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D R I N K W A T E R V O O R Z I E N I N G N I E T I N DE PROBLEMEN

Waterbeheerin Nederlandnietingerichtop
droogte
DekurkdrogezomerveroorzaaktzoalsbekendproblemeninNederland.Ominklinking tevoorkomenbegoneenaantal waterschappenmethetinlatenvan(zilt)gebiedsvrcemdwater,wattotdiscussieleidtnissenonderzoekers(TNO)enonderandereRijkswaterstaat. Dedrinkwatervoorziening lijkt
vooralsnognietingevaartekomen.HydronZuid-Holland houdtevenwelrekeningmetdemogelijkheiddatzoutwaterzichvermengtmetgrondwater, watindetoekomstdewaterwinning kanbemoeilijken.Ditzoutewaterdnngtvanuitzeederivierenbinnendoordelagewaterstandenstroomtviade
NieuweWaterwegnaardeLek. Hydron isdaarom meteenmonitoringsprogrammaronddewaterwinning begonnen.Anderedrinkwaterbedrijven verwachtenvooralsnoggeenproblemen.
Eénvandeurgentsteproblemen ishet
gevaarvaninklinkingvandebodemdoorde
lagegrondwaterstand.Omdat tevoorkomenishetHoogheemraadschap van Rijnlandbegonnen met hetinlatenvanwater uit
deHollandsche IJssel.Datgebeurt welvaker,
maarnu ishetzoutgehalte vandeHollandscheIJsselhogerdananders.Omdeverzuringzoveelmogelijk tevoorkomen wordt
hetwateringelaten optijdstippen dat het
zoutgehaltezolaagmogelijk is,maareen
toenamevandehoeveelheidchloridein het
water isonvermijdelijk. Zoutwater komt
ookvanuit zeehet landbinnen doordelage
standvanderivieren.
Omverzuringtegen tegaan wordtzoet
wateruit hetAmsterdam-Rijnkanaal ingelaten.Bovendienstroomtsinds begindeze
weekookzoetwateruit hetIJsselmeerrichtingZuid-Holland.ViahetgemaalZeeburg
inAmsterdamendeAmsterdamse grachten
wordthetwaternaardeAmstelgevoerd,vervolgensnaardeAaromuiteindelijk inde
Gouweuit tekomen.Omdatvoorelkaarte
krijgen iseenaantalsluizeninAmsterdam
gesloten.Deorganisatie hiervanligt in handenvanhetHoogheemraadschap Amstel,
GooienVecht.

mijn levertdeverzuringnoggeenproblemen op,maar overeenperiodevan driejaar
kandat welhetgevalzijn.Datis afhankelijk
vandematevanbinnendringen vanhetzilte
waterinhetgrondwater.Omtijdig maarregelentekunnen nemenisHydron meteen
monitoringsprogramma gestart.
HydronZuid-Holland draagt haar
steentje bijomdeverzuringtegen tegaan.
Het waterbedrijf levertzoetwateraande
tuinders inenrondBoskoopomdegewassentebesproeien.Hetwaterkomtuitde
brandkranen enwordtmet tankwagens naar
detuinders vervoerd.Detuinders betalen
hetgewonetariefvoorhetwater(1,46euro
perkubiekemeter).Daarkomen nogwel
kostenbijvoorhetvervoervanhet water,
zodatdetuinder uiteindelijk ongeveer vijf
europerkubiekemeter warer kwijtis.
Omdat demeestetuindersalleeneengewoneaansluiringhebbenophet drinkwaternet,kunnenzedienietgebruiken om hun
gewassenrebesproeien:decapaciteitvan
dezeaansluiting isnietvoldoende.Eenhonderdtal binnenschippers had aangeboden
zoetwaterperschipuit hetIJsselmeer naar
hetWestland tevervoeren,maardoorde
actievanHydron isdatvoorlopignietnodig.

Grondwater
HydronZuid-Holland lijkt hetenige
drinkwaterbedrijf dat mogelijk indeproblemenkankomendoordeverzuringvanhet
grondwater. Hetbedrijfwintdrinkwater uit
grondwater,maar alsdat teziltwordt,moet
hetgrondwater eerstgefilterd worden.Bijkomendprobleemisdevraagwatmet het
residu (zouten)moetgebeuren.Opkorteter-

Hetinlatenvanzoutwaterom inklinkingtevoorkomenisomstreden.Niet alleen
boerenentuiderszijn tegen,ookhetNITGTNOgeeft eennegatiefadviesaanhetministerievanVerkeerenWaterstaat.Volgenshet
onderzoeksinstituut isde grondwaterstand
nietextreemlaagenduurt hetbovendien te
langvoordathetzoutewater daadwerkelijk

hetgrondwater bereikt:enkelemaanden.
Tenslottezoudeextrainklinkingdoorde
droogtevergelekenmet de natuurlijke
dalinginenkelejaren teverwaarlozen zijn.
Ookhetdroogvallen vanhouten enbetonnen funderingen vanhuizenengebouwenis
volgensTNOgeenredenomzoutwater binnen telaten.Doorhetdroogvallenvande
palenzouherrottingsprocesversneld raken,
maaralsvuistregel houdtTNOBouwaan
datpasnaeendroogtevantweejaar echt
schadezaloptreden.Bovendieniszout water
mogelijk schadelijker voordeconsrrucrie
dandroogte.
Hoogheemraadschap Rijnland beroept
zichdaarentegen opeenrichtlijn uit1984,
diehetvoorkomen vanschadeaan funderingenenwaterkeringen dehoogste prioriteit
geeft, bovendrinkwaterwinning enland-en
ruinbouw.Hetschapkrijgt steunvanhet
ministerie vanVerkeerenWaterstaat en
Rijkswaterstaat directieUtrecht.
Overigensishetbinnenkomen vanbrak
kwelwater niets nieuws.Vannaturekwelt
brakgrondwatet inwest-Nederland op.Dit
heefr veelgroteregevolgendanhet tijdelijk
inlaten vanbrakrivierwater.Ditblijkt ook
uit eenproefschrift vanVincentPostvande
VrijeUniversiteit inAmsterdam,dardir
najaar uitkomt. C
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GemeentewaterleidingenAmsterdam
bestaatditjaar 150jaarenheetvanaf30
junij .1.WaterleidingbedrijfAmsterdam.
Dekeuzevooreennieuwenaamvaltsamen
metdekoersveranderingvanhetbedrijfdie
WLBbeschrijft als"eenefficiënte enduurzamewinningenleveringvandrinkwater
tegeneenzolaagmogelijke prijs".
Hiervoorisookdeorganisatieaangepast.
Denieuweidentiteitennaamzijnondergebrachtindenieuwehuisstijl.Degemeente
Amsterdamsteldeeind2002eennieuwe
gemeentebredehuisstijl vast,gebaseerdop
debekendedrierodeAndreaskruisen.De
stijlvanWaterleidingbedrijfAmsterdam
sluithierbijaan,meteentoegevoegdeigen
merkteken:hetblauwewatermerk.
Ditnummerstaatvooreenbelangrijkdeel
inhettekenvan150jaar drinkwatervoorzieninginAmsterdam(ziepagina8t/m 21,
pag. 38t/m40enpag.48t/m51).

