Heeft een dubbel waterleidingnet (de) toekomst?

Met zekere regelmaat komt het onderwerp
van een dubbel waterleidingnet op de
agenda van de beleidmakers voor de
waterleidingwereld. Veelal werd er niet
lang over gesproken en de discussie
gesloten met als belangrijkste argument
dat de kosten te hoog waren. Echter de
voortgaande technologische ontwikkelingen en het stringente milieubeleid brengen
de aanleg van een dubbel leidingnet steeds
dichter bij.
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Waarom toen niet en nu misschien
wel?
Tot voor kort waren er weinig redenen
voor een waterleidingbedrijf om een
tweede kwaliteit water te leveren.
Er was voldoende hoogwaardig grondwater
voorhanden om aan de groeiende vraag
naar drinkwater te voldoen. Het recent
verkregen inzicht in de omvang van de
verdroging in ons land en het daaruit
voortvloeiende overheidsbeleid heeft,
samen met het verslechteren van de grondwaterkwaliteit door voornamelijk diffuse
bronnen, evenwel geleid tot het schaars
worden van kwalitatief goed grondwater.
Daarnaast zijn de normen voor de kwaliteit
van drinkwater de laatste decennia regelmatig aangescherpt en is het aantal
parameters waarop de kwaliteit wordt
beoordeeld sterk uitgebreid. Het gebruik
van oppervlaktewater als bron voor de
produktie van drinkwater brengt daardoor
in veel gevallen uitgebreide beschermingsmaatregelen, calamiteitenvoorzieningen en
vergaande zuivering met zich mee. Drinkwaterproduktie uit oppervlaktewater is
daarmee relatief complex en kostbaar.
Drinkwater?
Zoals gezegd is erveel aandacht voor zuivering, kwaliteitscontrole en bescherming
van de bron. Drinkwater in Nederland
is daarmee van een uitstekende kwaliteit
en zonder problemen geschikt voor
consumptie. Binnenshuis wordt drinkwater
evenwel voornamelijk voor andere toepassingen dan consumptie gebruikt (meer dan
90%) waarbij in veel gevallen andere, lagere
kwaliteitseisen zouden voldoen. Uit een

Verschillen in waterkwaliteit
De kwaliteitseisen van het tweede leidingnet moeten aan het gebruik gerelateerd
zijn. Zo moet het schoon en helder zijn
en geen aanslag en afzettingen veroorzaken op het sanitair en in het leidingnet.
Wegens de kans op 'verkeerd gebruik'
zal het water ook bacteriologisch en
hygiënisch betrouwbaar en gezondheidstechnisch acceptabel moeten zijn. Ook is
de hardheid bij voorkeur laag in verband
met het waspoederverbruik. Het grote
verschil met de produktie van drinkwater
is dat minder rekening hoeft te worden
gehouden met stoffen die bij levenslange
blootstelling (consumptie) een gevaar
voor de volksgezondheid zouden kunnen
vormen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan bepaalde organische microverontreinigingen, nitraat en nevenprodukten van desinfectie. De bronkeuze is
hierdoor veel ruimer dan bij de produktie
van drinkwater. Daarnaast is de zuivering
in veel gevallen eenvoudiger en zijn minder
ingrijpende beschermingsmaatregelen,
zoals grote 'waterwingebieden', nodig.

gebruik van opgevangen regenwater
voor toiletspoeling tot het hergebruik van
'grijswater' afkomstig van de afvoer uit
bad, douche en wasmachine (Woon
Energie, 1995).
De experimenten vinden echter vrijwel
alleen plaats op woningniveau of, in een
enkel geval, voor een klein aantal huizen
tezamen. Uit de voor Doesburg uitgevoerde
studie, waarin de voorziening van tweede
kwaliteit water voor een volledige wijk
met ongeveer 11.000 inwoners is bekeken,
blijkt evenwel dat schaalvergroting voordelen biedt. De drinkwatervraag kan
met ongeveer 50% worden teruggebracht
tegenover maximaal 15%bij kleinschalige
regenwatersystemen. De kosten voor de
gebruiker zijn significant lager, er kan een
veel betere kwaliteit water worden geleverd
en vanwege de centrale distributie is
een goede kwaliteitscontrole mogelijk.
Uit oogpunt van volksgezondheid levert
dit een veel betere situatie dan met kleinschalige systemen. Daarnaast geeft een
dubbel leidingnet een comfortniveau
voor de gebruiker vergelijkbaar met die
van een traditioneel enkel leidingnet.
Tenslotte is ook het milieurendement naar
verwachting veel beter dan bij de systemen
op woningniveau, voornamelijk door een
veel grotere vervanging van grondwater en
een lager energie- en materiaalverbruik.
In vergelijking met een traditioneel enkel
leidingnet is de distributie van twee kwaliteiten door een dubbel leidingnet duurder.
Het biedt echter wel de mogelijkheid om
grote investeringen voor de drinkwatervoorziening, in bijvoorbeeld infiltratieprojecten, uit te stellen.

Schaalvergroting biedt voordelen
De toepassing van tweede kwaliteit water
is eigenlijk al in volle gang. In vele nieuwbouwwijken worden op experimentele
basis regenwater- en grijswatersystemen
aangelegd. De systemen variëren van het

Welke bron?
Waterleidingbedrijven zouden in nieuwbouwwijken en in renovatieprojecten
kunnen starten met de aanleg van een
tweede waternet. De voeding van zo'n
tweede waternet kan in aanvang geschieden

door DHV Water in opdracht van NUON,
RIZA en de gemeente Ede uitgevoerde
studie (DHV Water 1995) voor de
toekomstige nieuwbouwwijk Doesburg te
Ede blijkt dat, praktisch gezien, ongeveer
50% van het geleverde water van een
andere kwaliteit dan het huidige drinkwater kan zijn. Hierbij is de keuze gemaakt
dat voor de toiletspoeling, de wasmachine,
de buitenkraan en de brandvoorziening
een 'tweede kwaliteit' water kan worden
geleverd.
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uit lokale bronnen. Hierbij kan in eerste
instantie worden gedacht aan bronnen
die door beschermingsproblemen of de
vergaande kwaliteitseisen aan drinkwater
niet zonder uitgebreide zuivering en eventueel aanvullende bodempassage in
aanmerking komen voor de drinkwatervoorziening. Voorbeelden hiervan zijn
kwel- en drainagewater uit stedelijke
gebieden, 'afgekoppeld' regenwater uit
woonwijken, lokaal oppervlaktewater en
water afkomstig uit natuurgebieden waar
het zijn ecologische werk heeft gedaan.
Relatief schoon water uit grondwatersaneringen is eveneens bruikbaar voor
het tweede waternet. Als laatste bron kan
nog aan het effluent van rioolwaterzuiveringen worden gedacht. In theorie is het
daarmee mogelijk om 'de waterkringloop te
sluiten'.
Een belangrijke randvoorwaarde bij de
bronkeuze is in elk geval dat op relatief
eenvoudige wijze en tegen relatief lage
kosten tweede kwaliteit water wordt
geproduceerd waarbij (toekomstige) extra
grondwateronttrekking zoveel mogelijk
wordt beperkt.
Kwaliteitsnormen voor de levering van
tweede kwaliteit water aan huishoudens
zijn er nog niet. Uit oogpunt van volksgezondheid is dit wel van essentieel belang.
Het ministerie van VROM heeft aangegeven aandacht te zullen besteden aan
de te stellen eisen aan huishoudwater
binnen de geplande 'Algehele Herziening
van de Waterleidingwet'.
Ontwikkeling van een tweede
leidingnet
Naast de initiatieven voor levering van
tweede kwaliteit water voor huishoudelijk
gebruik zijn er de verschillende (gerealiseerde) industriewaterprojecten. Ook deze
kunnen worden gezien als ontwikkelingen
naar een tweede waternet. De ervaringen
uit deze veelal lokale projecten dragen
bij aan een goede ontwikkeling van een
tweede waternet. Doordat de lokale waternetten gekoppeld kunnen worden vormen
ze de toekomstige bouwstenen van een
tweede waternet. Door deze koppeling is
ook een verdere schaalvergroting van
winning en zuivering mogelijk. Op termijn
levert dit naar verwachting kwalitatief en
economisch voordeel. De schaalgrootte zal
wel mede afhankelijk zijn van specifieke
kwaliteitseisen vanuit bijvoorbeeld de
industrie.
Grondwater voor drinkwater
De trend is duidelijk zichtbaar, kwalitatief
goed grondwater moet worden gespaard
voor hoogwaardige toepassingen waarvoor
alternatieven duur en milieubelastend zijn.

327

Het devies is daarmee: 'grondwater voor
drinkwater'.
In dit kader zijn de afgelopen jaren al
diverse industriële grondwateronttrekkingen beëindigd en vervangen door
oppervlaktewatersystemen.
Stand van zaken
De mogelijkheden voor een dubbel
leidingnet worden op dit moment door
NUON, in samenwerking met DHV,
uitgewerkt tot concrete plannen voor de
wijk Doesburg. Daarbij wordt onder
meer gekeken naar de randvoorwaarden
met betrekking tot waterkwaliteit en de
distributie. Daarnaast wordt op verschillende aspecten een vergelijking gemaakt
met een traditioneel enkel leidingnet.
Op basis van deze uitwerkingen kunnen
de verschillende aspecten nader worden
geëvalueerd. Hierbij wordt niet alleen
gekeken naar techniek en kosten maar
ook naar onder meer gezondheidskundige,
bestuurlijke en milieukundige aspecten.
In dit kader wordt ook gedacht aan een
levenscyclusanalyse (LCA). Vanuit maatschappelijk oogpunt zal vooral voldoende
aandacht moeten worden besteed aan
voorlichting en nazorg.
Als de uiteindelijke evaluatie van de
resultaten en de discussie hierover positief
blijkt uit te vallen, zal naar alle waarschijnlijkheid worden gestart met de realisatie
van een proefproject in de wijk Doesburg
te Ede.
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Meinweg
• Slot vanpagina 332.
gebieden. Het door Meuleman elal [1994]
voorgestelde pakket van maatregelen is
niet voor alle deelgebieden hetzelfde
vanwege verschillen in problematiek en
in het ecologisch streefbeeld en hieraan
gekoppelde abiotische randvoorwaarden.
Het ecologisch streefbeeld is onder meer
gebaseerd op vegetatiegegevens uit de
jaren '50. De abiotische randvoorwaarden
zijn gebaseerd op indicatieve waarden
van een groot aantal plantensoorten en
vegetaties voor bepaalde standplaatsfactoren. Steeds is onderzocht in hoeverre
met een maatregel het geschikte abiotische
milieu voor herstel van de gewenste
streefbeelden bereikt kan worden.
Een verbindend element tussen diverse
deelgebieden vormen de Roode Beek en
de Boschbeek. Hierdoor kunnen ingrepen
in bovenstrooms gelegen deelgebieden
effecten hebben op benedenstrooms
gelegen deelgebieden. Als voorbeeld van

gerichte maatregelen is in het kader op de
vorige pagina deelgebied 2 (de Zandbergslenk) nader uitgewerkt. De systematiek
voor dit gebied is ook in de andere gebieden toegepast.
5. Conclusie
Een geïntegreerde aanpak, bestaande
uit een kritische analyse van bestaande
gegevens, een bijdrage vanuit verschillende
vakgebieden en een goed voorbereid veldbezoek, heeft voor het project 'Verdroging
in de Meinweg' geleid tot een veelomvattende op de problematiek, en een verrassend 'pakket op maat' van maatregelen,
waarvan een groot deel binnen afzienbare
tijd en tegen redelijke kosten is uit te
voeren. In 1995 zijn al diverse maatregelen
uit het Plan van Aanpak uitgevoerd, zoals
het schonen van vennetjes, het dempen
van greppels, het terugzetten van struwelen
en het plaggen van vergraste heide.
6. Verantwoording
Het hier besproken project 'Verdroging
van de Meinweg' is door Kiwa uitgevoerd
in opdracht van de provincie Limburg.
In de begeleidingscommissie waren onder
andere vertegenwoordigd de Waterleiding
Maatschappij Limburg, het Waterschap
Roer en Overmaas, het Zuiveringsschap
Limburg, Staatsbosbeheer, het ministerie
van LNV (LNO-NBLF provincie Limburg)
en het Landbouwschap. Medewerking
aan het project is verleend door A.J. M.
Jansen, F. Lüers, C. Maas, C. M. L. Mesters
en P.J. Stuyfzand (allen Kiwa).
De resultaten van het project zijn ook
gepresenteerd op de themadag 'Herstel
van natte natuur, de vinger aan de pols in
Limburg' op 14 mei 1996 te Weert
(georganiseerd door de provincie Limburg
en Kiwa).
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