Atlantis:nieuw simulatiemodel regionale (drink-)watervoorzieningssystemen

Inleiding
Dit artikel dient een tweeledig doel: het
geeft zowel informatie over het project als
het product Atlantis. In eerste instantie zal
worden toegelicht wie de initiatiefnemers
zijn geweest, wie het project uitvoerden,
en welke instanties tot de beoogde doelgroepen van dit product gerekend mogen
worden. Na kort stilgestaan te hebben
bij gelijksoortige modellen die in het
verleden werden ontwikkeld en toegepast
zal vervolgens aandacht worden besteed
aan de meest kenmerkende aspecten van
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het model: hoe wordt de werkelijkheid
geschematiseerd, wat is de modulaire
opbouw, welke effectberekeningen zijn
mogelijk en hoe verloopt de interactie met
het model.
Het project Atlantis
Initiatief en ontwikkeling
Het initiatief tot de ontwikkeling van
Atlantis is in 1994 genomen door RIZA,
RIVM &VEWIN. Voor de ontwikkeling is
IKM Engineering BV. te Gouda ingeschakeld, een automatiseringsbedrijf gespecialiseerd in het vervaardigen van 'expert
support systems'. Het project is uitgevoerd
onder leiding van een klankbordgroep.
Voor de ontwikkeling zijn een projectgroep
en een testgroep geformeerd.
Doelgroepen
Atlantis is een beslissingsondersteunend
systeem voor het snel genereren, evalueren
en vergelijken van alternatieven voor de
toekomstige infrastructuur van de watervoorziening op regionale en/of landelijke
schaal. Beoogde doelgroepen zijn de waterleidingbedrijven, RIVM, Rijkswaterstaat/
RIZA en provinciale overheden. In tabel I
is het karakter aangegeven van de studies
waarin Atlantis ingezet kan worden.
TABEI, I - Toepassingsmogelijkheden van Atlantis.
Waterleidingbedrijven Integratiestudies en
algemeneplanvorming
RIVM
Milieuverkenningen
RIZA
Watersysteemverkenningen
Provincie
Waterhuishoudkundige
plannen

De overheidsinstanties zullen het model
kunnen gebruiken om effecten van waterhuishoudkundige scenario's op de drinkwatervoorziening weer te geven. Voor het
management van een waterleidingbedrijf
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Samenvatting
In augustus 1994 hebben VEWIN, RIZA en RIVM het initiatief genomen tot het
vervaardigen van een nieuw simulatiemodel voor het ontwerpen en doorrekenen
van regionale (drink-)watervoorzieningssystemen. Dit model heeft de naam Atlantis
gekregen en kan gebruikt worden voor het ontwikkelen van behoeftedekkingsplannen en het evalueren van deze plannen in termen van kosten, verbruik van energie
en chemicaliën en productie van reststoffen. Voor de individuele waterleidingbedrijven is dit gebruiksvriendelijke computerprogramma een hulpmiddel bij
de lange termijn planning van de infrastructuur op transportniveau. Overheidsinstanties als Rijkswaterstaat/RIZA en RIVM, maar ook provinciale overheden
zullen het kunnen gebruiken om effecten van waterhuishoudkundige scenario's op
de drinkwatervoorziening weer te geven. Het nieuwe model kan beschouwd worden
als een vervolg op het huidige DRISIM-model en het VEWIN Integratiemodel.
Atlantis zal eind oktober 1996 kosteloos aan de beoogde gebruikers ter beschikking
worden gesteld. Dan zal tevens een introductie en opleiding in de vorm van een
cursus worden verzorgd. Atlantis werd ontwikkeld door het automatiseringsbedrijf
IKM Engineering B.V.

kan Atlantis ook van grote waarde zijn.
Het sterke punt van dit model is namelijk
dat het relatief snel vragen kan beantwoorden over kosten, verbruik van energie en
chemicaliën en productie van reststoffen,
op voorwaarde uiteraard dat de benodigde
gegevens over infrastructuur en effectberekeningen beschikbaar zijn. Het soort
vragen dat het management heeft over het
toekomstige voorzieningssysteem varieert
uiteraard. Alle vragen echter met een globaal, verkennend karakter kunnen met het
simulatiemodel worden geanalyseerd.
In het verleden heeft het VEWIN Integratiemodel zijn waarde bewezen bij diverse
integratiestudies tussen waterleidingbedrijven. Er zijn ook andere waardevolle toepassingen mogelijk; met Atlantis is daar
echter nog geen ervaring mee opgedaan.
Te denken valt aan een eenvoudig bedrijfsvoeringsmodel (optimalisatie van de
productie) en mogelijk is Atlantis ook
van nut bij het berekenen van de kosteneffecten die een omslag in de ontwikkeling
van de vraag als gevolg van gerichte waterbesparingsacties kan hebben.
Het simulatiemodel Atlantis
Historie
De behoefte aan een beslissingsondersteunend systeem, dat in staat is de
ontwikkeling van een (drink-)watervoorzieningssysteem in de tijd te simuleren en
tevens diverse effecten kan berekenen
bestaat al vele jaren. Pas met de komst van
geavanceerde rekenapparatuur werd het
mogelijk in deze behoefte te voorzien.
Aan het einde van de jaren zeventig is men
met de ontwikkeling van een dergelijk
integraal model begonnen. Het Waterloopkundig Laboratorium (WL) heeft destijds
in samenwerking met het Rijksinstituut
voor de Drinkwatervoorziening (RID) het
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model DRISIM (afkorting voor Drinkwater
Simulatie Model) vervaardigd: dit model is
in het begin van de jaren tachtig met
succes toegepast in het Integraal Onderzoek naar de Drinkwatervoorziening van
Zuid-Holland [7, 8, 10].De VEWIN heeft
voor de planvorming door de waterleidingbedrijven (denk aan de Tienjarenplannen
en diverse integratiestudies) een variant op
dit model laten maken: het VEWIN Integratiemodel [2,4, 6, 9].De belangrijkste
wijzigingen betroffen de kostenberekening,
het aantal berekende effecten en het verwerken van complexe leveringssituaties.
Daarnaast heeft ook RIZA in het verleden
gebruik gemaakt van DRISIM, o.a. voor de
3e Nota Waterhuishouding en de recente
Evaluatie Nota Water.
Tussen de modellen zijn in de loop der
jaren grote verschillen ontstaan. Bovendien
waren zij vanwege hun gebruiksonvriendelijke interface slechts voor ingewijden
toegankelijk. De laatste jaren werd niet

664

alleen bij RIZA en RIVM, maar ook bij de
waterleidingbedrijven de behoefte aan een
model dat ook de milieueffecten van
bepaalde keuzes voor de toekomstige
infrastructuur aangeeft steeds groter (met
name effecten als het gebruik van chemicaliën en de productie van reststoffen).
Omdat men heeft gekozen voor het
ontwikkelen van een geheel nieuw model
onder MS-Windows ? , is er voor gezorgd
dat in principe iedereen met Atlantis aan
de slag kan. Als voorbeelden van de grote
gebruiksvriendelijkheid van het programma
kunnen vermeld worden de efficiënte interactie en de zeer verzorgde handleiding [1]
die bij het model wordt verstrekt: deze
bevat naast een volledige beschrijving
van de functionaliteit van Atlantis een
uitgewerkt voorbeeld, alsmede diverse
appendices met uitgebreide technische
informatie.
Schematisatic
De infrastructuur van een voorzieningssysteem wordt geschematiseerd door voorzieningsgebieden te onderscheiden en de
vraag naar water in zo'n voorzieningsgebied
te concentreren in een vraagpunt. Het
transport na het vraagpunt (d.w.z. via het
distrubutienet) wordt buiten beschouwing
gelaten. Omdat Atlantis over een topografische achtergrond met gemeentegrenzen
beschikt, kunnen gemeenten die bij een
voorzieningsgebied horen, eenvoudig
worden geselecteerd. Op deze achtergrond
kunnen bovendien de contouren van
provincies, steden of wateren worden
getoond, zie afbeelding 2. Projecten zijn
elementen waar water gewonnen en/of
gezuiverd wordt, terwijl leidingen het
transport mogelijk maken. De relatie tussen
een project en een vraagpunt wordt gelegd
door middel van een levering. Van zo'n
levering wordt aangegeven via welke
leidingen het transport plaatsvindt. Omdat

Atlantis in tegenstelling tot vroegere varianten drie watertypen kent, is het nu mogelijk drie afzonderlijke netwerken te definiëren. Koppeling van de netwerken vindt
plaats door een project als een vraagproject
aan te merken. Voorbeeld: WRK levert via
infiltratiegebieden in de Amsterdamse
Waterleidingduinen en het Noord-Hollands
Duinreservaat aan duinpompstations.
De infiltratiegebieden verlangen voorgezui-

het hoort, zodat effecten niet alleen per
scenario, maar binnen één scenario ook
per bedrijf gesommeerd worden.
Voor elk project kan men de bijbehorende
zuiveringsstappen aangeven, terwijl voor
elke stap de benodigde investering, het
chemicaliëngebruik, de benodigde energie
en de geproduceerde reststoffen kunnen
worden vastgelegd.
In afbeelding 3zietu een voorbeeld van zo'n
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Aß. 3 - Schematisatic
van de infrastructuur.

verd water, terwijl de duinpompstations
geïnfiltreerd water nazuiveren en vervolgens bij de klant afleveren. Zowel de infiltratiegebieden als de duinpompstations
worden als een vraagproject gedefinieerd.
In Atlantis wordt nog een groot aantal
andere begrippen gehanteerd. De meest
aansprekende worden toegelicht. Er is
onderscheid gemaakt tussen studies en
scenario's: de scenario's vertegenwoordigen
de alternatieve ontwikkelingen van een
voorzieningssysteem die binnen één studie
in beschouwing worden genomen. Van elk
element (project, leiding of vraagpunt) is
het mogelijk aan te geven bij welk bedrijf

Aß. 2 - Topografisch
venster van Atlantis
met degeselecteerde
details: provincies,
steden en rijkszvatcren.

schematisatie. Er zijn twee voorzieningsgebieden, met elk een eigen vraagpunt
(de witte driehoek). De blauwe vierkantjes
symboliseren de projecten, de zwarte lijnen
de leidingen. De leveringen - hier aangegeven door groene pijlen - leggen vast
welke projecten aan welke vraagpunten
kunnen leveren.
Het is ook mogelijk een externe levering te
definiëren (dat is een levering van buiten
het studiegebied, zie de onderbroken pijl)
of een verbindingsknoop op te nemen.
Dit is een punt waar twee of meer leidingen samenkomen, zonder dat zich daar
een project of vraagpunt bevindt, in dit
netwerk weergegeven met een rode cirkel.
Structuur van hetmodel
Het hart van het model wordt gevormd
door de leveringsmodule: hier worden,
gegeven de vraag in behoeftepunten, de
capaciteiten en vaste uitbreidingen van
projecten en leidingen plus een specificatie
van voorkeuren voor in de oplossing te
betrekken leveringen, de leveringspatronen
berekend. Zo'n patroon geeft voor elk jaar
van de studieperiode aan welke hoeveelheid de projecten leveren aan de diverse
vraagpunten. Het is hier het vermelden
waard dat speciaal voor Atlantis een algoritme is ontwikkeld, dat een leveringspatroon met volledige behoeftedekking
bepaalt. Hierbij is gebruik gemaakt van
een speciale klasse van Lineaire Programmeringsproblemen, zogenaamde 'Trans-
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bekend. De productie wordt slechts
beperkt door de rode gemarkeerde lijn:
de maximale capaciteit. In dat geval wordt
in de capaciteitsallocatie-module het
uitbreidingsschema bepaald met behulp
van vooraf gespecificeerde grootheden als
vollooptijd en minimale uitbreiding.
Atlantis biedt overigens ook de mogelijkheid een project af te bouwen.

shipment Problems'. Vervolgens stelt de
productie-allocatie module voor elk jaar
uit de simulatieperiode vast hoeveel water
elk project produceert en elke leiding
transporteert. Als de jaren waarin de
uitbreidingen plaatsvinden bekend zijn,
kunnen de benodigde investeringen
worden berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in startinvesteringen,
uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen. De financiering in de vorm
van afschrijvings- of kapitaalkosten die
deze investeringen tot gevolg hebben
worden berekend in de kostenmodule en
verwerkt in de kostprijs van elke geproduceerde m 3 . Productie en transport zijn ook
van invloed op de kostprijs. Het aandeel in
de kostprijs van productie en transport
wordt afgeleid uit de productiekosten
(waartoe gerekend worden: vaste en
variabele exploitatiekosten, energiekosten,
kosten voor gebruik van chemicaliën en
verwerking van reststoffen) en de transportkosten van het geleverde water.

Behoeftedekking
Binnen één studie wordt de vraag vast
verondersteld. Verschillende scenario's
ontstaan door tevariëren in de uitbreidingsmogelijkheden en de leveringsvoorkeuren.
Een direct resultaat van de productieallocatie is een behoeftedekking per onderscheiden vraagpunt. Deze grafiek is belangrijk bij het evalueren van de toedeling.
In afbeelding 5 staat de behoeftedekking
aangegeven van het vraagpunt EdeWageningen (EDEW) in het basisalter-

Deze manier van berekenen is gebaseerd
op de overweging dat niet de absolute
omvang van de effecten, maar de verschillen tussen scenario's zichtbaar gemaakt
moeten worden.1) Alle effecten die in
gelijke mate de scenario's in een studie
beïnvloeden blijven dus buiten beschouwing. De interpretatie van een berekend
effect als de kostprijs in een vraagpunt
kent derhalve een belangrijke beperking:
hieraan kan geen absolute waarde worden
toegekend. In tabel II is een overzicht van
de berekende effecten opgenomen. Effecten
worden getotaliseerd per bedrijf en per
scenario, voor een specifiek jaar of gesommeerd over alle jaren uit de simulatieperiode. Afbeelding 6 illustreert hoe
voor een scenario de diverse investeringen
per bedrijfin een grafiek kunnen worden
uitgezet. Voor de diverse kosten en
investeringen worden overigens naast
absolute ook gedisconteerde bedragen

Studie :GMNScenario :BAS 1

Productie-allocatie
In Atlantis zijn de mogelijkheden van de
capaciteits-allocatie (welke productie- en
transportcapaciteit moet wanneer geïnstalleerd worden) sterk gereduceerd: alleen
vaste vooraf opgegeven uitbreidingen
worden beschouwd, een en ander conform
de praktijk van integratiestudies. Vrije
dimensionering is nog wel mogelijk als een
scenario wordt gegenereerd: Atlantis
bepaalt dan zelf de omvang en het moment
van de uitbreidingen.
De grafiek in afbeelding 4 geeft een indruk
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Ajb. 5- Behoeftedekking
vaneen vraagpunt.
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Tijd 'in jaren

2010

berekend: dit zijn uitgaven die in de
toekomst worden gedaan, omgerekend
naar bedragen in het beginjaar van de
studie, de zogenaamde 'contante waarde'.
De gedisconteerde waarde van een investering in het jaar 2000 à 10 miljoen gulden
bedraagt bij een rentevoet van 7%ten opzichte van 1995: 10/(1,07)4 = 7,63 miljoen
gulden.
• Produktie
Capaciteit
""Maximalecapaciteit
2000

2002

2004

2006

2008

2010

van de productie-allocatie zoals deze binnen
Atlantis tot stand komt. Het gele vlak geeft
de productie van een project weer, zoals
berekend in de productie-allocatie module.
De productie wordt beperkt door de capaciteit die uit het uitbreidingsschema volgt:
de blauwe lijn. In de optimalisatie-variant
van Atlantis waar scenario's worden
gegenereerd is deze lijn echter nog niet

2012

2014

2016

2018

2020

Afb. 4-Productie- en
capaciteitsallocatie van
eenproject.

natief van de studie Grondwaterbeheer
Midden-Nederland [2].
Berekende effecten
Het model berekent alleen effecten die een
gevolg zijn van nieuwe ontwikkelingen,
dus uitbreiding en vervanging van
bestaande productie- en transportcapaciteiten en nieuwe projecten en leidingen.

Belangrijkste verbeteringen
Bij de ontwikkeling van Atlantis is een
belangrijk uitgangspunt geweest dat een
watervoorzieningssysteem op een globaal
niveau geschematiseerd kan worden.
Onnodige detailleringen zijn vermeden.
') De bestaande situatie wordt niet meegenomen,
omdat het niet mogelijk is de kosten van de
infrastructuur aan het begin van de simulatieperiode
correct weer te geven. Hiertoe zou men moeten
beschikken over een volledig overzicht van de lasten
per productiemiddel (denk aan schulden als gevolg
van historische investeringen en de ouderdom van
de installaties). Effecten als gevolg van afbouw
worden eveneens niet meegenomen: deze staan los
van de inspanning die nodig is om de toekomstige
infrastructuur te realiseren.

666

de VEWIN-grondslag-methode, de complexe unuïteitenmethode van DRISIM is
niet in Atlantis opgenomen;
- de mogelijkheid om het model zelf
projecten en leidingen te laten dimensioneren is sterk gelimiteerd: dit is alleen
nog mogelijk indien een scenario wordt
gegenereerd.
Een andere, meer inhoudelijke verbetering
betreft de leveringsvoorkeuren: deze kunnen
nu voor elk jaar van de simulatieperiode
worden vastgelegd. In functioneel opzicht
zijn de belangrijkste extra's:
- de nieuwe effectberekeningen;
- de topografische kaart;
- de generieke grafieken generator;
- een nieuwe methodiek om een optimaal
leveringspatroon met volledige behoeftedekking te bepalen;
- de gegevens die aan een grafiek in
Atlantis ten grondslag liggen kunnen naar
een ASCII bestand worden weggeschreven,
zodat met behulp van bijvoorbeeld een
spreadsheet-programma verdere bewerking
en verfraaiing mogelijk is;
- het genereren van scenario's;
- de interactieve ondersteuning (= ware
expert support) bij het vinden van een
behoeftedekkende oplossing: als een berekening mislukt omdat projecten niet over
voldoende capaciteit beschikken om in een
bepaald jaar de behoefte in een vraagpunt
te dekken, wordt aangegeven welke projecten uitgebreid kunnen worden zonder dat
aanpassing van het leidingnet nodig is; als
het leidingnet de productie van een project
zodanig beperkt dat niet aan de vraag in
een behoeftepunt kan worden voldaan
wordt dit ook gemeld;
- de mogelijkheid de gehele Atlantis database te exporteren naar ASCII bestanden;
- de directe toegang tot de gegevens: als u
een element aanklikt op de topografische
kaart, worden alle gegevens direct getoond.
Afbeelding 7 en 8 geven twee invoervensters weer: in de ene figuur zijn de
algemene gegevens van een project

TABEL II - - Overzicht van de berekendeeffecten.
Type

Effect

Element

Energie

energieverbruik per m 3
energieverbruik (absoluut)

leiding, project
leiding, project

Hoeveelheid

behoefte
capaciteit
maximale capaciteit
omvang
productie/transport
tekort
toegewezen hoeveelheid

vraagpunt
leiding, project
project
levering
leiding, project
vraagpunt
vraagpunt

Investering

totale investering
start/uitbreidingsinvestering
vervangingsinvestering

leiding, project
leiding, project
leiding, project

Kosten

bediening- en onderhoudskosten
bouwkundige kosten
werktuigbouwkundige kosten
chemicaliënkosten
energiekosten
kapitaalkosten
kostprijs
onderhoudskosten
overige variabele kosten
overige vaste kosten
reststoffenkosten
terreinkosten
variabele kosten
vaste kosten
werktuigbouwkundige kosten

project
project
project
project
leiding, project
leiding, project
vraagpunt
leiding
project
project
project
project
leiding, project
leiding, project
project

Stof

hoeveelheid
uitgesplitst per stof

chemicalie, reststof
chemicalie, reststof

HninTnMitfM«
Legenda
Veluwse Nutsbedrijven NV.Ced. investering
• NVWaterleidingbedrijf MiddenNederland,Ged.investering
~ NVFlevolandse Drinkwater Maatschappij.Ged.investering

Afb.6 - Gedisconteerde
investeringen per bedrijf
gedurende de simulatieperiode.
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Enkele voorbeelden van de meer globale
opzet:
- de verschillende leveringstypen die in

het VEWIN Integratiemodel gehanteerd
werden zijn niet meer mogelijk;
- de kostenberekening vindt plaats volgens

Afb. 8 - Invoerucnsler leidinggegevens(tabblad techniek).

Afb. 7 - ïnvoervenstcr projectgegevens (tabblad algemeen).

Ma

m

24. Haidetbioek

Watettype: JDrinkwatef

Afkoitmg. GHDB

Begin: JGHDB

Projecttype: Grondwalerwinning
Algemeen
Techniek
Kosten
Onderdelen

Bediilf

NV Flevolandse Dtinkvrater Maatschappij

Begtnja»:

Memo

Q

L.

mm

Naar. |6HD8 <-> FIEV

Algemeen

Watertjpe; Drinkwatet

Coördinaten:
X: 1170000.000 |

Vraagprofect

Codeyetdêa

S
S

1995

Eindjaar: j2150

Vetwijder

0-Q
Kopieer

Y: 1512000.000 |

Lengte: [ 3 2 0

|km

Diameter. | 5 0 0 [ & j M

Peellcwliooen.12
Capaciteit:[7.90

|
|«Inm3/|aai

:•. * Techniek
Piekfaclor: H 50

;>:: '•• Kosten

Z: 10.000

W Gereed

14
*]

':Q

Aanjagers: 0

Max. Diufcvah 70

mwk

667

H , 0 (29) 1996, nr. 22

afgebeeld, in de andere de technische
gegevens van een leiding. Bij het invoeren
of wijzigen van de voor een element specifieke informatie wordt de volledige functionaliteit van Windows toegepast: het model
maakt gebruik van tabbladen, interactieve
grafische vensters, selectielijsten, snelmenu's, etc.
Introductie, beheer en onderhoud
Atlantis zal in het najaar van 1996 worden
geïnstalleerd bij VEWIN, Kiwa, RIVM en
RIZA. Het model zal tevens worden aangeboden aan de bij de VEWIN aangesloten
waterleidingbedrijven en de provinciale
diensten water en milieu. Een beheerscommissie waarin RIZA, RIVM en
VEWIN zijn vertegenwoordigd zal toezien
op het beheer, het onderhoud en het
gebruik van Atlantis. Momenteel wordt
nagedacht over een goede onderhoudsregeling. Bovendien zal een help-desk en een
gebruikersoverleg worden ingesteld. Deze
kunnen de beheerscommissie adviseren
aangaande aanpassingen en uitbreidingen.
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TWM ontwikkelt samen met Duits bedrijf nieuwe
ondergrondse brandkraan
Op vrijdag 27 september stelde wethouder
Van de Ende (Economische Zaken) samen
met ir. L. Stok, directeur N.V. Tilburgsche
Waterleiding-Maatschappij (TWM) de
eerste ondergrondse brandkraan en standstuk in gebruik. Stok en Van den Ende
draaiden op het Besterdplein de brandkraan open. Het apparaat is ontwikkeld
door de TWM samen met het bedrijf
Schmidt Agenturen uit Duitsland. Tilburg
plaatste als eerste gemeente dit watertappunt. Standstukken en brandkranen
zullen binnen anderhalfjaar uit het
Tilburgse straatbeeld gaan verdwijnen.
Garantie
Een standstuk of brandkraan wordt
gebruikt bij een tijdelijke waterlevering.
Bijvoorbeeld bij het spuien van rioleringen,
bouwaansluitingen voor aannemers en bij
evenementen als de Tilburgse Kermis en
Tilburg Wijnstad. De plaatsing van een
brandkraan is vrij arbeidsintensief. Waterleiding- en brandweerpersoneel zijn de
enige die de plaatsing mogen verzorgen.
Deze zorgvuldigheid moet in acht worden
genomen omdat de kans bestaat dat het
drinkwaternet wordt verontreinigd.
Het nieuwe ondergrondse systeem biedt
de volgende voordelen. Het drinkwaternet
wordt aanzienlijk beter beveiligd. De klant

krijgt een snellere beschikking over zijn
tijdelijke aansluiting. En de gemeente
Tilburg kan een betere waterlevering bij
alle evenementen die de stad rijk is
garanderen. (Persbericht TWM)

Onderzoek inEindhoven wijst uit:

Niet alleen gemeente forse
gebruiker onkruidbestrijdingsmiddelen
Bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen,
niet-gemeentelijke overheden en huishoudens in Eindhoven gebruikten in 1995
samen meer onkruidbestrijdingsmiddelen
op verhardingen dan de gemeente.
Dit blijkt uit een onderzoek dat in
opdracht van de Vereniging van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN)
en de gemeente Eindhoven is uitgevoerd
door het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO). Deze resultaten
zijn opmerkelijk want in het lopende
bestrijdingsmiddelenbeleid werden tot
op heden de gemeenten gekenmerkt als
grootste gebruikers van dit type bestrijdingsmiddelen. Uit dit onderzoek blijkt nu
duidelijk dat ook andere grondeigenaren
grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen
gebruiken.
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te
krijgen in het gebruik van chemische
onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen door niet-gemeentelijke gebruikers.
Bestrijdingsmiddelen spoelen makkelijk af
van verhardingen en komen zo in het
oppervlaktewater terecht. Dit is een belangrijke bedreiging voor de drinkwatervoorziening. Daarom heeft de VEWIN in het
kader van het project Diffuse Lozingen
voorbeeldprojecten opgezet met gebruikers
van onkruidbestrijdingsmiddelen, waarin
wordt gezocht naar mogelijkheden om het
bestrijdingsmiddelengebruik te beperken.
In 1995 zijn de gemeente Eindhoven en de
VEWIN een voorbeeldproject gestart
waarin onderzoek wordt verricht naar het
toepassen van een reductieprogramma voor
chemische onkruidbestrijding. Het ligt
daarom voor de hand dat Eindhoven als
locatie is gekozen voor het huidige
onderzoek.
Door middel van een bewonersenquête
en een enquête onder de grootste grondeigenaren is onderzocht wie deze middelen
gebruiken, welke type werkzame stof zij
gebruiken en in welke hoeveelheden.
Van de onderzochte grote grondeigenaren
in de gemeente Eindhoven gebruikt 68%
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Van de particuliere inwoners gebruikt 15%
chemische middelen bij het bestrijden van
onkruid op de eigen stoep, terras en/of
openbare weg. Ruim de helft doet dit
tenminste één maal per jaar. Diuron is de
werkzame stof die in de grootste hoeveelheden wordt gebruikt. (Persbericht
VEWIN en Gemeente Eindhoven)

