Verslag Workshop 'Leveringszekerheid:
op weg naar de evaluatie'

De VEWIN-richtlijn voor leveringszekerheid en de bijbehorende analysemethodiek
staat niet meer ter discussie, maar is een
bruikbaar en nuttig instrument om de
leveringszekerheid van het drinkwatersysteem te beoordelen en eventueel te
verbeteren. Dit was de voornaamste
conclusie van de workshop 'Leveringszekerheid: op weg naar de evaluatie'.
De workshop werd op 31 oktober 1996
gehouden in de Kiwa-vestiging in Nieuwegein onder auspiciën van de VEWINWerkgroep Leveringsplan en werd bezocht
door 27 vertegenwoordigers van 20 waterleidingbedrijven en een watertransportbedrijf. Voorafgaand aan de workshop was
een enquête rondgestuurd, waarvan de
resultaten gebruikt worden om de evaluatie
van de richtlijn vorm te geven.
Op weg naar de evaluatie
'Het traject dat tot nu toe doorlopen is om
de richtlijn voor leveringszekerheid te
formuleren is zeer zorgvuldig geweest.'
betoogde de dagvoorzitter ir. P. A. Dane,
lid van de Werkgroep Leveringsplan. In
een kort historisch overzicht werd duidelijk dat de eerste stap in 1989 is gezet door
het geven van een opdracht aan de toenmalige Commissie Leveringszekerheid om
een richtlijn voor leveringszekerheid te
formuleren. In 1992 is de eerste conceptrichtlijn gepubliceerd en getest in een
praktijkproef (Kiwa rapport SWO 92.313
'Toetsing praktijkrichtlijn leveringszekerheid'). In 1994 is in een serie van workshops de implementatie van de richtlijn
begeleid in opdracht van de Commissie
Leveringszekerheid (Kiwa rapport SWO
94.320 'Het begeleidingstraject Leveringszekerheid'). Eind 1994 heeft de Ledenvergadering van de VEWIN besloten de
richtlijn in te voeren en eind 1997 te evalueren. Naar verwachting zal de richtlijn een
wettelijke status krijgen bij de herziening
van de Waterleidingwet, zoals aangegeven
in het recent uitgebrachte Beleidsplan
Drink- en Industriewatervoorziening.
Met de workshop wordt de eerste stap
gezet naar deze evaluatie. De resultaten
van de enquête en de discussie vormen de
elementen waaruit de evaluatie zal worden
vormgegeven.
Resultaten enquête
Van de 29 drinkwaterbedrijven hebben er
18 een ingevulde enquête teruggestuurd en
twee hebben aangegeven dit op een later
tijdstip alsnog te doen. Dit betekent dat
bijna 70% een reactie heeft gegeven.
De reacties, die zijn verzameld en samengevat in het Kiwa-rapport SWI 96.210,
geven het beeld dat de richtlijn nagenoeg
volledig wordt geaccepteerd voor de toetsing van de leidinginfrastructuur. Behalve

enkele opmerkingen over de interpretatie
en de modellering geeft bijna iedereen aan
dat de systematiek van de analyse een
aanvulling of vervanging is van eerdere
methoden en dat deze als goed bruikbaar
wordt beschouwd. Anders ligt het op het
gebied van de toetsing van de productieinfrastructuur. De reacties lopen uiteen
van 'niet bruikbaar' tot 'in goed overleg
uitvoerbaar'.
Alle bedrijven die hebben gereageerd,
geven aan een flink stuk gevorderd te zijn
met de analyse van de leveringszekerheid.
Elf bedrijven geven aan (ongeveer 60% van
de respondenten) dat investeringen in de
leveringszekerheid noodzakelijk zijn. De
rest geeft aan geen extra investeringen te
hoeven doen. De kosten van de investeringen variëren van f 0,0006 tot f 1,00 per m3,
betrokken op de jaarafzet van 1995.
Eén bedrijf geeft aan niet in te kunnen
stemmen met de richtlijn en één geeft aan
een strengere interpretatie te volgen. Ook
geeft een bedrijf aan nog geen finaal
oordeel te willen geven omdat er nog niet
voldoende inzicht is de exacte gevolgen
van de implementatie.
Leveringszekerheidstoets bij Waterbedrijf Europoort
Bij Waterbedrijf Europoort heeft de toetsing van de leveringszekerheid van het
drinkwatersysteem geleid tot een intensieve beoordeling en aanvulling van
het ontwerp voor de renovatie van het
productiebedrijf Berenplaat. Ir. P. A. Dane
van WBE lichtte de totstandkoming hiervan toe. Uit de analyse van de leidinginfrastructuur, inclusief inzet van alle
bestaande noodvoorzieningen, is gebleken
dat de minimaal gegarandeerde leverings-
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capaciteit van de Berenplaat ongeveer 72%
van de maximum dagproductie moet zijn.
In het nieuwe ontwerp is daarom als eis
gesteld dat de 72% als restcapaciteit geleverd moet kunnen worden in geval van een
calamiteit. De discussie die volgde hoe dit
is te realiseren, had als centraal thema:
'Wat is een onafhankelijk element'. Dit
heeft geleid tot een vrij strikte interpretatie
waarin een volledige scheiding van straten
als waarborg voor onafhankelijkheid is
gaan gelden.
De uiteindelijke oplossing is gevonden
door het bedrijfin te richten met twee
onafhankelijke straten die ieder bestaan
uit een volledig te isoleren voor- en een
nazuivering. Bij een calamiteit in de voorof de nazuivering zijn deze afzonderlijk in
staat om, zij het met een lager debiet,
drinkwater te produceren dat voldoet aan
de wettelijke eisen. Het schakelschema is
zodanig gekozen dat bij uitval van één van
de vier elementen van de zuivering, bypasses mogelijk zijn waarbij voldoende
water van voldoende kwaliteit kan worden
geleverd.
Concluderend werd gesteld dat de richtlijn
dankzij de eenvoudige aan-Aiit-filosofie,
ook voor de productie goed is toe te
passen, maar dat dit niet los is te zien van
het totale drinkwatersysteem.
Leveringszekerheidstoets bij WNWB
Flexibiliteit en onderlinge koppeling van
pompstations is de basis voor de leveringszekerheid van het drinkwatersysteem van
de Waterleidingmaatschappij Noord-West
Brabant, betoogde ir. J. Spit van dat bedrijf.
Flexibiliteit wordt gevonden in de opzet
van de pompstations in subsystemen,
maar ook in het interpreteren van de
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berekeningsresultaten. Als de berekening
uitwijst dat bij een bepaalde calamiteit het
restleveringsvermogen 72% is, dan wordt
dit als voldoende geïnterpreteerd. Ook de
technische oplossingen bestaan niet altijd
uit het uitbreiden van infrastructuur.
Het regelmatig inspecteren van kritische
elementen garandeert welhaast een
ongestoord functioneren.
Doordat veel pompstations beschikbaar
zijn, is het mogelijk om doorkoppelingen
tot stand te brengen, waarbij in calamiteitensituaties over en weer steunleveringen
worden gerealiseerd. Bovendien wordt bij
de bouw en renovatie van pompstations de
segmenteringseis als extra ontwerpcriterium opgenomen.
De leveringszekerheidstoets heeft bij de
WNWB niet geleid tot noemenswaardige
extra investeringen, maar zal op den duur
wel leiden tot een meer gesegmenteerde
opzet van de zuiveringstations.
Leveringszekerheid en hoogbouw
Zoals in nagenoeg iedere stad, kent
Den Haag veel gestapelde woningbouw.
Ir. C. S. W. Lavooij van Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland gaf aan wat de consequenties
hiervan zijn bij de leveringszekerheidstoets. Gestapelde woningbouw zonder extra
drukverhoging, betekent in feite een
aansluiting op een hoogte van ongeveer
10 meter boven maaiveld. In de normale
situatie met ongeveer 25 mWk druk in het
leidingnet betekent dit dat de hoogste
woonlaag een effectieve druk heeft van
ongeveer 15 mWk: niet overdreven veel,
maar wel voldoende. In de leveringszekerheidsanalyse wordt met een drukafhankelijk verbruik berekend dat de druk kan
dalen tot ongeveer 13 mWk bij 75%
leveren van de maximum dag. Dit betekent
voor de hoogste woonlaag een druk die
ongeveer 3 mWk bedraagt. Dit is ook voor
de leveringszekerheid een te lage druk.
Uitgangspunt van de leveringszekerheidsanalyse is dat het er niet toe doet wat er
zich binnen een zwaartepunt van verbruik
afspeelt. In dit geval betekent het echter
dat een kwart van de aansluitingen binnen
een zwaartepunt niet tot nauwelijks water
krijgen. Als in de berekening vier van
dergelijke zwaartepunten worden getroffen
tot 75%van de maximum dag, zou je
kunnen zeggen dat er één zwaartepunt veel
ernstiger wordt getroffen. Een pasklare
oplossing hiervoor is niet direct te geven.
Wel geeft Lavooij de suggestie om één van
de uitgangspunten van de toets, namelijk
het drukafhankelijk verbruik, per bedrijf
beter te bekijken. In principe is het zo dat
de mate van drukafhankelijkheid niet
wordt voorgeschreven en dat ook hier een
vrijheid van interpretatie bestaat, afhankelijk van de bedrijfssituatie.

De discussie
Aansluitend op de voordrachten ontspon
zich een levendige discussie op een hoog
en specialistisch niveau rondom een aantal
stellingen. Niet verwonderlijk, want alle
aanwezigen waren in meer of mindere mate
'leveringszekerheidsdeskundigen'. Belangrijkste resultaat van deze discussie was de
constatering dat alle bedrijven op één na
aangaven geen behoefte te hebben aan
wijziging of aanvulling van de richtlijn en
de daarmee gepaard gaande analysesystematiek. Het bezwaar dat gemaakt
werd door betrof niet zozeer de aan/uitfilosofie als wel het voorzieningsniveau
dat in de 'uit'-situatie moet worden
gehandhaafd. WMN gebruikt daarvoor de
verbruikssituatie van een gemiddelde
werkdag in de zomersituatie.
In de discussie is verder geconstateerd dat
handreikingen voor interpretatie welkom
zouden zijn. Gedoeld wordt op uitwerking
van voorbeelden en aangeven van 'tips en
trucs' om de analyse goed vorm te geven.
Een aantal bedrijven geeft aan zelf nog
nader onderzoek te doen, met name op de
te hanteren kritische druk, omvang van
zwaartepunten van verbruik en analyse
van pompstations.
Hoe nu verder?
De resultaten van de enquête en de
discussie worden in december 1996 gerapporteerd aan de Werkgroep Leveringsplan.
De Werkgroep zal op basis hiervan een
stappenplan voor 1997 opstellen, die zal
leiden naar de evaluatie van de richtlijn
voor de Ledenvergadering van december
1997.
ir.J. H. G. Vreeburg,
Kiwa Onderzoek en Advies

• •

•

Midden-Brabant: ook zonder
diepe kwel basenrijke
standplaatsen
In Midden-Brabant kunnen diverse
terreintypen worden onderscheiden waar
verschillende processen leiden tot min of
meer vergelijkbare standplaatsen voor de
vegetatie. Uit het aantreffen van basenminnende plantensoorten of vegetatietypen
alleen, kan dus niet worden afgeleid welk
van deze mechanismen ter plekke werkzaam is. Dat is de voorlopige conclusie uit
onderzoek naar basenrijke standplaatsen.
Aan de hand van deverkregen resultaten
zijn enkele geschikte locaties geselecteerd,
waar inmiddels gedetailleerd veldonderzoek wordt uitgevoerd naar de werkzame
mechanismen.
Grondwaterwinning kan effecten hebben

op de vegetatie in natuurgebieden door
verandering van grondwaterstandsverloop
en grondwaterkwaliteit in de wortelzone. In
pleistocene zandgebieden gaat men er vaak
van uit, dat basenrijke standplaatsen alleen
voorkomen waar kwel van basenrijk diep
grondwater optreedt. Grondwaterwinning
zal dan door afname van de kwel leiden
tot zuurdere omstandigheden en dus
verandering van de vegetatie. Onder andere
uit het VEWIN-onderzoek in Twentse
terreinen is echter al gebleken dat ook
bijzondere lokale omstandigheden tot
basenrijke standplaatsen kunnen leiden,
zonder dat 'diepe kwel' optreedt.
De discussies rond 'diepe kwel' in Brabant
en het winplaatsonderzoek Oirschot waren
aanleiding om ook in Midden-Brabant de
mechanismen die basenrijke standplaatsen
opleveren nader onder de loep te nemen.
Verschillende processen
Op basis van beschikbare recente en
historische vegetatiegegevens is van de
natuurterreinen in de wijde omgeving
van Oirschot geanalyseerd of basenrijke
omstandigheden voorkomen. Waar dat zo
is, is vervolgens onderzocht welke mechanismen aan die basenrijkdom ten grondslag kunnen liggen. Dit gebeurde aan de
hand van bodemkaarten, geomorfologische kaarten, ontwikkelingsgeschiedenis
en vegetatiesamenstelling, gevolgd door
een globale hydro-ecologische systeemanalyse. Uit het onderzoek bleek, dat in
het gebied diverse terreintypen kunnen
worden onderscheiden, waar verschillende
processen leiden tot min of meer vergelijkbare standplaatsen. Ten eerste zijn er
plaatsen waar inderdaad kwel van basenrijk water tot in de wortelzone lijkt op te
treden. Ten tweede blijken basenrijke,
voedselarme standplaatsen voor te kunnen
komen op specifieke plaatsen in gradiënten van laterale kwel van basenarm grondwater naar overstroming met basenrijk,
matig voedselrijk oppervlaktewater. Ten
derde blijkt dat op een aantal plaatsen in
het gebied het ondiepe grondwater met
kalk kan worden aangerijkt, doordat
ondiep in het profiel, kalkrijke leem of
schelpenbanken voorkomen. Uit het
aantreffen van basenminnende plantensoorten of vegetatietypen alleen kan in
Midden-Brabant dus niet worden afgeleid
welk van deze mechanismen ter plekke
werkzaam is.
Lokale systeemanalyse
Het loont de moeite om via een lokale
systeemanalyse inzicht te krijgen in de
basen leverende processen, voordat een
oordeel wordt gegeven over het effect van
ingrepen, of plannen worden gemaakt
voor anti-verdrogingsmaatregelen. De

