of ze een rangorde wilden
geven aan de genoemde kernbegrippen.
Uit de interviews volgt een diffuus beeld
over wat integraal waterbeheer inhoudt.
Wel kan er onderscheid worden gemaakt
tussen twee groepen kernbegrippen. Zo
zijn er kernbegrippen die door meerdere
waterbeheerders zijn genoemd en waaraan relatief veel belang is toegekend
(tabel I, groep A). Daarnaast bestaan
kernbegrippen die sporadisch worden
genoemd en waaraan veelal ook een lage
prioriteit is toegekend (tabel I, groep B).
De kernbegrippen staan niet los van
elkaar. In de interviews zijn verschillende
verbanden tussen de genoemde kernbegrippen toegelicht. Hieronder wordt
de onderlinge samenhang tussen alle
genoemde kernbegrippen in het kort
weergegeven waarbij het accent komt te
liggen op de eerste zeven kernbegrippen
uit tabel I (groep A). De in de tekst
genoemde getallen tussen haakjes verwijzen naar de kernbegrippen uit tabel I.
De hoofddoelstelling van de NW3 komt
sterk overeen met kernbegrip (2): duur-

TA1!HLI - Overzicht van in kernbegrippen
uitgedrukte interpretaties van integraalwaterbeheer
gerangschikt naarafnemendbelang (Bron:Bus, 1994).
Kernbegrippen
A. Waaraan vaak is gerefereerd en die relatief
belangrijk worden gevonden (essentie van
integraal waterbeheer)
1. Watersysteem als een complex systeem zien
2. Duurzame watersystemen
3. Samenwerking
4. Afweging van belangen
5. I'inancieringsvorm
6. Cultuuromslag
7. Functietoekenning
H. Waaraan zelden is gerefereerd en die relatief
onbelangrijk worden gevonden
8. Differentiatie; onderhoud, beheer
9. Instrument peilbesluit
10. Verdroging/vernatting
11. Inrichting watergangen
12. Voorraadbeheer

zame watersystemen. Om de hoofddoelstelling uit de NW3 te realiseren moeten
de watersystemen door de waterbeheerders als complexe systemen 5 worden
beschouwd waarbij rekening moet
worden gehouden met de interne en
externe samenhangen (1). Hinnen het
waterbeheer zijn de belangen die verbonden zijn aan de diverse interne en
externe samenhangen verdeeld over
verschillende waterbeheerders en andere
instanties. Dit betekent dat, om inhoud te
kunnen geven aan die samenhangen,
samengewerkt moet worden door die
waterbeheerders en andere instanties (3).
Deze samenwerking heeft ook betrekking
op de belangenafweging die moet plaatsvinden, aangezien niet elk belang altijd
even zwaar weegt (afhankelijk van tijd en
plaats) (4). In dit kader wordt functietoekenning (7) opgevat als het resultaat
van een belangenafweging in hoofdlijnen,
waarvan de resultaten zijn weergegeven in
het provinciale waterhuishoudingsplan.
Vanuit die onderlinge samenwerking zal
ook het economische draagvlak moeten
worden gerealiseerd (5). Een cultuuromslag (6) c.q. mentaliteitsverandering zal
nodig zijn om daadwerkelijk voldoende
draagvlak, ook financieel, voor integraal
waterbeheer te creëren.
Hoe de watergangen worden ingericht
(11), welke peilbesluiten worden genomen (9) en in welke mate gedifferentieerd wordt in beheer en onderhoud
binnen een bepaald watersysteem is
afhankelijk van de aan de watersystemen
toegekende functies (7). Afhankelijk van
het te beschouwen watersysteem en de
daarin voorkomende problemen kunnen
daarin de thema's verdroging, vernatting
(10) en voorraadbeheer (12) aan de orde
komen.
Uit de interviews komt ook naar voren dat

alle ondervraagde waterbeheerders van
mening zijn dat er sprake kan zijn van
integraal waterbeheer zonder dat de
streefbeelden uit de NW3 worden
gehaald. De waterbeheerders zien
integraal waterbeheer als een proces.
Meerdere waterbeheerders gaven zelfs
expliciet aan dat de streefbeelden uit de
NW3 naar hun idee zijn bedoeld om de
richting van het proces integraal waterbeheer te bepalen.
4. Definitie van Integraal waterbeheer
Op basis van het voorgaande kan worden
gesteld dat de NW3 weliswaar richting
heeft gegeven aan integraal waterbeheer,
maar dat in de daar gehanteerde definitie
te weinig nadruk is gelegd op het procesmatige karakter van integraal waterbeheer.
In de Evaluatienota Water wordt, mede
door onzekerheid over vorm en inhoud
van dit proces, integraal waterbeheer
impliciet opgevat als een vorm van einddoelplanning.
De Regiwa-regeling is een belangrijke
stimulans geweest voor het anders denken
en doen van de waterbeheerders. Toch
heeft deze regeling bijgedragen aan de
verwarring over het begrip integraal
waterbeheer, door het als één van de
thema's binnen het waterbeheer op te
voeren, in plaats van als proces waarbinnen het waterbeheer gevoerd moet
worden.
Het resultaat is dat waterbeheerders in de
praktijk met verschillende kernbegrippen
de essentie van integraal waterbeheer
weergeven. Wel wordt door alle waterbeheerders onderscheid gemaakt tussen
integraal waterbeheer als een proces en de
doelstellingen uit de NW3. Een continu
proces aangezien de wensen voor inrichting en beheer van het watersysteem
aan verandering onderhevig zijn en er
daardoor steeds opnieuw afstemming en
samenwerking nodig is.
Uit de in dit artikel uiteengezette analyse
volgt de herijkte definitie van het begrip
integraal waterbeheer:
Integraal waterbeheer is een continue
proces waarbij het streven naar een
samenhangend beleid en beheer in
het perspectief van de watersysteembenadering centraal staat.
Om uiteindelijk te kunnen beoordelen
of integraal waterbeheer daadwerkelijk
bijdraagt aan het realiseren van gezonde
waterhuishoudkundige systemen moet er
een relatie worden gelegd tussen de mate
waarin binnen een project aan integraal
waterbeheer is gedaan en de mate waarin
• Vervolg oppagina 168.

Microbiologische beoordeling en juiste behandeling van nieuw
filtermateriaal verkorten de inlooptijd van langzame zandfilters

Hoge koloniegetallen in filtrant van
nieuwe filters
Bij het in gebruik nemen van 2 nieuwe
langzame zandfilters voor de drinkwaterbereiding op produktiebedrijf
Katwijk van de NV Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR) in juli '91
bleef het koloniegetal in het fikraat,
bepaald bij 37°C, gedurende een
periode van meer dan een jaar te hoog
(afb. 1).
Hierdoor konden de filters niet in
produktie worden genomen. EWR
heeft in samenwerking met Kiwa

NX'. A.M. HIJNEN
Kiwa NV Onderzoek en Advies

A. DE RUYTER*
EWR NV Energie en
Watervoorziening Rijnland

W. A.OORTHUIZEN*
EWR NV Energie en
Watervoorziening Rijnland

D.VAN DER KOOI]
Kiwa NV Onderzoek en Advies

populatie bepaald met het koloniegetal
bij 37°C [Van der Kooij, 1981]. Sporevormende bacteriën kunnen het droogproces overleven. Vermoedelijk hebben
ze zich tijdens de stilstandsperiode in het
nieuwe zand vermeerderd, gestimuleerd
door een hoog organisch stofgehalte en
een relatief hoge omgevingstemperatuur
(zomer).
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relatief hoog gehalte aan organische stof
had. Het gedroogde zand was vanuit een
bulkwagen met water in de filters
gebracht. De wateraanvoer naar de filters
was nog niet klaar. Hierdoor verbleef het
zand gedurende 2 maanden in de filterbakken voordat het met water werd doorstroomd. Een chloordosering aan het
fikraat had geen invloed op het koloniegetal bij 37°C. Dit duidt op een hoog
aantal aërobe sporevormende bacteriën
(Bacillus-soorten) in het water. Deze
micro-organismen kunnen een significante fractie vormen van de bactérie-
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Afb. 1-Hetkoloniegetal bij 37°C m hetfikraatvan
één van detwee nieuwelangzamezandfilters; het
anderefilter vertoonde een overeenkomstig beeld.

Selectie van nieuw filtermateriaal
Besloten werd om de filterbakken leeg
te maken en te vullen met nieuw filtermateriaal. IIet nieuwe materiaal werd
gekozen op basis van een beoordeling
van het organisch stofgehalte en de
microbiologische kwaliteit. Verschillende
zand- en grindsoorten (steunlaag)
afkomstig uit verschillende winlokaties
bij de grote rivieren zijn onderzocht
(Tabel 1). In verband met mogelijk her-

Samenvatting
Het koloniegetal in het fikraat van
langzame zandfilters met nieuw
filtermateriaal bleef na ingebruikname langdurig te hoog. De oorzaak
hiervan bleek het gebruik van
gedroogd filtermateriaal met een
hoog organisch stofgehalte, in
combinatie met een stilstandsperiode van enkele maanden na het
vullen. Hierdoor trad vermeerdering
van aërobe sporevormende bacteriën
in het filterbed op.
Aanbevolen wordt om filtermateriaal
(nieuw of gebruikt) bestemd voor
een langzaam zandfilter te selecteren
op basis van de beoordeling van de
organische en microbiologische
kwaliteit. Optimalisatie van de toegepaste testmethoden en de onderbouwing van de kwaliteitscriteria
voor filtermateriaal vergen nader
onderzoek.

gebruik werd ook gewassen gebruikt
filterzand uit de langzame zandfilters van
de EWR onderzocht. Alle zandsoorten
waren nat geklasseerd (0,3-1,2 mm); van
het Waalzand en het Waalgrind werden
tevens droge monsters onderzocht.
Het gehalte organische stof
De loogtest voor het bepalen van het
gehalte organische bestanddelen in zand
[Kiwa, 1984] is semi-kwantitatief. Van een
suspensie, verkregen door het zand intensief te schudden in een natronloogoplossing van 3%,wordt de kleur na 24 uur
beoordeeld. De bepaling is kwantitatief
gemaakt door van de suspensie de UVextinctie bij 254 nm te meten (eenheid is
nr 1 per ml zand).
De UV-extinctie van de loogsuspensie
vertoonde een duidelijke relatie met de
kleur (Tabel 1). Het zand uit de IJssel en
de Rijn, en het Duitse grind hadden een
laag organisch stofgehalte (< 1 n r ' / m l ) .
De natte en droge Waalmaterialen hadden

TABEL I- Organische stofgehalte en de microbiologische kwalüiitvan een aantal filtermaterialen.

onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak
en het voorkómen van dit probleem.
Oorzaken
De nieuwe filters waren gevuld met
gedroogd zand (0,3-1,2 mm) afkomstig uit
een winning bij de IJssel. Uit de loogtest
[Kiwa, 1984] bleek dat het zand een
* Per 1 januari 1996 heelt de NV Energie- en
Watervoorziening Rijnland (EWR) haar drinkwaterbedrijf overgedragen aan de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH).

Materiaal

Kwantitatieve loogtest
Uve
(254 nm)
(m-'/ml)

IJssel zand
Rijn zand
Waal zand nat
Waal zand droog
EWR zand
Duits grind
Maas grind
Waal grind droog
a
b

< dg

0,6
0,4
5,5
6,1
1,5
0,8
1,6
7,7

visueel
kleur
l.geel
kleurloos
bruin
bruin
geel
l.geel
geel
bruin

AER = Aeromonas>100kve/ml zand
= beneden de analysegrens; nb = niet bepaald

Microbio ogische parameters
Coli37, SSRC,
AERa
<dgb
AER
Coli37, SSRC
nb b
<dg
Coli37
Coli37, AER
<dg

Aer. sporevormers
(kve/ml zand)
1.500
6.000
1.300
8.000
70.000
nb
180
1.300
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een hoog gehalte organische stof
(>5m-'/ml).
Microbiologische kwaliteit
In het IJsselzand, het EWR-zand en het
gedroogde Waalgrind werden geen
bacteriën van de coligroep (Coli37) en
sporen van sulfiet-reducerende Clostridia
(SSRC) waargenomen (< 5 kolonievormende eenheden (kve)/ml) en washet
aantal Aeromonas bacteriën < 100 kve/ml
(Tabel I).Bijde andere materialen
werden één of meerdere van deze
bacteriesoorten aangetroffen.
Het aantal kweekbare bacteriën, bepaald
met de koloniegetalbepaling, was op de
gedroogde materialen lager dan op de niet
gedroogde materialen. Meer onderscheid
kon met deze parameter niet tussen de
materialen worden gemaakt.
Met de bepaling van het aantal aërobe
sporevormende bacteriën waren wel
verschillen tussen de materialen waarneembaar (Tabel I).Opmerkelijk washet
hoge aantal sporevormers op het EWR
zand. Op gedroogd materiaal washet
aantal sporevormers hoger dan op
hetzelfde nat geleverde materiaal.
Groeibevordende eigenschappen
De ontwikkeling van micro-organismen
in de verschillende materialen tijdens
incubatie bij 25°C werd bepaald na
bevochtiging met steriel water. In zand
met een hoog gehalte organische stof
(6 n r ' / m l ) vond een duidelijke vermeerdering van bacteriën plaats (afb.2).
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Koloniegetal R2A

._g

10

koloniegetal GGA37 en het aantal aërobe
sporevormers op te treden dan in
hetzelfde nat geleverde materiaal (afb.3).
De sporevormers vormden zeer waarschijnlijk de belangrijkste fractie vanhet
koloniegetal GGA37 in het droge
materiaal gezien de overeenkomende
maxima van beide parameters. Deze waarnemingen ondersteunen de hiervoor
gegeven verklaring voor de problemen
met het koloniegetal GGA37 in het fikraat
van de nieuwe langzame zandfilters bij
EWR. Het onderzoek is elders uitvoerig
beschreven [Hijnen etai, 1995].
Ervaringen in de praktijk
Besloten werd de nieuwe langzame zandfilters te vullen met niet gedroogd IJsselzand en grind uit een Duitse groeve. De
kwaliteit van de geleverde materialen
kwam overeen met die bepaald van de
materialen geleverd bij de voorselectie.
De filterbakken werden gedesinfecteerd
en microbiologisch gecontroleerd. Het
zand en grind werden op lokatie gewassen
(opslag maximaal 24 uur) en vervolgens
met een transportband in het filter
gebracht. De steunlaag werd gedesinfecteerd met chloorhoudend drinkwater alvorens het zand werd aangebracht. Circa 5
dagen na aanvang van het vullen werden
de filters opgestart. Enkele dagen hierna
waren de koloniegetallen bepaald bij
22°C, respectievelijk 37°C beneden de in
het Waterleidingbesluit genoemde
aantallen geldend voor drinkwater tijdens
distributie (afb.4).
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Aß. 2- Ontwikkelingvan hetkoloniegetal opeen arme voedingsbodem (R2A) (a),hetkoloniegetal GGA37 (b) en
hetaantalsporevormers (e)infilterzand meteen hoog (6mr'/ml;*) eneen laag(0,6 nr'/ml; o) organisch
stofgehalte.

Bij een laag organisch stofgehalte
(0,6 n r ' / m l ) was datveel minder het
geval. Ook bleek in gedroogd materiaal
een veel sterkere toename vanhet

Conclusies en aanbevelingen
De resultaten van dit onderzoek maken
aannemelijk dat de hoge koloniegetallen
in het fikraat van de nieuwe langzame
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Aß. 4-Koloniegetal GGA22 (o)enGGA37 (•) in het
fikraat van één vande2langzamezandfilters met een
nieuwe vulling; hetanderefikraatvertoonde een
overeenkomstig beeld (juli 1993).

zandfilters in 1991 zijn veroorzaakt door
(i) het gebruik van gedroogd filtermateriaal met een relatief hoog organisch stofgehalte en (ii) de relatief lange stilstandsperiode vóór ingebruikname van de filters.
Onduidelijk is nogwelke van deze
factoren de sterkste invloed heeft.
Aanbevolen wordt om voor langzame
zandfilters filtermateriaal te kiezen met de
volgende kwaliteitskenmerken (gehanteerde richtwaarden bij EWR):
- nat geklassificeerd zand (niet
gedroogd);
- een gering organisch stofgehalte
bepaald met de kwantitatieve loogtest (<1
m-i/ml);
- bacteriën van de coligroep, faecale
Streptococcen en sporen van sulfiet-reducerende Clostridia niet aantoonbaar (<5
kve/ml) en een laag aantal Aeromonasbacteriën (<100 kve/ml);
Vervolg oppagina 168.

Grondwaterbeschermen doorbeloning voor de landbouw

Inleiding
Steeds meer grondwater bevat te hoge
concentraties mineralen en bestrijdingsmiddelen, waardoor het grondwater
minder geschikt wordt voor de drinkwaterbereiding. De te hoge concentraties
zijn vooral toe te schrijven aan de landbouw. De afgelopen jaren is gezocht naar
mogelijkheden van stimuleringsbeleid
waarmee het grondwater effectiever kan
worden beschermd dan met de bestaande
regelgeving. Voorlichting over en begeleiding bij milieu- en grondwatervriendelijke landbouw worden inmiddels

DRS. S.T. BTJIJZE
Centrum voor Landbouw
en Milieu

IR. L. T.AJOOSTEN
VEWIN

al veel toegepast. Financiële prikkels zijn
een mogelijkheid die aan stimuleringsbeleid kan worden toegevoegd. Een doelmatige vorm van deze prikkels is resultaatbeloning.
Resultaatbeloning beloont agrariërs voor
een relatief schone produktie, dat wil
zeggen een aantoonbare lage belasting van
het milieu. Bij resultaatbeloning staat niet
een maatregel, maar het Joelcentraal:
gereduceerde emissies, bijvoorbeeld een
geringe nitraatuitspoeling. Er worden geen
specifieke maatregelen opgelegd of
verboden: de agrariër heeft de vrijheid die
maatregelen te nemen die op zijn bedrijf
het meest kosteneffectiefzijn. Kosteneffectieve maatregelen hebben een
maximaal effect op emissies tegen minimale kosten.
In 1990 startte het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM), in overleg met en
met financiering van provincies en waterleidingbedrijven, een studie om te
bekijken of en hoe resultaatbeloning voor
de landbouw kan worden ingezet in de
grondwaterbescherming.
In drie CLM- rapporten is het instrumentarium inmiddels respectievelijk ontwikkeld [Joosten, Reus en Biewinga, 1991],
tussentijds geëvalueerd en bijgesteld
[Van Zeijts en Joosten, 1994] en worden
de resultaten van praktijkexperimenten
besproken [Buijze en Van Miltenburg,
1995].
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Samenvatting
Resultaatbeloning beloont agrariërs voor een relatief schone produktie, dat wil
zeggen een aantoonbare lage belasting van het milieu. Bij resultaatbeloning staat
niet een maatregel, maar het doelcentraal: gereduceerde emissies, bijvoorbeeld
een geringe nitraatuitspoeling. De emissies van mineralen en bestrijdingsmiddelen
zijn op bedrijfsniveau meetbaar met de mineralenboekhouding en de milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen.
Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) startte in 1990, in overleg met en
met financiering van provincies en waterleidingbedrijven, een studie om te
bekijken of en hoe resultaatbeloning voor de landbouw kan worden ingezet in de
grondwaterbescherming. Het instrument resultaatbeloning is inmiddels ontwikkeld,
getoetst, geëvalueerd en bijgesteld.
Resultaatbeloning is in de praktijk getoetst in drie studiegroepen van agrariërs. De
deelnemers kregen op de studiegroepbijeenkomsten voorlichting en kwamen
gedurende twee jaar in aanmerking voor resultaatbeloning voor een laag
mineralenoverschot en voor een lage milieubelasting door bestrijdingsmiddelen.
Het voorafgaande jaar diende als referentiejaar voor het onderzoek, maar speelde
geen rol bij de normstelling. Twee studiegroepen met als hoofdactiviteit melkveehouderij verlaagden het mineralenoverschot door diverse maatregelen. De
studiegroep akkerbouw slaagde erin het stikstofoverschot op een reeds laag niveau
te handhaven. De uitspoeling van bestrijdingsmiddelen werd gereduceerd met
53% (studiegroep akkerbouw) tot bijna 100% (studiegroepen melkveehouderij).
Deze resultaten zijn deels bereikt door een daling in het gebruik van bestrijdingsmiddelen en deels door toepassing van andere, minder uitspoelingsgevoelige
middelen.
Veel van de genomen maatregelen zouden niet met de bestaande regelgeving zijn
af te dwingen. Resultaatbeloning blijkt efficiënt en effectief. In de huidige, aanbevolen structuur is resultaatbeloning gereed voor invoering in de praktijk.

In dit artikel gaan we in op de invulling
van het instrument resultaatbeloning en
op de resultaten van studiegroepen van
agrariërs die twee jaar lang met resultaatbeloning hebben gewerkt.
Meten van de milieuresultaten
De beloning wordt gebaseerd op de
milieuprestaties van het agrarisch bedrijf.
Voor het meten van de resultaten wordt
gebruik gemaakt van twee boekhoudkundige meetmethoden:
- mineralenboekhouding;
- milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen.
We lichten beide instrumenten toe in de
kadertekst. De mineralenboekhouding
resulteert in een mineralenoverschot
op de mineralenbalans [Mineralenboekhouding melkveehouderij, 1991;
Mineralenboekhouding Akkerbouw,
1992]. De milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen resulteert in milieubelastingspunten (zie [Reus, 1991 en 1992; Reus en
Pak, 1993;Achtergronden van de milieumeetlat, 1994]).
Het meten van milieuresultaten door de
mineralenboekhouding en de milieumeetlat heeft duidelijke voordelen boven
andere, directe metingen:
- gemakkelijk uitvoerbaar;
- de kosten zijn gering;
- informatie over het hele bedrijf, met

Mineralenboekhouding en Milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen
In de mineralenboekhouding stelt de
agrariër een overzicht op van de aanvoerposten en afvoerposten van mineralen op
het bedrijf: de mineralenbalans. Het
verschil tussen de aan- en afvoerposten is
het mineralenoverschot. De mineralenboekhouding sluit aan op de landelijk in te
voeren mineralenaangifte; agrariërs zullen
te zijner tijd worden afgerekend op het
overschot volgens de mineralenaangifte.
De milieumeetlat voor bestrijdingsmiddelen
kent aan elk bestrijdingsmiddel zogenaamde milieubelastingspunten toe. Deze
punten geven aan hoe groot het risico is
voor het milieu: hoe meer punten een
middel scoort, des te groter is het risico.
De meetlat geeft milieubelastingspunten
voor drie milieu-effecten afzonderlijk:
- verontreiniging van het grondwater door
uitspoeling;
- risico voor waterorganismen;
- risico voor bodemorganismen.
Alle milieubelastingspunten zijn gebaseerd
op de meest recente milieugegevens van
de middelen. De milieubelastingspunten
voor uitspoeling naar het grondwater zijn
gebaseerd op berekeningen met het model
PESTLA.
De totale milieubelasting bij toepassing van
bepaalde bestrijdingsmiddelen wordt
berekend op basis van het aantal punten
van de desbetreffende middelen per kg, de
dosering (toegepast aantal kg per ha) en
de omstandigheden (voor uitspoeling:
toepassing in voorjaar of najaar en het
organische stofgehalte in de bouwvoor).
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een goed verband tussen de meetresultaten (mineralenoverschot of milieubelasting van bestrijdingsmiddelen) en de
bedrijfsvoering in het desbetreffende
groeiseizoen;
- voor de mineralen N, P en K kan zo
worden volstaan met één methode;
- de methoden hebben draagvlak bij
agrariërs en worden momenteel al op
grote schaal geïntroduceerd.
Nadeel van deze indirecte meetmethoden
is dat in theorie het verband tussen het
meetresultaat, het mineralenoverschot of
de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen, en de uitspoeling naar het
grondwater minder goed is dan bij directe
metingen in het bovenste grondwater of
bodemvocht. Daar staat tegenover dat de
mineralenboekhouding en de milieumeetlat een goede registratie vormen van
eventuele afwenteling op andere milieucompartimenten (er is bijvoorbeeld sprake
van afwenteling als een vermindering van
de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen
wordt bereikt bij een toename van risico
voor bodemleven). Al met al zijn de voordelen van de gekozen meetmethoden vele
malen groter dan de nadelen.
Invulling van het instrument
De algemene structuur van resultaatbeloning is eenvoudig. Deelnemers
krijgen beloning als de resultaten binnen
het beloningstraject vallen. De belangrijkste elementen in het instrument
resultaatbeloning zijn:
- er is een lineair verband tussen
beloning en resultaat: de beloning start bij
het aanvangspunt op nul en neemt toe tot
bij de norm waarvoor de maximale
beloning wordt uitgekeerd: dat is het
meest kosteneffectief voor de financier;
- de norm wordt afgeleid van de grondwaterkwaliteitsnormen: er is dus een
direct verband met het doel;
- de norm wordt voor stikstof gedifferentieerd naar veebezetting en voor bestrijdingsmiddelen naar organische stofgehalte in de bouwvoor: dat is het meest
rechtvaardig voor agrariërs;
- het aanvangspunt voor de beloning
varieert voor mineralen met de intensiteit
van de veebezetting en voor bestrijdingsmiddelen per gewas: daarmee worden
zoveel mogelijk agrariërs gestimuleerd om
maatregelen te treffen;
- bestaande schadevergoedingen kunnen
niet zonder meer vervallen, maar hiermee
kan wel rekening worden gehouden bij
het bepalen van aanvangspunt en
beloningshoogte: aldus sluit resultaatbeloning aan bij de bestaande praktijk.
In afbeelding 1is het verband tussen de
milieubelasting en de beloning schema-

Afb. 1 - Beloning uitgezet
tegen de milieubelasting
(mineralenoverschot of
milieubelastingspunten).

• • ;

tisch weergegeven. Naarmate de milieubelasting op het agrarisch bedrijf afneemt,
dat wil zeggen als het resultaat de norm
dichter benadert, neemt de beloning toe.
Normstelling
Bij welk resultaat voldoet een agrarisch
bedrijf aan de grondwaterkwaliteitsnorm?
De norm voor het mineralenoverschot
leiden we af uit de afzonderlijke milieukwaliteits- en emissiedoelstellingen van
de overheid. We differentiëren de norm
per bedrijf op basis van de intensiteit
(veebezetting). De norm voor het stikstofoverschot is voor gebieden met Gt VI t/m
VIII gemiddeld berekend op 70 kg N per
ha voor akkerbouwbedrijven (zonder vee),
oplopend tot 130 kg N per ha voor
bedrijven met >3gve/ha. De normen
voor het fosfor- en kaliumoverschot zijn
(ongeacht de intensiteit van het bedrijf)
berekend op respectievelijk 0 kg P per ha
en 40 kg K per ha.
De norm voor bestrijdingsmiddelen ligt bij
100 milieubelastingspunten per middel en
500 punten voor alle middelen samen.
Daarbij worden de overheidsdoelstellingen niet overschreden. De score op de
milieumeetlat differentiëren we per gebied
op basis van het organische stofgehalte in
de bouwvoor. Het aantal milieubelastingspunten wordt berekend per gewas.
De invulling van de aanvangspunten voor
beloning en de hoogte van de maximum
beloning kunnen worden afgestemd op de

regionale situatie. Voor een nauwkeurige
normstelling voor mineralen en bestrijdingsmiddelen in relatie tot de grondwaterkwaliteit is inmiddels een methode
voor regionaal maatwerk ontwikkeld
[Buijze en Biewinga, 1995].
Toesting in praktijkexperimenten
Het instrument resultaatbeloning is in de
praktijk getoetst in drie studiegroepen van
agrariërs (twee in Drenthe en Overijssel
met hoofdactiviteit melkveehouderij die
draaiden in 1992 en 1993 en één studiegroep akkerbouw in Zuid-Limburg die
draaide in 1993 en 1994). Deelnemers aan
het experiment kregen in studiegroepverband begeleidende voorlichting.
Gedurende twee jaar kwamen de deelnemers in aanmerking voor resultaatbeloning voor een laag mineralenoverschot en voor een lage milieubelasting
door bestrijdingsmiddelen. De resultaten
in het voorafgaande jaar dienden als
referentiejaar voor het onderzoek, maar
speelden geen rol bij de normstelling.
Resultaten mineralen
De resultaten van de studiegroepen op de
stikstofbalans zijn weergegeven in
afbeelding 2. Uit de afbeelding blijkt dat
de studiegroepen melkveehouderij het
stikstofoverschot terugbrachten met
respectievelijk 22% (melkveehouderij
Drenthe) en 19% (melkveehouderij
Overijssel). Dit is een veel sterkere
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Aß. 2 - Stikstofoverschot
(kg N per ha) van de
studiegroepen melkveehouderij (mvh Drenthe
en mvh Overijssel) en
akkerbouw (ab Limburg),
in respectievelijk het
referentiejaar (zonder
beloning) en na twee
jaren met resultaatbeloning. De pijlen geven
degemiddelde norm per
studiegroep aan.
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reductie dan de landelijke gemiddelde
reductie van circa 10%[Poppe etal, 1994]
en ookbeter dan de reducties die studiegroepen met alleen voorlichting en
begeleiding bereikten. De studiegroepen
melkveehouderij voldeden nog niet aan de
norm voor het stikstofoverschot. De
studiegroep akkerbouw handhaafde het
stikstofoverschot op een niveau vèr onder
het landelijk gemiddelde; enkele deelnemers slaagden er zelfs in het N-overschot te verlagen tot onder de norm.
De fosfor- en kalium-overschotten
daalden in alle drie de studiegroepen
drastisch. Het P-overschot daalde met
respectievelijk 42% (melkveehouderij
Dr.), 38%(melkveehouderij Ov.) en84%
(akkerbouw Lb.). Het K-overschot daalde
met respectievelijk 67% (melkveehouderij
Dr.), 46% (melkveehouderij Ov.) en 73%
(akkerbouw Lb.).
De deelnemers troffen verscheidene
maatregelen, die deels gepaard gingen met
kostenbesparingen (op kunstmest en
krachtvoer) en deels met geringe kosten
of investeringen.
De beloning die werd uitgekeerd voor het
stikstofoverschot bedroeg gemiddeld
f 33-50 per ha voor de studiegroepen
melkveehouderij en gemiddeld f45 per ha
voor de studiegroep akkerbouw. Voor het
fosfor- en kaliumoverschot werd een
gemiddelde beloning uitgekeerd van
respectievelijk f4-5 per ha en f9-19per
ha aan de studiegroepen melkveehouderij.
De studiegroep akkerbouw ontving
gemiddeld f4 voor het P-overschot en f7
voor het K-overschot.
Resultaten bestrijdingsmiddelen
De resultaten van de studiegroepen wat
betreft de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen op bouwland zijn weergegeven
in afbeelding 3.In de studiegroep melkveehouderij Drenthe bestond het bouwland uit snijmais en enkele akkerbouwgewassen, in Overijssel alleen snijmais en
in de studiegroep akkerbouw Limburg
bestond het bouwland uit diverse akkerbouwgewassen. De scores in milieubelastingspunten van de twee studiegroepen melkveehouderij zijn berekend
bij een organische stofgehalte van3-6%.
Voor de studiegroep akkerbouw is de
score berekend bij een organische stofgehalte van 1,5-3%. De scores zijn daardoor niet zomaar onderling te vergelijken:
op gronden met een hoger organische
stofgehalte is het gemakkelijker om de
norm te behalen dan op gronden meteen
lager gehalte.
Uit afbeelding 3 blijkt dat alle studiegroepen de uitspoeling van bestrijdings-

Afl>. 3- Uitspoelingvan
bestrijdingsmiddelen op
homeland bij de studiegroepen melkveehouderij
(mvhDrenthe enmvh
Overijssel) en akkerbouw
(abLimburg), uitgedrukt
inhetaantalmiheubelasüngspunten in
respectievelijk het
referentiejaar (zonder
beloning) ennatweejaar
metresultaatbeloning.
Depijlgeeftdenorm aan
vooralle bestrijdingsmiddelen samen.
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middelen op bouwland drastisch hebben
verlaagd. De studiegroepen melkveehouderij slaagden erin de uitspoeling op
bouwland met respectievelijk bijna 100%
(Dr.) en 95%(Ov.) terug te dringen.
Gemiddeld daalde de uitspoeling in beide
studiegroepen melkveehouderij tot onder
de norm (500milieubelastingspunten voor
alle bestrijdingsmiddelen samen). De
studiegroep akkerbouw (Lb.) reduceerde
de uitspoeling met 53%.Gemiddeld lagde
uitspoeling in deze studiegroep nog boven
de norm; wel slaagden enkele individuele
deelnemers er in om de uitspoeling tot
onder de norm te verminderen.
De studiegroep akkerbouw laat met deze
reductie veel betere resultaten zien dan
landelijk. Reus etal.[1995] schatten dat de
uitspoeling in de Nederlandse akkerbouw
gemiddeld afnam met 11%. Ookhet
gebruik van actieve stof daalde in de
studiegroepen sterker dan landelijk het
gevalwas.
De uitspoeling op grasland nam eveneens
fors afin de studiegroepen: een reductie
van 96% (melkveehouderij Dr.) en bijna
100% (melkveehouderij Ov.).Op zowel
bouwland als grasland nam in alle drie
studiegroepen ookhet risico voor bodemleven en waterleven af.
De studiegroepen bereikten deze resultaten deels door te kiezen voor (soms
duurdere) middelen die minder uitspoelingsgevoelig zijn en deels door
minder actieve stof toe te passen. De
studiegroepen melkveehouderij Drenthe
en akkerbouw Limburg pasten vooral het
eerste toe:de score per kg actieve stof op
bouwland daalde fors bij alle Drentse en
bij ruim de helft van de Limburgse deelnemers. De studiegroep melkveehouderij
Overijssel verlaagde vooral het actieve
stofgebruik (gemiddeld daalde dit van2,5
naar 0,08kg actieve stof per ha) doordat
in de maisteelt veel mechanische onkruidbestrijding werd toegepast.
De beloning die werd uitgekeerd voor

mvh
Ov.

i
ab
Lb.

bestrijdingsmiddelen bedroeg gemiddeld
per studiegroep f 100-182 per ha bouwland en f22-28 per ha grasland. Het
merendeel van de beloningsgelden (87tot
100%) werd uitgekeerd voor een geringe
uitspoeling naar het grondwater en het
overige deel voor een laag risico voor
bodemleven en/of waterleven.
Effect van resultaatbeloning
In hoeverre was resultaatbeloning de drijfveer tot de bereikte resultaten? De studiegroepen slagen er in om onder invloed
van voorlichting en resultaatbeloning
goede resultaten te boeken. Met name de
uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en
de P- en K-overschotten daalden fors.
Hier heeft resultaatbeloning een duidelijke
meerwaarde ten opzichte van alleen voorlichting en blijkt het een efficiënt
instrument. Voor het N-overschot ishet
daadwerkelijk effect van resultaatbeloning
nog moeilijk te scheiden van de invloed
van voorlichting en begeleiding; voor een
nader onderscheid is meer onderzoek
nodig.
Resultaatbeloning lijkt als stimuleringsinstrument in dit tweejarig experiment
vooral een rolte hebben gespeeld inhet
traject waarin nog geen dure maatregelen
worden getroffen. Toch werd in dat traject
de milieubelasting alver teruggebracht.
Uit het experiment kan niet worden
opgemaakt wat de rolvan resultaatbeloning in volgende jaren zou zijn.
Perspectieven
Resultaatbeloning is in de huidige, aanbevolen structuur gereed voor invoering in
de praktijk. Resultaatbeloning is inzetbaar
in het vrijwillige traject, met als doel om
meer agrariërs te stimuleren om eerder
en/of meer maatregelen te nemen. Met
beloning op mineralenoverschotten kan
resultaatbeloning uitstekend aansluiten bij
de landelijke invoering van de mineralenaangifte.
Voor een succesvolle introductie van
resultaatbeloning is begeleidende voor-
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lichting noodzakelijk. In minder kwetsbare
gebieden zal alléén voorlichting volstaan.
De invulling van de aanvangspunten voor
beloning en de hoogte van de maximumbeloning kunnen worden afgestemd op de
regionale situatie. Inmiddels zijn enkele
waterleidingbedrijven en provincies al
overgegaan tot introductie van resultaatbeloning in de praktijk.
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Integraal waterbeheer
• Slot van pagina 162.
binnen dat project de doelstellingen,
afgeleid van de hoofddoelstelling van de
Derde Nota Waterhuishouding (NW3)
zijn gerealiseerd.
In deel II van dit artikel zullen toetsbare
criteria aan de herijkte definitie en de
beleidstheorie achter integraal waterbeheer ontleend worden. Deze criteria
vormen een aanzet waarmee de mate van
doorwerking van integraal waterbeheer
kan worden bepaald in waterbeheersprojecten.

Noten
'. 'Het hebben en houden van een veilig en
bewoonbaar land als primaire randvoorwaarde en
het ontwikkelen en instandhouden van gezonde
waterhuishoudkundigc systemen die een duurzaam
gebruik mogelijk maken'.
2
. Het begrip integraal waterbeheer is in 1985
geïntroduceerd in de notitie 'Omgaan met water'
uitgebracht door het ministerie van Verkeer &
Waterstaat. In de Derde Nota Waterhuishouding
(1989) wordt integraal waterbeheer gedefinieerd
als: 'Een samenhangend beleid en beheer dat de
verschillende overheidsorganen met strategische
en beheerstaken op het gebied van het waterbeheer
voeren in het perspectief van de watersysteembenadering. Hierbij wordt rekening gehouden met
zowel de interne functionele samenhangen (de
relaties tussen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten
van het oppervlaktewater en grondwater) als de
externe samenhangen (de relatie tussen waterbeheer en andere beleidsterreinen als milieubeheer, ruimtelijke ordening en natuurbeheer).'
'. Watersysteembenadering wordt in de notitie
'Omgaan met water' omschreven als een werkwijze
van waaruit de zorg voor de waterhuishouding
wordt benaderd en waarbij wordt uitgegaan van de
samenhang binnen de waterhuishouding met zijn
relevante omgeving.
4

. Een streefbeeld is een concreet uitgewerkte
beschrijving van hoe een duurzaam watersysteem
er uit zou moeten zien.
5
. Een systeem wordt door Kramer en De Smit [7]
gedefinieerd als 'een verzameling entiteiten met de
verzameling relaties die onderling lussen de
entiteiten bestaan'. Entiteiten kunnen worden
beschouwd als een basiselement waaraan de
onderzoeker een verzameling eigenschappen
toekent. Waarbij opgemerkt kan worden dat afhankelijk van het doel van het onderzoek, dat wat
als basis element wordt gekozen kan verschillen.
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Inlooptijd langzame zandfïlters
• Slot van pagina 164.
- een laag aantal aërobe sporevormende
bacteriën (<10 4 kve/ml).
Daarnaast verdient het aanbeveling, vooral
in de zomerperiode, na het vullen van het
ftlterbed het filtratieproces snel te starten.
De recent ontwikkelde Beoordelingsrichtlijn [Kiwa, 1995] beschrijft dat voor zand
en grind bestemd voor langzame zandfïlters aanvullende eisen van toepassing

kunnen zijn. In dit onderzoek is een eerste
aanzet gegeven voor het formuleren van
kwaliteitscriteria voor filterzand voor langzame zandfiltratie. De in Kiwa-verband
opgerichte Kontaktgroep Langzame Zandfiltratie ondersteunt verder onderzoek.
Doel is om de testmethoden voor het
keuren van de materialen te standaardiseren en de kwaliteitscriteria die gesteld
moeten worden om zo snel mogelijk na
het opstarten van het filtratieproces microbiologisch betrouwbaar drinkwater te
kunnen produceren, te onderbouwen.
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(de Combinatie, Papendrecht). Technische ondersteuning werd verleend door
H. van der Jagt,J. C. van Dussen,
C. Baars-Lorist en J. S. Vrouwenvelder.
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W. G. WIESSNER:
S m e l l standards for s e w a g e t r e a t m e n t p l a n t s
T h e standards for smell emission by sewage
treatment plants apply since the 1 t h of January
1996.
T h e standards are the result by mutual agreement
between V R O M , the municipal authorities and the
provinces as license authorities on one hand and
the Union of Watermanagement Boards on the
other hand.
The standards are e m b e d d e d in a special
regulation, which contains the following items:
- A method to calculate the smell emission based
on standard numbers for each process part;
- nomigrams to calculate the range of distribution
of the smell in the vicinity;
- a framework to judge smell concentrations,
considering the various aspects of the built-up
area;
- an enumeration of usual and unusual measures
to limit the smell emission.
T h e article describes the contents and range of the
standards and gives information by means of a flow
schedule to handle the regulation.

Geurrichtlijnen voorrioolwaterzuiveringsinrichtingen opgenomen indeNER
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'De geurvan (riool-)water'

1. Inleiding
Lang is er in Nederland gesproken, gerekend, gewikt en gewogen over geurnormering. Geurbeleving is iets subjectiefs, dat zich moeilijk in algemeen
geldende concentratienormen laat vastleggen. Na de eerste pogingen (in 1983)
om via een ontwerpstanknorm regels aan
geuremissie te stellen is het roerig geweest
aan het geurfront.
Was de normering al een probleem, geuronderzoek was vooral duur en van een
beperkte betrouwbaarheid.
In 1992 besloot VROM dat de geur-

W. G. WIESSNER
Hoogheemraadschap van
West-Brabant

problematiek voor een groot aantal
bedrijfstakken per bedrijfstak zou moeten
worden aangepakt. Deze bedrijfstakken
(de zogenoemde categorie-I inrichtingen)
moesten voldoende homogeen zijn om de
onderliggende bedrijven op onderling
vergelijkbare wijze te beoordelen.

opdracht van de STOWA uitgevoerd in de
tweede helft van 1995 door DHV. Het
onderzoek is begeleid door de klankbordgroep geur rwzi's, waarin een zevental
zuiverende waterschappen zijn vertegenwoordigd.
Basis van het onderzoek is een enquête
onder alle kwaliteitsbeheerders in Nederland naar geurklachten en geuremissie.
Op basis hiervan kon na bewerking een
relatie worden gelegd tussen het optreden
van klachten en de daarbij behorende
geurconcentraties.
Een aantal conclusies:
- van de 450 rwzi's in Nederland veroorzaken 29 rwzi's structureel klachten (6%).
(Een enquête van 6 jaar terug leverde nog
ruim 20% klachten op!);
- boven een geurconcentratie van
5-7 ge/m 3 (98 percentiel) treden structureel klachten op;
- beneden de 2 ge/m 3 (98 percentiel) zijn
geen klachten bekend.

hinderniveau zullen leiden en dus niet
mogen worden overschreden. Deze
concentraties zijn afhankelijk gesteld van
de betrokken woonbebouwing (verspreid
of aaneengesloten) en de betrokken
situatie (nieuw of bestaand).
De aldus verkregen concentraties en de
daarbij behorende maatregelen voor rwzi's
zijn vervolgens op kosten gezet om na te
gaan of de kosten in verhouding staan tot
het probleem en de overige kosten van de
zuiverende waterschappen.
Uiteindelijk is het volgende overeengekomen als richtlijnen voor de NER:
- 1ge/m 3 (98 perc.) voor nieuwe situaties
en aaneengesloten woonbebouwing;
- 2 ge/m 3 (98 perc.) voor nieuwe situaties
en verspreide woonbebouwing;
- 3 ge/m 3 (98 perc.) voor bestaande
situaties en aaneengesloten woonbebouwing;
- 7 ge/m 3 (98 perc.) voor bestaande
situaties en verspreide woonbebouwing.

Op grond van de resultaten uit de
enquête, die ook door VNG en IPO zijn
getoetst, zijn concentraties afgesproken die
in het algemeen tot een aanvaardbaar

De totale kosten hiervan worden geschat
in de orde grootte van zo'n f 500 miljoen.
Als de 'oude' 1ge/m 3 (98 percentiel voor
bestaande situaties zou blijven gehand-

Stappenplan

De 'bedrijfstak rioolwaterzuiveringsinrichtingen' behoort tot deze categorie-I.
Op verzoek van de Unie van Waterschappen is in 1993 onderzoek verricht
naar de mogelijkheden om de geurproblematiek voor rwzi's bedrijfstakbreed
aan te pakken. Het onderzoek is in
opdracht van de STOWA (Stichting
Toegepast Onderzoek WAterbeheer)
uitgevoerd door DHV en begeleid door
een breed samengestelde begeleidingscommissie.
Het onderzoek resulteerde in een 'handleidingvoor het berekenen van degeuremissie van rwzi's'die in april 1994 is
geïntroduceerd. De handleiding maakt het
mogelijk op basis van kentallen de
geuremissie als mede de te verwachten
geurconcentratie bij nabij gelegen woonbebouwing te berekenen.

stap 1
Behoort RWZI tot de
categorie-1 bedrijven?
- communale zuivering
- emissiekentallen voor alle
procesonderdelen
beschikbaar?
(aanvullend) geuremissieonderzoek

t

stap 2
Bereken de bronsterkte door
sommatie per relevant
procesonderdeel

ix
~T~

stap 4
Lees nomogram af

Voer verspreidings (LFTD)
berekening(en) uit

;

Pas in 1995 kwam er ruimte in de vaak
starre geurnormering. Na overleg met de
bedrijfstakken en de Tweede Kamer bleek
het ministerie bereid de beoordeling van
de geurhinder af te stemmen op de aard
van de geur en derhalve per bedrijfstak te
laten opnemen als een bijzondere regeling
binnen de NER (Nederlandse EmissieRichtlijn). Basis hiervoor is een hinderonderzoek dat per bedrijfstak is uitgevoerd.
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stap 5
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haafd zou meer dan het drievoudige nodig
zijn.
Het dagelijks bestuur van de Unie heeft
ingestemd met het onderhandelingsresultaat.
3. De bijzondere regeling voor rwzi's in
deNER
De bijzondere regeling voor (communale)
rwzi's in de NER is samen met bijzondere
regelingen voor een aantal andere
branches vanaf 1januari 1996van kracht.
Het kan nog wel even duren voordat de
definitieve tekst zalworden gepubliceerd.
De bijzondere regeling (in het bijzonder
de richtlijnen voor de geurconcentraties
op leefniveau) is richtinggevend bij het
opstellen van vergunningvoorschriften.
Slechts in bijzondere gevallen kangemotiveerd worden afgeweken. In dergelijke gevallen zal bij een beroepsprocedure
door de Raad van State worden getoetst of
terecht is afgeweken van de richtlijn.
Berekening van de geuremissie en de
verspreiding ervan geschiedt volgens de
STOWA-handleiding (STOWA 1994-5;in
het voorjaar 1996 komt een tekstueel op
de richtlijn aangepaste versie uit, STOWA
1996-2). Ter illustratie is het stappenplan
bij dit artikel gevoegd (afb. 1).
In de meeste gevallen behoeven geen
geurmetingen te worden uitgevoerd.
Zonodig kunnen voor onderdelen waarin
de handleiding niet voorziet aanvullende
metingen nodig zijn.
Op basis van de berekening van de geuremissie en de verspreiding van deze geur
in de omgeving kan worden nagegaan of
bij de dichtstbijzijnde woonbebouwing
voldaan wordt aan de geurconcentratiewaarden uit de richtlijn. Wordt hieraan
voldaan dan hoeven er geen aanvullende
maatregelen te worden genomen. Wordt
er niet aan voldaan dan is met behulp van
het verspreidingsnomogram uit de
STOWA-handleiding te berekenen welke
geuremissiereductie nodig is.
Met behulp van de geuremissiesterkte van
de afzonderlijke bronnen kan worden
nagegaan welke bron het meest in
aanmerking komt om te worden aangepakt om de geuruitworp voldoende te
reduceren. Normaal mag bij de meest
gebruikelijke geurbeperkende maatregelen
(afdekken en luchtbehandeling) worden
gerekend met een reductiepercentage van
90%.
Door de restemissie weer in te voeren in
de uiteindelijke bronsterkteberekening
kan met de nomogrammen worden gecontroleerd of voldoende emissiereductie is
bereikt. De keuze welke onderdelen van
de zuivering moeten worden afgedekt

moet worden afgestemd op de specifieke
situatie, de benodigde emissievermindering en de daarmee gepaard gaande
kosten.
Vergunningverlening op basis van de
richtlijn kan worden ingevuld door het
voorschrijven van geurnormen bij de
dichtsbijzijnde bebouwing op basis van de
berekening, danwei door het voorschrijven van de geurreductiemiddelen die
uit de berekeningen noodzakelijk zijn om
de gewenste geurimmissie te bereiken.
4. Slotconclusie
Met opname van een bijzondere regeling
in de NER voor communale rwzi's is een
boel duidelijkheid geschapen. De berekening van de geuremissie geschiedt op
basis van kengetallen waardoor geurmetingen in de meeste gevallen achterwege kunnen blijven. Richtlijnen voor de
beoordeling van geurimmissieconcentraties zijn gebaseerd op klachtenonderzoek bij rwzi's en hebben een grotere
realiteitswaarde, dan de vroegere rigide
1 ge/m 3 .

• •

•

Nogmaals Wensen vande
klant centraal bij distributie
In het artikel 'Wensen vande klant centraal
bij distributie' (Verslag Kiwa/VWN colloquium, H 2 0 nr. 5,pagina 142 e.v.)is
bij afbeelding 3 een verkeerd bijschrift
geplaatst. Het juiste bijschrift is 'Aanleg
van een leiding in het voorzieningsgebied
van Delta Nutsbedrijven voor de voorziening van industriewater verhoogt
de leveringszekerheid voor zowel de particuliere consument als voor de industriële
afnemers.'

Commissie drinkwatervoorziening brengt advies uit
over BDIV
De Commissie drinkwatervoorziening
heeft op 1maart 1996een advies over het
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening (BDIV) uitgebracht aan de
directeur-generaal Milieubeheer (dgM).
Gewoonlijk brengt de commissie haar
adviezen uit aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Het betreft een ongevraagd
advies dat vooral is gericht op nieuw te
formuleren beleid. Door het advies aan de
dgM aan te bieden wil de commissie
aangeven dat zij bij de voorbereiding van
beleid wil meedenken en niet, zoals

meestal bij adviesaanvragen het geval is,
alleen wordt gevraagd te reageren op reeds
geformuleerd beleid. In dit geval kan het
advies worden gebruikt als een inbreng
bij de algehele herziening van de Waterleidingwet, waarmee het ministerie thans
een begin maakt.
Het advies
Met het oog gericht op de toekomst is naar
het Kabinetsstandpunt (deel 3) van het
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening gekeken.
Als uitgangspunt geeft de commissie haar
visie op de relatie tussen de overheid en de
drinkwaterbedrijven. Hierbij staat vooral
het delen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal. De overheid zal
duidelijker aan moeten geven watzijvan
de drinkwaterbedrijven verwacht om een
evaluatie van het gevoerde beleid in de
toekomst zinvol te doen zijn. Nu meer en
meer beleid decentraal wordt uitgevoerd,
dient te worden aangegeven waar de grenzen liggen tussen de beleidsterreinen
van rijk, provincies, gemeenten en waterleidingbedrijven. Water als elementaire
levensbehoefte staat onvoldoende centraal
in het beleid. Drinkwater is een strategisch
goed dat tegen de laagst mogelijke (maatschappelijke) kosten geleverd zou moeten
worden. De consequenties van (mogelijke)
privatisering van drinkwaterbedrijven
verdienen de aandacht met het oog op een
te ontwikkelen instrumentarium. Om de
bereiding van drinkwater mogelijk te
maken zal de overheid de randvoorwaarden, die aan de grondstof worden gesteld,
moeten realiseren zoals zij in het Nationaal
Milieubeleidsplan aangeeft. Het milieubeleid is een overheidstaak en is voor de
drinkwatervoorziening een zeer zwaarwegende randvoorwaarde bij verwerving,
zuivering en distributie van drinkwater.
Het volksgezondheidsbelang ligt als kerntaak echter dichter bij de maatschappelijke
functie van de drinkwaterbedrijven dan het
milieu. (Persbericht Commissie drinkwatervoorziening)

Advanced Course on Process
Design in Environmental
Biotechnology
De projectgroep Milieubiotechnologie van
de TU Delft organiseert voor de vierde
maal een 'Advanced Course on Process
Design in Environmental Biotechnology'.
De cursus is gebaseerd op de expertise van
microbiologen en bioprocestechnologen
van de TU Delft en staat onder leiding
van prof. dr. ir.J.J. Heijnen, prof. dr.J. G.
Kuenen en prof. ir. K. Ch.A.M. Luyben.
Gastlezingen worden verzorgd door inter-
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nationale experts; prof. dr. R. I. Amann/
dr. A.Neef (Universiteit München),
dr. C.J.N. Buisman (Pâques BV,Balk),
ir. D. Eikelboom en dr. ir.J.W.van
Groenestijn (TNO-Milieuwetenschappen,
Delft), prof. dr. W. Gujer (EAWAG,
Dübendorf), prof. dr. ir. G Lettinga en
dr. ir.A.J.M. Stams (Landbouw Universiteit Wageningen), prof. dr. G. Olsson
(Technical University Lund), prof. dr.
W. Verstraete (Universiteit van Gent) en
dr. G. R. Zoutberg (Biothane Systems
International BV, Delft).
Milieubiotechnologie is een zich sterk
ontwikkelend vakgebied waarbij commerciële mogelijkheden ontstaan voor de
preventie en zuivering van afvalstromen.
De cursus biedt informatie over de laatste
wetenschappelijke en commerciële ontwikkelingen en is vooral gericht op het
ontwerpen van zuiveringsprocessen op
basis van relevante microbiologische en
reactor- en procestechnische kennis. De
techniek van het procesontwerpen zal
onder andere worden aangeleerd door een
industriële case.
Tijdens de cursus worden de volgende
thema's behandeld:
Microbiologie
- thermodynamica;
- kinetiek en ecofysiologie van pure- en
mengcultures;
- natuurlijke en kunstmatige immobilisatie van micro-organismen;
- interactie tussen micro-organismen en
oppervlakken.
Reaclortechnologie
- mathematische modellering;
- biomassaretentie bij diverse scheidingstechnieken;
- massa-transport in biofilms en driefasen reactoren.
Procestechnologie
- schaalvergroten/-verkleinen;
- integratie van processen en procesbeheersing;
- procesontwikkeling van lab-tot industriële schaal.
Deze interactieve cursus is opgebouwd uit
lezingen, reken-/oefensessies en computersimulaties (bijvoorbeeld BIOSIM en SSSP,
beide ontwikkeld door de IAWPRC).
Een casestudie omvat het proces- en
reactorontwerp voor de zuivering van
industrieel afvalwater dat C-, S- en
N-componenten bevat. In het programma
is tevens opgenomen een excursie naar de
zuiveringsinstallatie van Gist-Brocades NV
en Biothane Systems International in Delft.
Deelname
De cursus is bedoeld voor academici en
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HBO-ers die werkzaam zijn in de
(bio)procestechnologie, microbiologie,
biochemie en civiele gezondheidstechniek.
Plaats/tijd
De cursus wordt gegeven van 6-15 mei
1996 in het Kluyver Laboratorium van de
TU Delft.
Kosten
Het cursusgeld voor deze negen-daagse
interactieve cursusprijs bedraagt:
- f5.800,- (betaling vóór 1april 1996);
- f6.300,- (betaling nâ 1april 1996).
Bij de cursusprijs zijn inbegrepen: cursusmateriaal, lunches, buffet op maandag
6 mei en diner op dinsdag 14mei.De
cursusprijs is vrij vanBTW.
Een deel van het cursusboek wordt (na
ontvangst van de betaling) vooraf beschikbaar gesteld opdat de deelnemers zich goed
kunnen voorbereiden.
Informatie en registratie
Dr. ir.L.A.van der Meer-Lerk, Stichting
Biotechnologie Opleidingen Delft Leiden
(BODL), Julianalaan 67,2628 BC Delft,
telefoon: +31-(0)15-278 1922/2782342.

OOQ

Werkgroep
Ecologisch
Waterbeheer

Ledenvergadering en
themamiddag WEW
Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering
van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
(WEW) staat de vraag centraal: Wat is de
toepasbaarheid van ecologische instrumenten ten behoeve van beoordeling, evaluatie,
monitoring en voorspelling bij planvorming, uitvoering, (her-)inrichting,
beheer en onderhoud van oppervlaktewateren. De werkgroep heeft een lange
traditie op het gebied van beoordelingssystemen. Hierop bouwt zij voort en is
daarom geïnteresseerd in de vragen en
wensen die leven onder de leden en andere
geïnteresseerden ten aanzien van ecologische instrumenten, de behoeften, het
gebruik en de opgedane ervaringen. Na
het huishoudelijk gedeelte worden allereerst de activiteiten van de werkgroep zelf
ten aanzien van ecologische instrumenten
gepresenteerd.
Het programma luidt:
'Leiding en opzet activiteiten',
door Piet Verdonschot;
'Voorbeeld invulling ecologische modellen',
door Michellev/d Vlies;
'Voorbeeld invulling beoordelingssystemen', door Roel Knoben;

'Voorbeeld invulling bioassays',
door Sjocrd Klapwijk;
'Voorbeeld invulling expert-, kennis- en
informatiesystemen', door Raymond
Schuurkes.
Om een beeld te verkrijgen van het huidige
gebruik van ecologische instrumenten in
het waterbeheer zal een enquête worden
gehouden. De enquête wordt ingeleid door
CorRoos.
De enquêteresultaten vormen de basis voor
een plenaire discussie over keuze voor,
gebruik van,ervaringen met en behoeften
aan ecologische instrumenten.
Datum: 24 april 1996; aanvang 13.30uur;
lokatie: IBN-DLO Wageningen.
Nadere informatie: secretaris WEW,
D. de Vries, telefoon 050-3164602.

Stichting Beroepsopleidingen
Weg- en waterbouw

SBW zoekt examinatoren
voor leidingtechnische
tentamens
De Stichting Beroepsopleidingen Wegen waterbouw verzorgt onder meer de
opleidingen (Aankomend) Buizenlegger en
(Aankomend) Kabelwerker en nogeen
aantal maatwerkcursussen op dit gebied.
Door de toenemende belangstelling voor
deze opleidingen moeten er meer tentamens worden afgenomen.
De praktijkexamens worden onder toezicht
van de afdeling Examens afgenomen
door personen dievakinhoudelijk goed op
de hoogte zijn en werkzaam zijn in de
gww-sector.
Introductieprogramma
Om de nieuwe (aspirant) examinatoren te
begeleiden heeft de SBWeen introductieprogramma ontwikkeld dat bestaat uit een
introductiedag en een meeloopdag.
Tijdens de introductiedag krijgen de
examinatoren de benodigde informatie en
worden bekendgemaakt met de werkwijze
van de afdeling Examens van deSBW.
De introductiedag is bedoeld om een eerste
indruk te krijgen en de niet-materiedeskundige kwaliteiten te beoordelen. In de
praktijk blijkt dat bij deze eerste selectie
zo'n 30%van de kandidaten afvalt. De
overgebleven aspirant-examinatoren
worden uitgenodigd voor het bijwonen van
een meeloopdag.
Op een meeloopdag ervaart de aspirantexaminator, onder begeleiding vaneen
ervaren examinaor, hoe het is om te examineren en neemt kennis van alle inhoude-
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lijke en organisatorische aspecten van
een praktijkexamen. Op deze dag komt
onder andere het niveau van de materiedeskundige kwaliteiten aan de orde. Aan
het eind van de dag worden de indrukken
geëvalueerd.
Wie komt in aanmerking
Aspirant examinatoren moeten aan de
volgende eisen voldoen:
- gewend zijn om leiding te geven en zelfstandig te werken (voorman, uitvoerder of
bedrijfsleider),
- vakinhoudelijk goed op de hoogte zijn,
- sociaal vaardig,
- objectief,
- niet ouder dan 65 jaar,
- met enige regelmaat beschikbaar zijn
(8 à 10 dagen per jaar),
- bereid om volgens opdracht te werken.
De aspirant-examinator krijgt een vaste
vacatievergoeding per dag.
Aanmelden
Bent of kent u de persoon die geschikt
is voor deze boeiende taak, dan kunt
u contact opnemen met de heer
D.W. Hijmensen of de heer ing. G. Kaizer
van de SBW, afdeling examens,
Kampenringweg 43,2803 PE Gouda.
Bellen (0182-578200) of faxen
(0182-53 7728) kan natuurlijk ook.

WWV
Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland
VWN-vergadering
VWN-Bestuur,
WNWB, Breda;
2 april 1996, 10.00 uur.

ÜJ

Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer NVA

NVA/STOWA-workshop
'Met meten stikstof- en
fosfaatverwijderingsprocessen
regelen'
In 1990 is in STOWA-verband een praktijkonderzoek gestart naar de mogelijkheden om P en N te meten: het project
PN012. In 1993 verscheen hierover een
rapport met als belangrijkste conclusies:
- de meetapparatuur kan als bewezen
techniek worden beschouwd;
- de meetapparatuur kan goed worden
ingebouwd in een meet- en regelsysteem;
- verbetering van het zuiveringsrendement

en de processtabiliteit door middel van een
meet- en regelsysteem lijkt mogelijk.
Het project PN012 is daarop voortgezet
met als doel om te komen tot een optimalisatie van de procesbesturing op basis
van monitoren. Het accent lag daarbij op
de N-verwijdering. Tevens is sinds die tijd
op vele andere lokaties onderzoek naar het
regelen van de N-verwijdering begonnen.
Gelet op de peildatum van de AMvB-stikstof (1 januari 1998) leek eind 1995 een
goed moment om een tussenbalans op
te maken. Wegens de alom aanwezige
ervaring is gekozen voor tweezijdige informatie-overdracht in de vorm van een
workshop voor technologen.
Deze workshop is op 14 december 1995
gehouden.
Zes inleiders hebben hun ervaringen met
de door hen gekozen regeling verteld.
Daarbij kwamen verschillende typen meetapparatuur en regelingen aan de orde.
Neef (Zuiveringsschap Amstel- en
Gooiland) besprak de regeling op basis van
on-line-ammonium-meting in een propstroomsysteem; 75%N-verwijdering bleek
haalbaar ten koste van een stijging van de
slibvolume-index. Met een regeling op
basis van on-line-ammonium- en nitraatmeting bleek een rotoflowsysteem in staat
om een N-totaai-gehalte van 10 mg/l in
het effluent te presteren; de BZV-slibbelasting was daarbij circa 0,06 kg
BZV/kgDSd.
VanDijk (Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier) presteerde een vergelijking van
verschillende regelingen (waaronder de
respiratiemeting) op grond van een praktijkonderzoek. Hij concludeerde onder
meer dat simulatie een nuttig hulpmiddel
is om een regeling te optimaliseren.
De Vente(Hoogheemraadschap van Rijnland) ging in op de procesregeling van een
omloopsysteem met behulp van zuurstofen een ammoniummeting in een volbelaste
awzi. Het effluent voldeed ruimschoots aan
de gestelde eis (N-totaal < 10 mg/l); het
belangrijkste probleem bleek de stijging
van de slibvolume-index in het najaar te
zijn: alertheid van het bedienend personeel
is in deze van cruciaal belang.
De Man (Zuiveringsschap Limburg) heeft
ervaring opgedaan met een regeling op
basis van ammonium en nitraat. Als
belangrijkste nadeel van deze regeling
signaleert hij de traagheid, waardoor een
aanzienlijke stikstofbelasting in het
systeem wordt opgebouwd voordat de
regeling reageert. Daarnaast besprak hij in
het kort de zuurstofminimator, die in
combinatie met een Schreibersysteem goed
bleek te werken.
Vingerhoeds (Zuiveringsschap Hollandse

Eilanden en Waarden) ging in op een
regeling met een redoxmeter. In combinatie met een zuurstofmeting is de redoxmeter uitstekend toepasbaar bij intermitterende beluchting in volledig
gemengde systemen.
Als laatste spreker besprak Poiesz (Zuiveringsschap Drenthe) een ijzersulfaatdosering die wordt geregeld op P-gehalten
in influent en effluent. Wegens de korte
ervaringstijd bleken conclusies nog niet
goed te trekken; wel was al duidelijk dat
het inzicht in het P-verwijderingsproces
werd verbeterd.
Na de voordrachten is in groepen gediscussieerd aan de hand van een aantal
centrale vragen.
Samengevat hebben de discussies geleid
tot de volgende conclusies:
- Een objectieve vergelijking van regelconcepten is lastig in verband met de
ongelijke omstandigheden van de verschillende onderzoeken en onderbelasting van
de meeste awzi's.
- Een regeling op basis van een O,-meter
wordt als essentieel beschouwd. Deze
meter reageert snel op veranderende
omstandigheden en bewaakt de minimale
0,-inbreng. Naarmate een awzi-volbelasting nadert zal er behoefte ontstaan aan
uitbreiding van de regeling. De keuze van
de uitbreiding van de regeling hangt sterk
af van de lokale omstandigheden en de
prioriteit die wordt gegeven aan de
verschillende relevante factoren. Bij intermitterende beluchting bestaat een duidelijke voorkeur voor een regeling op basis
van 0 2 en redoxpotentiaal.
- Van de besproken metingen werd vastgesteld dat de redoxmeter zich alleen nog
maar bij de intermitterende beluchting
heeft bewezen.
- Het voordeel van een regeling op basis
van O, en NH 4 zit vooral in de zekerheid
met betrekking tot het nitrificatieproces.
De voordelen van een regeling op basis
van 0 2 en N 0 3 liggen in het optimaliseren
van de benutting van koolstof en de
aansluiting met de biologische defosfatering.
- In het algemeen kan het effect van een
regeling nog worden gefrustreerd door de
relatie tussen de 0,-inbreng en de slibvolume-index.
- Cascaderegelingen worden in het
algemeen als te traag ervaren.
- Feed-forward-regelingen worden nog
nauwelijks toegepast.
In de komende jaren zal de aandacht
moeten uitgaan naar:
- het optimaliseren van de 0 2 -inbreng in
relatie met de slibvolume-index;
- de respiratiemeting;
- feed-forward-regelingen;
- de inzet van de redoxmeter;
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- de inzet van modellen in een meet- en
regelsysteem;
- het opheffen van de traagheid van
cascaderegelingen.
De symposiumbundel kan voor f25,worden aangeschaft via W. Werumeus
Buning, telefoon 078-6397100.

Postbus 70,2280 AB Rijswijk,
telefoon 070-3953593.

Overige activiteiten
(Nederland)

NVA-activiteiten 1996
22maart1996:Diffuse bronnen. Programmagroep 4.
29maart1996:Reünie van de excursie naar
Duitsland te Enschede. Excursiecommissie.
7en8mei1996:Dag over meten. Programmagroep 2.
31mei1996:Voorjaarsvergadering. Programmagroep 1.
Juni 1996:Symposium 'Individuele behandeling van
afvalwater'. Programmagroep 3.
13september 1996:Stowa Jubileum.
23-27september 1996:Aquatech.
30september-4 oktober 1996:Excursie naar
Noorwegen. Excursiecommissie.
24oktober 1996:Vervolg modellen op maat.
Programmagroep 4/KIVI.
14november 1996:Symposium. Technische
Commissie Modelleren van Zuiveringsprocessen.
15november 1996: Watersysteemverkenningen.
Programmagroep 4/KIVI.
29november 1996: Najaarsvergadering.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
het secretariaat te Rijswijk: De heer B.Bommelé,

25april 1996:NVAE themadag Water- en
Oeverplantenonderzoek 'Oeverplanten en
Oeverbescherming'.
Contactadres: de heer dr. T. C.M. Brock, DLOStaring Centrum,
Postbus 125,6700 AC Wageningen.
Tel.: 0317-474661,Fax:0317-424812.
6-10 mei1996:Atmospheric and hydrological
processes and models at the soil-vegetation
atmospher interface EGS-Den Haag.
Contactadres: EGS Office,
Postfach 49,Max-Planck-Str. 1,
37189 Katlenburg-Lindau, Duitsland.
Tel.:4955561440, Fax:4955564709.
7juni 1996: 75-jarig lustrum van de NVAE Artis.
Contactadres: de heer dr. T. C.M. Brock,
DLO-Staring Centrum,
Postbus 125,6700 AC Wageningen.
Tel.:0317-474661, Fax:0317-424812.
9-12september 1996:Monitoring Tailor-Made II,
Nunspeet.
Contactadres: Workshop Secretariat, Monitoring
Tailor-Made II,
Buerweg 51, 1861 CH Bergen.
23-27september 1996:Aquatech '96.
RAI Exhibitions, Amsterdam.
Fax:020-5491839.

VOORJAARSVERGADERING NVA
31MEI 1996
's-HERTOGENBOSCH
Huishoudelijke vergadering, onder andere met uitreiking NVA-Klaarmeesterprijs.
Thema:

Strategische waarde van water, ingevuld door:
Strijd met water; 'Eén donk, wat bossen en veel water;
de historie van 's-Hertogenbosch',
door dr. A. C. M. Kappelhof (Stadsarchief 's-Hertogenbosch)
Strijd tegen water; 'De Maas van vijand naar vriend',
door drs. P. W. M. Veelenturf (Provincie Limburg)
Strijd om water; 'Dorstige aarde',
door prof. dr. H. L. F. Saeijs (RWS Zeeland).

Planning:

Aanvang : 13.00 uur met koffie en broodjes.
Einde :22.00 uur.

Plaats:

Orangerie te 's-Hertogenbosch.

Partnerprogramma in 's-Hertogenbosch, dus interessant!
Fantastisch avondprogramma voor leden en hun partners.
Convocatie volgt!

Zorg dat je er bij bent!

26-27september 1996:FAVPCA Conference 'Future
Water Quality Management in Europe', Aquatech,
Amsterdam.
Contactadres: De heer dr. ing. Sigurd von Riesen,
Theodoor Heus Allee 17, 53773 Hennef, Duitsland.
Tel.: +492242872-0, Fax: +492242872-135.
24-25september 1996:New Developments in
Modelling, Monitoring and Control of Water Supply
Systems, IWSA.
Fax:0044171-222 7243.
16en17oktober 1996:NVAE Themadag en excursie
naar de Eems-Dollard.
Contactadres: de heer dr. T. C.M. Brock, DLOStaring Centrum,
Postbus 125,6700 AC Wageningen.
Tel.:0317-474661, Fax:0317-424812.
December 1996:NEVECOL-SLW-NVAE
Symposium.
Contactadres: de heer dr. T. C.M. Brock, DLOStaring Centrum,
Postbus 125,6700 AC Wageningen.
Tel.:0317-474661, Fax:0317-424812.
29januari 1997: 10e RIONED-dag, RAI Amsterdam.
Contactadres: Stichting RIONED, de heer Jhr. ir.A.
J. H. de Beaufort,
Postbus 133,6710 BC Ede.
Tel.:0318-631111.

Overige activiteiten
(buitenland)
16-18april 1996:Hydrotop '96 Conference,
Marseille, Frankrijk.
Contactadres: Nederlands-Franse Kamer van
Koophandel, Bezuidenhoutseweg 181,
2594 AH Den Haag.
Tel.: 070-3820551,mevrouw J. Green.
16-19april 1996:Hydro GIS'96 International
Conference on Application of Geographie
Information Systems in Hydrology and Water
resources Management, Wenen, Oostenrijk.
21-25april 1996:Internationale Fachmesse Wasser,
Berlin, Duitsland.
Contactadres: Messe Berlin GmbH, Frau C. Wolff
van der Sahl,Projektleiterin IFW,
Messedamm 22, 14055 Berlin.
Tel.: 030/3038-0, Fax: 030/3038-2325.
22-24april 1996:3rd International Slow
Sand/Advanced Biological Filtration Conference,
Imperial College of Science,Technology &Medicine,
Londen, Engeland.
Contactadres: AWWA Inc.
PO Box 388,Artarmon NSW 2064,Australië.
24-27april 1996:International Conference on
Environmental Geology and Land Use Planning,
Granada, Spanje.
6-7mei1996:Natural Origin Inorganic
Micropollutants: Arsenic and other constituents,
IWSA Division on water quality and treatment,
Wenen, Oostenrijk.
Contactadres: AWWA Inc.
PO Box388,Artarmon NSW 2064,Australië.
22-24 mei1996:The impact of industry on
groundwater resources, Como, Italië.
Contactadres: Scientific Office, Sezione Italiana
Acque Sotteranee.
Tel.: +3911 5647681,Fax: +3911 5647689.
Organiser Office, Fiera Milano Congressi S.r.1.
Tel.:+39249977465-7387,
Fax:+3924997 7113-7020.
3-5juni 1996:International Symposium on Artificial
recharge of Groundwater, Helsinki, Finland.
10-13juni 1996:International Conference on KarstFractured Aquifers - Vulnarability and Sustainability, Kotowice, Polen.
4-14augustus 1996:30th International Geological
Congress, Beijing, China.
28-30augustus 1996:3rd International IAWQ Special
Conference on Biofilm Systems, Damnish IAWQ
National Committee, Kopenhagen, Denemarken.
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Contactadres: AWWA Inc.
PO Box 388, Artarmon NSW 2064, Australië.
8-12 september 1996: Contaminated Land and Water
- Future Directions,
Portmouth, Groot-Brittannië.
9-12 september 1996: Colloque International sur Peau
souteraine en region agricole, Poitiers, Frankrijk.
15-19 september 1996: 5th International Conference
on Wetland Systems for Water Pollution Control,
IWGA, Wenen, Oostenrijk.
Contactadres: AWWA Inc.
PO Box 388, Artarmon NSW 2064, Australië.
23-24 september 1996: Water Policy - Allocation and
Management in Practice, Silsoe College, Silsoe,
Engeland.
Contactadres: AWWA Inc.
PO Box 388, Artarmon N S W 2064, Australië.
25-27 September1996: International Conference on
Calibration and Reliability in Groundwater
Modelling, Golden, VS.
5-9 oktober 1996: W E F T E C '96, Dallas, Texas,
Verenigde Staten.
Contactadres: Stephanie Jones, Manager, Conference
Operations.
Tel.: (703)684-2414.
7-11 oktober 1996: Water China '96.
The 2nd international exposition amnd business
forum for the infrastructure development and
management of China's water resources - dams,
flood control, hydropower, irrigation, water supply,
conservation aquaculture, and related equipment and
services.
Beijing Exhibition Centre.
Contactadres: Business & Industrial Trade Fairs Ltd.
Tel.:(852)28623460,
Fax: (852)2865 5513, 2866 1770.
Ministry of water Resources of PR China,
Mevrouw Liu Yan.
Tel.: (8610)327322 ext. 4657,
Fax:(8610)3266190.
8-12 oktober 1996: Watertech Indonesia '96.
The 6th International Exhibition and Conference for
Pollution Control, Environmental Technology,
Management and Control Systems, Jakarta,
Indonesië.
Contactadres: Alun Jones, Overseas Exhibition
Services Ltd, 11 Manchester Square, London W I M
5AB, United Kingdom.
Tel.:+441714861951,
F a x : + 4 4 1 7 1 4 1 3 8 2 2 2 / + 4 4 1714868773.
13-15 november 1996: 3rd Congress of ALSHUD
(Latin America Association for Groundwater
Hydrology) with special symposia on Advances in
Hydrology and on Groundwater Recharge, Mexico.
21-27 september 1997: XXVII Congress of IAH,
(jroundwater in the Urban Environment,
Nottingham, Groot-Brittannië.
Augustus 1998: XXVII Sil Congress, 'ware of Life',
Dublin, Ierland.

kiwa

VEWIN

Leveringsplan DELTA kan
toets der kritiek doorstaan
Het leveringsplan dat NV Delta Nutsbedrijven eind 1995 heeft opgesteld,
voldoet aan het toetsingskader van het
VEWIN-rapport 'Leveringsplan: Maatwerk
in kwantiteit'. Dat staat in een Kiwaverklaring die samen met het Leveringsplan van DELTA aan de Inspecteur volksgezondheid in Zeeland is aangeboden.

De leden van de VEWIN hebben eind
1994 besloten om uiterlijk 1997 hun
leveringsplicht uit te werken in zogenaamde leveringsplannen. Hierin maken
de bedrijven zichtbaar hoe zij hun wettelijke leveringsplicht invullen, zelfs als de
omstandigheden niet regulier zijn. Een
leveringsplan geeft niet alleen een overzicht
van bedrijfsmiddelen en de te nemen
maatregelen bij calamiteiten en rampen,
maar bevat ook een plan van aanpak voor
eventuele tekortkomingen of gewenste
verbeteringen. DELTA heeft eind 1995
reeds haar leveringsplan opgesteld en Kiwa
gevraagd een toetsing uit te voeren. De
resultaten van de toetsing zijn neergelegd
in een verklaring.
Leveringsplan
DELTA beschrijft in haar leveringsplan de
bedrijfsmiddelen en de wijze waarop deze
worden ingezet voor de levering van drinkwater in reguliere situaties en bij calamiteiten en rampen. Om calamiteiten (uitval
van één hoofdelement) het hoofd te
bieden is de infrastructuur getoetst aan de
VEWIN-richtlijn voor leveringszekerheid.
Bij deze toets is naar voren gekomen dat
de leveringszekerheid van de infrastructuur
van DELTA vrijwel volledig voldoet aan de
VEWIN-richtlijn. In een plan van aanpak
heeft DELTA maatregelen geformuleerd
om nog enkele knelpunten op te lossen,
zoals het leggen van koppelleidingen
tussen voorzieningsgebieden.
Het leveringsplan van DELTA bevat ook
een concept voor de opzet van de nooddrinkwatervoorziening. Deze voorziening is

bedoeld om ook in het geval van een ramp
(uitval van meerdere hoofdelementen
tegelijkertijd) de levering van drinkwater
boven een minimumniveau van 3 liter per
persoon per dag te kunnen waarborgen.
Verklaring
Kiwa heeft als basis voor de toetsing van
het leveringsplan van DELTA het VEWINrapport 'Leveringsplan: Maatwerk in kwantiteit' gehanteerd. Een eenduidig en
algemeen aanvaard toetsingskader voor
leveringsplannen is overigens nog in
ontwikkeling.
Bij de toetsing is vastgesteld dat het
Leveringsplan van DELTA alle in het
VEWIN-rapport genoemde onderdelen
bevat. De voor DELTA relevante bedreigingen voor de levering van drinkwater
zijn in beeld gebracht. De leveringszekerheid van de infrastructuur is op de juiste
wijze getoetst aan de VEWIN-richtlijn.
Het concept voor de nooddrinkwatervoorziening is gereed, maar deze moet nog wel
tot operationeel niveau uitgewerkt worden.
In de verklaring heeft Kiwa tevens suggesties gedaan voor verdere verbeteringen
van het leveringsplan. DELTA zal deze
in de eerste revisie van het leveringsplan
verwerken.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met NV DELTA Nutsbedrijven,
drs. J. E. Haarlem, telefoon 0118-692039,
of met Kiwa NV. Onderzoek en Advies,
dr. Th. J. J. van den Hoven,
telefoon 030-6069535.

Ir. F. L. Schulung (directeur Kiwa Onderzoek enAdvies) tekent deKiwa-verklaring over hel leveringsplan van
DELTA in aanwezigheid van ir.H. J. L. deKraa (hoofd sector Gas en Water, DELTA).

