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Onâerzoekhijccnkomst1997;
Klanten,kostenenkwaliteit
Op 19 november 19517vond deonderzoekbijcenkomst 1957plaats. Tijdens dezej a a r lijkse bijeenkomst, bestemd voor het (R&Dj
management van de waterleidingbedrijven,
presenteren Kiwa-medewerkerseenselectie van
resultaten uit Itct^czameulijke onderzoek van
de bedrijfstak. De rode draad van de bijeenkomst 15197 bestond uit: klanten, kosten en
kwaliteit.

Onderzoekgulden een daalder
waard
Frans Schulung, directeur Kiwa Onderzoek en Advies,opende dedruk bezochte
onderzoekbijeenkomst 1957.In zijn welkomstwoord gafhij aan dat Kiwa voor de
waterleidingbedrijven zo veel mogelijk onderzoek op maat wil leveren. Daarnaast streeft
Kiwa naat (inter)nationale samenwerking
om onderzoekprogramma's zo veel mogelijk
op elkaar afte stemmen, waardoor deopbrengsten van het ondetzoek vergroot
worden.Samenwerking isookeen randvoorwaarde met het oog op fondswerving. Het
bedrag verkregen uit fondswerving isgestegen van 1 miljoen in 1995tot 2,5miljoen gulden in 1997.Door samenwerking en fondswerving kan het onderzoek gericht verbreed
en verdiept worden en krijgen waterleidingbedrijven meer waar voor hun onderzoekgulden.

Creatieve toepassingsmogelijkheden voor bodempassage
Pieter Stuyfzand geeft aan dat een inventarisatie isgemaakt van huidige (onmogelijkheden van bodempassage: welke stoffen worden wel/niet verwijderd en in welke mate
en hoe lang duurt dat onder verschillende
omstandigheden? Om deze vragen te kunnen
beantwoorden isonder andere een gereedschap ontwikkeld dat ook breder kan worden
toegepast om de minimaal noodzakelijke
reistijd voor bodempassage vast te stellen:
1NFOMI,transportmodel voor microverontreinigingen.
Erzijn veel, tot nu toe onbenutte, mogelijkheden voor bodempassage, zoals 'lozing'
van membraanconcentraat door injectie in
'brijn'houdendc watervoerende pakketten.
Ook warmte- of koude-opslag voor pompstations is een mogelijkheid, net als ondergrondse opslag van water in verband met
fluctuaties in de vraag (seizoensinvloedcn).
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Ondergrondse onnjzering, ontzuring en
denitnficatic behoren tot de opties als het
juiste watervoerende pakket wordt geselecteerd. In het verlengdedaarvan liggen afvlakking, verdunning en gratis vlokmiddcl,
wanneer ijzerrijk grondwater met oppervlaktewater in aanraking wordt gebracht.
Infiltratie van spoelwater, hemelwater (voor
B-water), ofbehandeld afvalwater (landbouwgebieden] kunnen in specifieke situaties
prima werken.
Dankzij kennis van het gedrag van zware
metalen, PAK,OCPen BTEXishet mogelijk
om voor oever- en duininfiltratie mindet te
monitoren. Daarnaast heeft het bemonsteren
van nieuwe waatnemmgsputten weinig zin
totdat het werkwater weg isen het bodemmilieu tot rust isgekomen. Om te bepalen
welke stoffen er voorkomen, is het wel nuttig
te screenen op herkomst van het water, het
redox-milieu, de pH en de ouderdom van
het water. Daarnaast is het rendement van
bodempassage tevergroten door nier alleen
minder oppervlaktewater in te nemen als de
kwaliteit slecht is, maar ook selectief méér in
te nemen alsde kwaliteit van het water zeer
goed is.
Onderzoek op het gebied van bodempassage is met name gericht op vetkortmg
van de tijd benodigd voor de passage. Dit
scheelt immers ruimtebeslag. Een waatschuwing betreft echter radionucliden. Omdat
deze slecht verwijderd worden, zou het in
sommige situaties zelfs noodzakelijk kunnen
zijn de tijd voor bodempassage te verlengen.
Ofverkorting reëel is, moet dus vangeval tot
geval bepaald worden.

Goede modellering grensvlak zoet
en zout grondwater behoud voor
pompstation
Erzijn inNederland legio pompstations
die te maken hebben met een hoog of stijgend
chloridegehaltc. Bovendien zijn er al diverse
pompstations gesloten wegens verzuring.
Daarmee opende Marieke van Gcrven haar
presentatie over een nieuwe wijze van modelleren van brak water. Aan de hand van een
praktijkvoorbeeld toonde zij dat zoetwatermodellen, zelfs met een correctie voor zout
water, de plank fors mis kunnen slaan bij het
modelleren van het grensvlak tussen zoet en
zout grondwater. DeDensity Package module
houdt wèl rekening met de dichtheidsver-

schillen tussen zoeten zout water, waardoor
de werkelijkheid veel beter wordt weergegeven. Dit maakt het mogelijk om per locatie
de meest optimale putconfiguratie te kiezen,
hetgeen het sluiten van een pompstation
kan voorkomen. Toepassing van de Density
Package bij diepinfilitratic-systeem Berkheide
van DZH heeft in ieder geval geleid tot zo'n
optimalisatie, waardoor de winning uit de
gevarenzone is voor wat betreft verzilting.Je
kuntje dan zelfs afvragen ofer in het verleden
niet enkele pompstations ten onrechte zijn
gesloten.

Lange-termijnprognoses
drinkwatergebruik
Om de capaciteitsplanning van een
waterbedrijf tekunnen onderbouwen zijn
lange-termijnprognoses van het drinkwatetgebruik nodig. Paul Baggelaar stelde dat
prognosticeren tot het eind van dejaren tachtig eenvoudig leek: bij wijze van spreken volstond het een lineaal te leggen langs de historische ontwikkeling van het gebruik. Sinds
het begin van dejaren negentig iser echter
een duidelijke trendbreuk in de ontwikkeling
van het gebtuik zichtbaar, die vraagt om een
andere aanpak bij het prognosticeren. Die
trendbreuk zal vooral veroorzaakr zijn door
waterbesparing en een 'vlucht' naar eigen
winningen (met name door agrariërs), maar
ook verzadiging van de waterbeschaving kan
een rol spelen. Uit de recente onvoorziene
ontwikkeling van het gebruik valt te leren dat
prognoses winnen aan zeggingskracht, door
die mede te baseren op deplannen van de
belangrijkere klanten(groepen). Toch moet
onder ogen worden gezien dat lange-termijnprognoses van het gebruik altijd een zekere
mate van onbetrouwbaarheid kunnen bezitten.Zo resulteert een onvoorziene ontwikkeling alsde varkenspest bijvoorbeeld ineens
in een aanzienlijke daling van het aantal
varkens, hetgeen S miljoen kuub minder
watergebruik betekent. Waterleidingbedrijven zullen bij hun capaciteitsplanning
met dezeonbetrouwbaarheid rekening
moeten houden, door gedurende het gehele
plantraject de mogelijkheid van snelle uitbreiding dan wel inkrimping van de capaciteit open te houden (modulaire opbouw).

Relatief doorbraakmoment
geeft goede indicatie looptijd
actieve-koolfilters
Onderzoek naar de looptijd van actievekoolfilters loont!Met deze uitspraak startte
Bas Heijman zijn presentatie. Logisch ook,
omdat actieve-koolfiltratie een van de duurdere processen is in de bereiding van drinkwater. De looptijd is hiervoor een bepalende
factor. Voor nieuw 'ontdekte' bestrijdingsmiddelen isde looptijd van de filtets onzeker,
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Bewoners Ecowijl'
doen was met regenwater

waardoor de kosten evenmin kunnen worden
ingeschat. Vaak wordt beweerd dat de polariteit van een bestrijdingsmiddel bepalend is
voor dedoorbraak ineen acticf-koolfiltcr.Dit
isechter door onderzoek weerlegd. Vandaar
denoodzaak vooreen nieuwe vuistregel.In
het onderzoekprogramma isnueen methode
ontwikkeld waarmee bestrijdingsmiddelen
na een experiment van een maand op een
'schaal' kunnen worden ingepast. Dit geeft
een indicatie van de filterlooptijd van dat
bestrijdingsmiddel ten opzichte van andere
(bekende) bestrijdingsmiddelen: hetrelatieve
doorbraakmoment.
Er wordt daarom een lijst van 25 bestrijdingsmiddelen samengesteld, gerangschikt
naar hun doorbraakmoment ten opzichte van
het doorbraakmoment van atrazin. Vergelijking met proefinstallatieonderzoek (zelfs met
'ander water'eneen ander kooltype) leert dat
het relatievedoorbraakmoment een goede
indicatie geeft voor doorbraak onder praktijkcondities.

Cryptosporidium en Giardia bijde
drinkwaterbereiding
Gcrtjan Medcma geeft aan dat Cryptosporidium en Giardia de meest kritische pathogène micro-organismen zijn voor de bereiding van drinkwater uitoppervlaktewater.
Dit komt omdat ze heel persistent zijn,en
resistent tegen de werkwijze van de meeste
chemische desinfectieprocessen. Filtratieprocessen, met name membraanfiltratieen
bodempassage, verwijderen deze parasieten
wel effectief Inde ons omringende landen
ervaren waterleidingbedrijven concrete
problemen met Cryptosporidium enGiardia.
Vandaar devraag ofdeNederlandse (oppervlakte) waterbereiding voldoende kan waarborgen dat deze problemen worden voorkomen. Daarom heeft Kiwa in 1995een
detectiemethode voor deze eencellige parasieten inhuis gehaald. Omdat deopbrengst van
de methode laagis (ca. 10%),issamen met een
aantal Europese watcrmstitutcn een studie
gestart naar optimalisatie van de detectiemethoden. Dit onderzoek wordt deels
gefinancierd door de EU.Met de huidige
methode isin 1996-1997,insamenwerking

met de oppervlaktcwaterbedrijvcn, een inventarisatie uitgevoerd bij drinkwatcrinnamepunten. Daaruit blijkt dat beide parasieten bij
alle onderzochte innamepuntcn voorkomen.
De maximaal toelaatbare concentratie (MTC)
in drinkwater kan niet gemeten worden,
omdat dezeMTC-waardc beneden de
aantoonbaarheidsgrens van de bepaling ligt.
Daarom iseen analysegemaakt van informatievan waterleidingbedrijven overde verwijdering van surrogaatparameters voorCryptosporidiumenGiardia (sulfietreducerende Clostridia). Zoiseen overzicht verkregen van de
vcrwijderingscapaciteit van zuiveringsprocessen onder Nederlandse omstandigheden. Er is
nu dus kennis aanwezigom de effectiviteit
van gebruikte zuiveringsprocessen tebeoordelen.

Helderheid i n leidingnetbeheer
Het beheer van waterleidingnetten vormt
een complexe uitdaging,aldus Loet Rosenthal.
Hoe om tegaan met de bestaande, ouder
wordende ondergrondse infrastructuur in
een tijd waarin hetleidingnet zich nog altijd
uitbreidt, de klanten mondiger worden, zich
nieuwe technieken aandienen, etc? Het
bestaande leidingnet verdient aandacht:de
geschatte vervangingsinvestering van 35
miljard gulden isdaar al voldoende reden
voor,een tevreden klant is mogelijk nog
belangrijker. Als weechter inhet huidige
saneringstempo doorgaan, zalhetcirca
180jaar vergen voor alle (transport-en
hoofd-)leidingen zijn aangepakt.
Het Nederlandse leidingnet staater
conditioneel invergelijking met andere
landen goed voor.Destoringsfrequentie in
Nederland isrelatieflaagen stijgt de afgelopenjaren nauwelijks. Bij rationeel beheer
van het leidingnet gaat het om de beantwoording van twee vragen: 'Wanneer saneren?'en
'Wat staat ons inde toekomst tewachten?'.
Het recent ontwikkelde basismodel voor
leidingnetbeheer helpt om beide vragente

beantwoorden. Hierin zijn de elementendie
nodig zijn voor rationeel leidingnetbeheer
benoemd en zijn de relaties tussen dezeelementen weergegeven. Vanuit zuiver financieel
oogpunt issaneren interessant bij gemiddeld
4storingen per kilometer perjaar. Onacceptabel hogestoringsfrequentics leiden er echter
toedat altijd eerder gesaneerd wordt danhet
financieel optimum: klantgerichtheid heeft
een prijs.Vooronderbouwing van desaneringsbcslissing ishetbepalen van de conditie
van een leiding essentieel. Gereedschappen
hiervoor zijn beschikbaar voorgietijzer en
PVC(bijvoorbeeld monitormetingen, endoscopic, bepaling K-waarde en geleergraad).
Voor beantwoording van devraagwat onsleidingnet te wachten staat, wordt het leidingnet gesegmenteerd (leidingmaterialen, diameter,jaar van aanleg),om persegment de
levensduurverwachting tekunnen maken,
uitgaande van het 'worst-case'scenario.

Ander water nieuws
Heleen SombekkeenMinou van Dillen
gaven een duopresentatie over nieuwsop
het gebied van ander water, met name huishoudwater. Vragen bij de toepassing van
huishoudwater liggen op het gebied van de
(eisen aan de)waterkwaliteit en de monitoring hiervan. Deaandacht ismet name
gericht op degezondheidsrisico's die een
rol spelen bij hettoepassen van ander water.
Daarbij spelen blootstellingsrisico's een
belangrijke rol.Wat isbijvoorbeeld het infectierisico voor kleine kinderen als we's worden
doorgespoeld met huishoudwater? De hamvragen bij detoepassing van ander water
voor huishoudens opditmoment zijn echter
'wat kost het' en'wat levert het op voor het
milieu', met andete woorden wat zijn het
economisch enmilieurendement van het toepassen van verschillende systemen van huishoudwater.
Voor huishoudwater in nieuwbouwproject IJburg iseen milieugerichte levens-
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cyclusanalyse (LCA)uitgevoerd aan de hand
van 12verschillende milieuthema's. Voor een
drinkwaternet in IJburg kwamen in aanmerking regen-, grijs-, dubbel-brak-, en dubbcl-I]
onthard water. Voorde waterleidingbedrijven
heeft Kiwade LCAtoepasbaar gemaakt op
drinkwaterprocessen. Bovendien komen op
korte termijn LCA-drinkwaterscripts voor de
bedrijfstak beschikbaar die voor bedrijven zelf
goed toepasbaar zijn en rekening houden met
bcdrijfsspccifiekc processen. De investeringskosten voor drinkwater in IJburg liggen
echter wel boven degemiddelde kosten
(guldcns/ni'/jaar) voor drinkwater eldersm
Nederland.
Voorde wijk Mcerhoven isde discussie
rond de afweging voor wel/geen afzonderlijk
drink- en huishoudwaternct ondersteund
met het beslismodel CRIME-DAV. Hiermee
kunnen waterleidingbedrijven en andere
actoren op basis van knelpunten en succesfactoren in pilotprojectcn beslissen over de
levering van huishoudwater. CRIME-DAVis
al diverse malen toegepast bij keuzes tussen
drinkwaterleveringsscenario's in de vorm van
een panelsessie. Door een panel wordt gedurende één dag gestructureerd gediscussieerd
over het te beschouwen onderwerp in relatie
tot de criteria. Daarna is niet alleen het paneloordeel beschikbaar, maar isook duidelijk
waar de knelpunten en meningsverschillen
zitten.
Tenslotte 'Kort buitenlands nieuws': met
andere woorden wat gebeurt er elders in de
wereld aan ander-waterprojecten? Conclusie
isdat er vooral veel gebeurt m gebieden waar
water (in bepaalde perioden) erg schaars is.
Voorbeelden zijn reclaimed water in Florida;
recycled water in Sydney en in Japan (onder
andere industnewatcr, landbouw, fonteinen/
vijvers).Maar ook toeristische plaatsen die
in bepaalde perioden kampen met waterschaarste, zoals in Frankrijk. Het gaat vooral
om irrigatieprojecten en weinig om huishoudwater.
KIP
In het onderzoekprogramma wordt al
veel gedaan aan kennisoverdracht bijvoorbeeld door rapporten en publicaties, maar
ook door werk- en contactgroepen, colloquia,
stages/training en (bedrijfs)workshops. Frans
Schulting lichtte toe dat voor 1998met ieder
bedrijfeen KennisImplementaticPlan(KIP)
wordt opgesteld, waarmee ook de kennisoverdracht meer op maat zal worden toegesneden op individuele bedrijven. Of, en waar,
er belangstelling voor is,blijkt uit gesprekken
met de bedrijven, waarin de R&D-contactpersoon van het bedrijf een belangrijke rol heeft.
MONIQUE VAN DORST
KIWA ONDERZOEK EN ADVIES f
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Aanzettotgedifferentieerde
grens-enstreefwaardenvoor
nutriënteninregionale
wateren
E.T.H.M. PEETERS, LEERSTOELGROEP AQUATISCHE OECOLOGIE EN WATERKWALITEITSBEHEER.

IUW
J.J.P. GARDENIERS, LEERSTOELGROEP AQUATISCHE OECOLOGIE EN WATERKWALITEITSBEHEER,
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'Het hebben en houden van eenveilig eu
bewoonbaar land en hetontwikkelenen
instandhouden vaugezonde waterhuishoudkundige systemen die eenduurzaam gebruik

waarde voor totaalfosfaat geldt ook alsjaargemiddelde voor alleoverigezoete oppervlaktewateren. Streefwaarden worden niet gegeven.

garanderen' is eenvan decentrale beleidsdoelstellingen in deDerde Nota waterhuishouding
fij. De algemene milieukwaliteit (AMK)
beoogt eenzodanige kwaliteitvan het oppervlaktewater tegaranderen dat hetgocde
levenskansen biedt vooraquatische levensgemeenschappen met ecuzekere mate van
soortendiversiteit fij. De bijbehorende normen
moeten deze minimale kwaliteit waarborgen
eu wordensinds liet verschijnen van de notitie
MILBOWA [2]aangeduid alsgrenswaarden.
Grenswaarden hebben betrekking op ecologischedoelstellingen van het laagste niveau,
terwijl streefwaarden betrekking hebben op
doelstellingen van hogere niveaus.

fosfaatgchaltc wordt slechts opcirca 25procent van de locaties gehaald [4].In het Schetsboek voor een VierdeNota Waterhuishouding
[6] wordt gesteld dat door de van nature grote
(regionale) verschillen en degrote hoeveelheid
watertypen, voor eutrofiè'rende stoffen geen
landelijke streefwaarden geformuleerd kunnen worden. Hoewel de huidige grenswaarden geen garantie bieden voor ecologisch
gezonde watersystemen, geven ze voor eutrofièïende stoffen wel degewenste richting aan
[6]. In NW3 wordt al opgemerkt dat waterbeheerders andere doelstellingen kunnen
hanteren (zowel strenger als minder streng) of
doelstellingen niet relevant kunnen achten,
wanneer natuurlijke omstandigheden daartoe
aanleiding geven.

Vooreutrofiëimgsgcvoehge stagnante
wateren worden alsgrenswaarden gehanteerd: een zomergemiddelde van 0.15mg P/l
voor totaalfosfaat en eenjaargemiddelde van
2.2mg N/I voor totaalstikstof [1,3].De grens-

Denormering van zuurstof is ten dele
gedifferentieerd naar watertype. Voor deoverige variabelen heeft differentiatie niet plaatsgehad. In deVisienota Water [5]en in het
Schetsboek [6]wordt aangegeven dat het eer-

Degrenswaarde voor het jaargemiddelde

Samenvatting
In deDerde Nota waterhuishouding isdegrenswaarde voor totaalfosfaat gesteld op een
zomergemiddelde van 0.15 mg P/l en voor totaalstikstofop eenjaargemiddelde van 2.2 mg
N/l. Beidegrenswaarden hebben betrekking op eutrofiëringsgevoeligc stagnante wateren.
Voor alleoverige zoete oppervlaktewateren isdezegrenswaarde voor fosfaat vastgesteld als
jaargemiddelde.
Aan de hand van gegevens verzameld door de regionale waterbeheerders isonderzochtin
hoeverre verschillende watertypen verschillende achtergrondgchalten aan nutriënten bevatten. Deresultaten van de analyses tonen dat ersoms flinke verschillen tussen de watertypen
bestaan. Differentiatie van grens- en streefwaarden voor nutriënten isdan ook op zijn plaats.
Een voorstel voor naar watertype gedifferentieerde grens- en srrcefwaarden voor een aantal
nutriënten wordt gedaan.

