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Dekwaliteit vanhet
grondwater
Dedrinkwatcrsectorbcsteedtjaarltjks tientallen miljoenenguldensaangrondwaterkwaliteitsmonitoring.Omtekunnen lerenvaneikaarsvallenenopstaan,verzorgdeKiwain/ebruarieencombiworkshopoverhetmetenendeaanvullende modellering.Hierondervolgthetverslag.
JosPeters(Kiwa)steldedat grondwaterkwaliteitsmonitoring belangrijker wordt
voorgrondwaterbescherming. Deprovincie
richtzichvooralop beschermingsbeleid;de
drinkwaterbedrijven zouden handhavingals
hun taakkunnen zien.Hij verklaardede
indelingvan het dagprogramma: meten
(analyses,praktijk) versusmodelleren (theorie,bureaustudies).Eengoedebalans hierin
isbelangrijk, omdat het meten deruimtelijke variatieschetst, terwijl het modelzicht
geeft opachterliggende processsen.Het
model informeert wannéér,waar en warte
meten en helpt zokosten tebeperken.
Anderzijds vergroren metingen dezeggingskracht van het model.
Dagvoorzitter DickSprong(Flevolandse
Drinkwater Maatschappij) weesopdehoge
monitoringskostcnenopdebesparingdie
mogelijk is.Eenvoorbeeld vaneen 'blooper':
eenveronderstelde olievervuilingop t50m
dieptedieuiteindelijk bleektezijn veroorzaaktdoorputmateriaal datdegrondwatermonsters verontreinigde.Tochiser duidelijk
vooruitganggeboekt:in 1887veronderstelde
Winkler nogdat onsgrondwater welverontreinigd moestzijn met 'lijkengif afkomstig
vanDuitsebegraafplaatsen, geziendeoverwegend westwaartse grondwaterstroming'.
NicovanderMoot (Waterleidingsmaatschappij Drenthe)schetstehet leerproces
met monitoring.In 1994bestonden enkele
initiëlemeetnetten grondwaterkwaliteit.
Laterisverschillende bureaus verzochtde
monitoringefficiëntie teverhogen. Daarbij
wasveelafstemming nodigomtotéén strategie tekomen.Hoofddoel was r5jaar vooruitzicht opderuwwaterkwaliteit. Secundairedoelen waren hetevaluerenvan
beschermende maatregelen,demaatschappelijke signaleringen het vertrouwen van
klanten behouden.De meetinspanning
betreft vooraldiffuse bronnen, omdat puntbronnen doorgaans albewaakt worden (door
provincieofde'eigenaar').Vander Moot's
methode ommeetlocaties vasttestellen
luidde:simuleer (stoftransportmodel) de

verspreiding vaneen standaardverontreiniging,aangebracht opde landbouwgebieden
en beoordeelhet ruimtelijke concentratiepatroon dat na50jaar optreedt. Demeest
verontreinigde locatieskomen het meest in
aanmerking voormonitoring. Onplezierige
verrassingen zijn onvermijdbaar; er zijn
altijd onvoorziene verontreinigingsbronnen.DeWMDonderscheidt een breed,laagfrequent analysepakket (het exploratiepakket)eneenstrak,jaarlijks analysepakket (het
toetspakket),dat varieert afhankelijk vande
bedreigingen. Uit kostenbesparing worden
monsters gemengd voor'wel/niet-aanwezig
analyses'.
Martin deJonge(Nuon Water) beaamde
dat monitoring wordtgeleerd viavallenen
opstaan.NUON beheert meetnetten bij12
grondwaterwinningen [zi6bronputten, 111
waarnemingsputten en350filters).De
winningen hebbengrote intrekgebieden,
dieten delezijn beschermd.Sinds1984
(meetcampagnes rond puntbronnen) isher
analysepakket in ontwikkeling. Belangrijkstemeetdoelen zijn debescherming vande
grondstof, rapportage aan 'stakeholders'en
maatschappelijke signalering.Voordejaarlijkse bemonstering wordteen breder
pakket laagfrequent toegepast.DeJonge
onderstreepte dat voorspellen vande
ruwwaterkwaliteit goedinzicht vereist inde
hydrogeochemische situatie.Het iszinvol
meetlocaties kritisch teevalueren:bij de
winning EdeseBosbleken enkelelocaties
buiten het intrekgebied teliggen.Tenslotte
pleitte hij voorbetereafstemming over
meetinspanning en informatiegebruik
tussen drinkwaterbedrijven onderling, het
landelijk meetnet endeprovinciale meetnetten grondwaterkwaliteit.
RobBreedveld (Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland) zagdetri in het
Utrechtsedrinkwater alsaanleidingvoor
systematische monitoring.Omde efficiëntie
teverhogen (analysekosten bedroegen twee
miljoen gulden perjaar),isin 1954deafdelingGrondstoffen opgericht. Hoofddoel

vormdehet voorspellen vande ruwwaterkwaliteit teronderbouwing van het technischemiddellange-tcrmijnplan. Eerst
worden demeetinspanningen bij dediepe
winningen geoptimaliseerd. Pilot ishet
meetnet Linschoten,dat in samenwerking
met Kiwawordt omgezet tot eenmeetsysteem.Ondanks dewinningsdiepte (80-135
m)endebovenliggende kleilaagzijn daar
verontreinigingen geconstateerd. Demeernetinstallatiekostteéénmiljoen gulden,
terwijl deexploitatiekosten 200.000gulden
perjaar bedragen (2centperkubiekemeter).
DeWMNheeft geleerdvoorzichtigte zijn
merboren ingevalvan veronrreiniging,
omdar 'versmering' kanoptreden en met
boren nabij bestaande winputten, vanwege
mogelijke bacteriële besmetting.
PieterSruyfzand (Kiwa)besprakgeohydrochemische meetnetoptimalisatie.
Elementendaarvanzijn screening('afvoeren
nuttelozeparameters en roevoegenonmisbareparameters'),hydrochemische karrering
enhetkwantificeren vanreactievegrondbesranddelen.Hijgafooktipsvoor strategische
meetlocatiekeuze enillustreerde hoemet
geohydrochemisch inzichtparamerersal
vóórafkunnen wordengeschrapt uit het
analysepakket,enhoede meetfrequentie
voor traagreagerendesystemen kan worden
verlaagd.Eerstvergtditeen investering
(uitgebreidere voorstudie),maardekostenbesparing isuiteindelijk aanzienlijk. Tevens
ontstaat degarantiedatzinvolle informatie
wordt verkregen inplaarsvan nutteloze
gegevens.Stuyfzand's opmerkelijkste
conclusie:alseen'darakerkhof wordromgetoverd tot een'data-lusthof (eenmeetsysteem)wordteréchtzinvolle informatie
verkregen enzullendedirect betrokkenen
meerplezier in hun werk krijgen!
OokWarerleidingmaarschappij OostBrabant heeft geleerd dat voorsrudies veel
geldbesparen,verteldeAndréBannink.Jaarlijks wordt bemonsterd opeen standaardpakket,gericht opbedreigingen enelkevijf
jaar opeenuitgebreider exploratiepakket.
DeWOB onderkent het belangvangoede
monsterneming. Bijallekwetsbare winningenisonderzoekgedaan naar bestrijdingsmiddelen.Hieruit bleekdat het beschermingsbeleid soms faalde.Naast toegelaten,
zijn ookverboden middelen in grondwater
aangetroffen. DeWOBzietzijn grondstof
bedreigd doorbestrijdingsmiddelen: twee
winningen zijn getroffen, andere kunnen
volgen.Diepewinningen worden nauwelijks bemonsterd op bestrijdingsmiddelen,
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omdatdiedaarnognietgearriveerd kunnen
zijn. Deanalysekosten bedragen circadrie
miljoen gulden perjaar, oftewel 2,8centper
kubieke meter.
LeoJoosten(VEWIN] verwoorddede
informatie-wensen vanbeleidsinstanties.
Alsbelangrijkste meetdoelenziet hijhet
onderbouwen vaneffectgerichte maatregelenenbrongerichte maatregelen.De informatie teronderbouwing van brongerichte
maatregelen isrelevant voordeoverheid,
maardanmoet ereenrelatiezijn gelegdmet
activiteiten aanmaaiveld.Hijwildeook
prikkelen: monitoringsresultaten vormen
vaakonvoldoende bewijs tégen toelating
vanbepaaldebestrijdingsmiddelen, omdat
zeniet verkregen werden ondereen kwaliteitssysteem engeencausaal verband leggen
tussen vóórkomen enroepassing.Zijn advies
omtoteendoeltreffend analysepakkette
komen luidde:treedookbuiten heteigen
vakgebied enbenader delandbouwers,om
degevolgde bemestingsstrategie tekunnen
schetsen.Ooknuttig isnategaan welke
middelengebruikt, verbodenen/of toegelatenzijn ensinds wanneer. Omdatde
CommissieToelating Bestrijdingsmiddelen
systematische overzichten vanhetvóórkomen vanbesrrijdingsmiddelen verlangt,is
het raadzaam alledoorde waterbedrijven
verzamelde informatie tebundelen.

PaulBaggelaar (Kiwa)evalueerdede
ochtend enmerkreopdatveelsprekers
vooralproblemen rond hermeetnerdeelvan
het meetsysteem belichtten.Hetkostenbewustzijn isgroor,vandaar de veelgenoemde
laagfrequenre exploratieen hoogfrequente
toetsing,meteenanalysepakket op maat.
Nu meerdere bedrijven toezijn aanhet
opstellen vanprocedures voorgegevensverwerkingenderapportagezaldeaandacht
voorhetpresenteren vandeinformatievan
demeetsystemen naar verwachting toenemen.Zijn adviesisniet langer tewachten
met hetrapporteren enniet tevergeten bij
elkerapportageronde feedback vandedoelgroepen tevragenomderapportage beterte
kunnen afstemmen ophunwensen.Als
voorbeeld vanbruikbare feedback noemde
hij devoorgaandelezingvan LeoJoosten.

Belasting ondiep grondwater
Diffuse verontreinigingaanhetmaaiveldgeeft kwaliteitsproblemen inondiep
grondwater. Diebelasting is hoofdzakelijk
gekoppeld aanhetlandgebruik.Zogeefr
bemesting veelnitraataanvoer enleidt zure
neerslagtotbodemverzuring, waardoor
aluminium enzwaremetalen inoplossing
gaan.Debelastingkanworden berekenduit
atmosferische depositie, gebruiksgegevens
van(kunstjmest (mineralenboekhoudingj
enregistraties vangewasteelten. Hiervooris

inhetkadervanhetbedrijfsrakonderzoek
het modelSPREADontwikkeld. Inmiddels
zijn voorde'probleem'-parameters nitraat,
chloride,sulfaat enhardheid enhunonderlingesamenhang modulesgemaakt dieper
homogeengebieddeaanvoer naarhet
grondwater berekenen.Hetmodel werd
toegelicht doorWouter BeekmanenBernard
Raterman (Kiwa).Zijdemonstreerdenhoe
dekwaliteitsontwikkeling vanhetbovenste
grondwater kanworden gereconstrueerd.
Besprokenwerdeneenontwikkelingvan
eensoortgelijk modelvoormicroparameters
(bestrijdingsmiddelen) enkoppelingmeteen
meetnetenmeteenmodelvoormicroparamerers(bestrijdingsmiddelen) enkoppeling
meteenmeetnetenmeteenmodelvoorhet
transport engedraginhetdiepegrondwater.
SPREADkanzoonderdeelgaanuitmakenvan
een'EarlyWarningSystem'vooreengrondwaterwinning.Eeninteressanremodeltoepassingiseenscenariostudieomhetlangjarige
effect vanwijziging vanlandgebruik,van
beschermende maatregelenenvanveranderingeninhermesrbeleid reberekenen. Het
modelwordr momenteelindepraktijk toegepastbijtweewaterleidingbedrijven.C
drs. Paul Baggelaar
ir.JosPeters
Kiwa Onderzoek enAdvies
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Proefprojecten zijn
sleutel voorbeleid
Denadrukbijde/ormukrmgvanbeleidenwetgeving rond huishoudwaterdoorhetministerievan
VROMmoet liggen opdekwaliteitvan hetwaterinrelatietotdegezondheid,dechemischeen biologischeprocesseninhetdistributienet,dedimeusioncriugvandatneten de kosten.Datisde belangrijksteconclusievandeworkshop'Proefprojecten huishoudwater'dieKiwaditvoorjaar verzorgdeop
verzoekvandevierwaterleidingbedrijven, diebetrokkenzijn bijéénofmeerdereproefprojecten.
Detoepassingvan huishoudwater kent
eenstormachtig verloop.Woonwijken in
aanbouw, variërend ingroottevaneenpaar
honderd tientallen totenkele duizenden
woningen, worden inhetkadervaneen
proefproject vanhuishoudwater vootzien.
Tegelijkertijd ishetinzicht innut,risico's
en kosten noglangniet volledig,enis het
wettelijk kadernogvolopinontwikkeling.
Dat wettelijk kadet beperktezichten tijde
vandeworkshop nogtothetconcept4ó
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beleidsstandpunt vanhetministerievan
VROM.Inmiddels ligteendefinitief standpunt optafel (zieH 2 0 nr.14/15van16juli
j.L,pagina6en 7).Destandpunten wijken
overigens nietveelvanelkaaraf
G.Martijnse vandeditectie Drinkwater
vanVROMgafinzijn bijdrage aandatde
'learning bijdoing'-strategie centraal staat
indebeoordelingvan huishoudwaterprojecten.Ze isgericht opimplementatievan

huishoudwater, indenieuweWaterleidingwetendeEU-richtlijn.Dittraject duurt
circavierjaar enbegintmetdeopstellingen
uitvoeringvaneenmonitoringprorocol voor
dezesaangewezen proefprojecten in
Amsterdam, Doetinchem,Druten, Eindhoven,Utrecht enWageningen (zieookhet
vorigenummer).Naminimaal eenjaar
meten moeten conclusies kunnen worden
getrokken overrisico's,milieuvoordeelen
kosten dieverbonden zijn aangebruikvan
huishoudwatet. Dezeconclusies vormende
basisvoorheteigenlijke beleidstraject.
Aandehand vandeproefprojecten zijn
zesthema's rond huishoudwater nader
belicht.Elkeinleiding eindigde metéénof
tweestellingen.Hieronder volgtperthema
éénstellingmetdaarbij eenkorte samenvattingvandebelangrijkste conclusies.

Wat wilde klant?
R.Damstravandekoepelvereniging
GW-terrein sreldenaaraanleidingvanhet
regenwatetproject ophetterreinvan
Gemeentewaterleidingen Amsterdamdat
betrokkenheid vandegebruikers bijhet
huishoudwatersysteem de klanttevreden-

