ACHTERGROND

De Kartonnen Doos
T O E K O M S T V E R K E N N I N G E N I N DE WATERSECTOR ( H )

Klimaatverandering:
dichtbijenveraf
Eenvooruitbliknaarzozj toontno^geenschrikbarendeeffectenvanklimaatveranderingopde
drinkwatervoorziening.Veranderingenzullenerzijn,maardeproblemendiedaaruitvoortvloeien
lijkentechnischoplosbaar.Moetenweechternietjuistverderkijken?Klimaatverandering iseen
traa^jprocesenpotentieelzwaardereeffectenliggennog buitenonsvoorstellingsvermogen.Datiseen
handicapalsjeopdetoekomstvoorbereid wiltztjn.
EindmeikoptehetKNMI:"DeopwarmingvanNederlandzet onverminderd
door."Volgenshetrapport 'Detoestandvan
het klimaat inNederland in2003'bestaatde
top 10vanwarmejaren sinds 15101 uitsluitend uitjaren sinds 1989-endaarbij staan
devierafgelopenjaren hooggenoteerd.Het
KNMIverwacht dekomendedecennia verdertemperatuurstijging: overdehele
wereldgemiddeld metée'ntotzesgraden.
Daardoorstijgt dezeespiegelmet10tot90
cmenkomtermeerneerslag.

Waterhuishouding
VoorNederlandendeNederlandse
waterhuishouding heeft ditverstrekkende

Tabel1:

Kwantificeringvanveranderingentengevolgevan klimaatverandering.
huidige

centrale

situatie

schatting

hoge
schatting

+i°C

+2 C

2103mï/s

mei-nov.:-3; 1-9%
dec.-april:+2à+9%

mei-nov.:-5à-19%
dec.-april: +4à+20%

maatgevende afvoer
Maasafvoer gemiddeld

15.000-16.000m3/s
243mï/s

+0%

Maasafvoer zomer
Maasafvoer

142mJ/s

+5%
apr.-juli:+1 à +17%
apr.-juli:+3 à +34«
okt.-mrt: +3% à+17%

maatgevende afvoer
IJsselmeer
gemiddeld zomerpeil
gemiddeld winterpeil
piekpeilen winter
grondwater
gemiddelde

3650-3800 mï/s

10%

20%

NAP-0.15m
NAP-0.29 m
NAP +0.32m

toon
+13 cm
+23 cm

+4cm
+27cm
+46cm

circa4a5cm

circa7à8 cm

+10%

+ 15%

temperatuur
rivieren
Rijnafvoer gemiddeld
Rijnafvoer zomer
Rijnafvoer winter
Rijnafvoer

grondwaterstand
zoutbelasting
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gevolgen.In2002zijn tweemogelijke klimaatscenario's voor2050vanhetKNMI
bestudeerd:decentraleschattingdieuitgaat
vaneentemperatuurstijging vanééngraad
endehogereschattingdieeen temperatuurstijging vantweegradenCelsiusvoorspelt.
Intensievereregenval, frequentere (piek)buienenlangereperiodesvandroogtezullende
kwaliteiten dekwantiteit vandezoetwatervoorraadinNederland beïnvloeden.Bernhardi(KiwaWaterResearch)enHaasnoot
(WLlDelftHydraulics)schetsenhetinhet
Kiwa-rapport'Zoetwatervoorraad bijklimaatverandering:eenverkenningnaarkansenenbedreigingen indewaterketendoor
klimaatverandering' (KOA02.051)alsvolgt.

H20

2214mï/s

Dezetrendanalyseiseenonderdeelvande
toekomstverkenningen inhetkadervan
DeKartonnenDoos.DeKartonnenDoos
verkenttrendsindeNederlandsemaatschappij omtoekomstbeelden voorde
watervoorzieningteontwikkelen.Deze
toekomstbeeldenzulleneenbasisvormen
voorinrichtingvanhet bedrijfstakonderzoekenmogelijkeenbijdrageleverenaan
hetstrategisch beleidvandewaterbedrijven.Uitmeerdanhonderdtrendsselecteerdedeprojectgroepelftrendsvooreennadereanalyse.Dezereeksbehandeltde
potentiëlegevolgenvandetrendsende
onzekerhedenwaarvoorzijdewaterleidingsectorstellen.

Oppervlaktewater
Degecombineerde regen/smeltwaterrivierRijnkrijgt eenhogeregemiddeldewinterafvoer eneenlagerezomerafvoer.Dat
laatstezalkwaliteitsverslechtering vanhet
waterveroorzaken.Zeespiegelstijging en
lagereafvoer zullenerbovendien toeleiden
datzoutwaterbijRotterdam verder landinwaarrskomt.VoorderegenrivierMaaszijn
deeffecten vrijwelzekersterker:nogminder
zomerafvoer ennogmeer winterafvoer dan
bijdeRijn.Depiekenindroogteenwarmte
zullenproblemen metdewaterkwaliteit
oproepen.Indewinter stijgthetpeilvanhet
IJsselmeerdoorzeespiegelstijging endeverhoogdeafvoer viadeIJssel.

aug.-sept.:-ià-3%
aug.-sept.:-1à-7%
okt.-mrt.:+7%à+34%

Grondwater
Meerneerslagbetekent eenhoger
grondwaterpeil.Voor2050iseengemiddelde
stijging berekendvantussen4cm(bij een
gemiddelde temperatuurstijging vanéén
graad)en8cm(stijging mettweegraden)
met grotelokalevariaties.Deverschillen
tussendehoogste(winter)enlaagste(zomer)
grondwaterstanden zullentoenemen.Hogetegrondwaterstanden betekenen onder
anderemeerdenitrificatie,minder uitspoelingvannitraat,eenlager fosfaatbindend
vermogenenhetvrijkomen vangebonden

zwaremetalen.Inlagedelenvan Nederland
wordthetgrondwater brakkerofzouter.

lenvakeroptreden:vantweetotdriekeerper
jaarnunaarmogelijkeenkeerofachtstraks.

Kwantiteit

Technisch oplosbaar

Dedrinkwatersector zalgevolgen ondervindenvanklimaatverandering,zowelwar
dekwantiteit alsdekwaliteit vandegrondstofbetreft. Opjaarbasis blijft detotalehoeveelheidwaterongeveergelijk,maardeverdelingoverhetjaar enoverlocaties
verandert.Lage rivierafvoeren indezomer
enherfst zullenproblemengeven,vooral
wanneer inextreemdrogeperiodestegelijkertijd dewatervraagstijgt endevoorraad
daalt.Nieuweretentiegebieden kunnen helpen.Debebouwdekomen landbouwgebiedenkrijgen meer wateroverlast teverduren
doormeerneerslag.Hetduingebied wordt
natter.

Mogelijkegevolgenvandebovenstaande
problemenzijnuitgewerktinhetkadet.De
lijst isomvangrijk, maarlijkt nietonovetkomelijk.Inprincipezijn dezeproblemen technischoplosbaat,maartegeneenprijs.Bovendienzullennietaldezeeffecten teedsin2023
optreden.Maarhoezitdatvoordelangere
termijn? Moetenwejuistvoorhet klimaat
nietverdervooruitkijken dantwintigjaar?

Kwaliteit
Biologischeactiviteit
Bijvoorraadvorming indezomerverslechten mogelijk dekwaliteit alsbij hogere
temperatuten debiologischeactiviteit stijgt.
Alstivieren vakeroverstromen,neemrhet
gevaarvanmicrobiologischebesmettingtoe.
Bijoevergrondwaterwinningen kande
bodempassage korter worden,zodat verontreinigingen sneller bijdepur komen.

Verzuring
Inwest-Nederland kunnen problemen
optredendooizoutindrmging.Landelijke
modelberekeningen gevenaandatdoorzeespiegelstijging dezoutbelastingviahet
gtondwater naarhetoppervlaktewater kan
toenemen, in2050tot tienprocent meer dan
nu.
Vmlihb'mg
Meerneerslagbetekentmeeterosieen
meerslibinhetwater.Deverblijftijd inde
rivierwordt'szomerskorter,waardoorher
zelfreinigend vermogenafneemt. Daaromis
meerslibverwijdering nodig.'Slibgolven'zul-

Foto:MichelleMuas.

Kyoto
OndankshetKlimaatverdragenhet
Kyoro-protocolgaanverschillende ontwikkelingendiehetklimaatbeïnvloeden door.
HetKyoto-protocol streeft naareendaling
vandeuitstoot vanbroeikasgassen vanvijf
procent in2015tenopzichtevan 1990.Circa
tweehonderd landen hebbenzichverplicht
individueelvastgesteldemaatregelen te
nemen:Nederland bijvoorbeeld moet zijn
uitstoot metzesprocentverminderen. Het
uitgezette beleid indeUitvoeringsnota Klimaatbeleidzoudaarvoorvoldoende moeten
zijn,maardeeffecten vanveel maatregelen
blijven vooralsnogonduidelijk. In2005volgt
eenevaluatie.Beleidengedragzouden ook
kunnen veranderen.Watgebeurt eralsde
Nederlandseeconomiestagneert?Debroekriemwordtaangehaald eninvestetingen in
milieumaatregelen wordengeschrapt. Daarnaastzijn wijvastnietdeenigen dienadeze
zomerdeaanschafvaneenaircooverwegenindeautokunnen wealnietmeerzonder.

Onduidelijkheid
Dezelfdeonduidelijkheid geldtop
wereldschaal:dewerkelijke resultaten van
ingezetteenvoorgenomen maarregelen
moeten weafwachten. Ookkunjeje afvragenofallelandenzichaanhun afspraken
zullen(kunnen]houden.PresidentBushjr.
achtzichnietmeeraan'Kyoro'gebonden,

omdat datonbillijk uitpakt voordeVerenigdeStatenenanderegeïndustrialiseerde landen.Tachtigprocentvandewereld hoeft
immersdeuitstoot nietaante pakken,
waaronder China,dehuidige nummer twee
inuitstoot vanbroeikasgassen!Chinaen
India makennu eeninhaalslagrichring het
westersewelvaartsniveau, dieleidt tot meer
uitstoot.ZoisChina hardopwegomde
vierdeautoptoducent terwereld reworden:
het heeft ditjaar meteenproducrievan4,5
miljoen auto'sFrankrijk algepasseerd.Voor
2010wordteenruimeverdubbelingverwacht.Nu zijn erslechts 10auto'sperduizendChinezen,tegen417per duizend
Nederlanders.Heteffect zalenormzijnals
1,3miljard Chinezendezelfde 'levensstandaard'alswij bereiken.
Bovendienblijft emissiereductie inhet
verkeeruit,omdat technologische verbeteringenaanauto'snietopwegentegendetoenemende vraagnaarzwaardereauto's.
Economischeontwikkelingvanontwikkelingslanden kanevenveel(ofmeer)schade
aanlucht,grond enwaterveroorzaken alsde
westerseindustrialisering heeft gedaan.
Opdelangetermijn kandeklimaatveranderingdaarom nogweleensdrastisch
uitpakken.Wijzouden daarom verder willen
kijken dan 2023.Hoezouhetzijn omover
pakweghonderdjaar bij eenwarerbedrijfte
weiken?Metwelkeomstandigheden krijgen
wedantemaken?Eenskijken hoeverhet
voorstellingsvermogen reikt.

Zo zou het kunnen zijn in de 21e
eeuw...
Landbouw
Detemperatuur isoveralinEuropagesregen.Hetnoordenisnartergewordenenher
zuidendroger.InZuid-Europaverschrompelendeoogstenenwoedenbosbranden.Groorschaligelandbouwisnaaronzebreedregradenverhuisd:vooralnaarOost-Europa,maar
ooknaarNederland.Vergezocht?Ditjaaris
hereffect vandeexrremezomeralgoedte
merken:deproductievanmaisensuikerbieteninItaliëdaaldemet25procent,deproductievangraaninPortugalmet33 procent.Finlandproduceerdetwaalfprocentmeer
koolzaadenIerland 25procentmeersuikerbieten,zomeldtAgriHolland.Doordelandbouwverhuizingstijgt 'szomersdevraag
naarwater indelandbouwenrakenbronnen,
ondanksdeKaderrichtlijnWater,nogsteeds
metnitraatenpesticidenvervuild.
Toerisme
Nederland isinde22eeeuweentypisch
vakantieland.Omdat hetinFrankrijk enItaliëmeerdan40°Cwordt-met uitschieters
naar5o°C-endeaircoregelmatiguitvalt
H
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wegensstroomstoringen, verblijft wiedat
kanbetalen 'szomers lieverineenklimaatvriendelijk landalsNederland.OpdeNoordzeesrranden hoorjedanFransnaastDuits.In
deduinen verschijnen grotehotelflats.De
bevolkingverdubbelt indezomer.Misschien
ligtdekustlijn danheelergensandersenligt
Amersfoort aanZee,zoalsprofessor Ceesvan
denAkkeropeenVEWIN/Kiwa-seminarin
2000alsuggereerde.
Brandstofcellen
Waterbedrijven hebben inde22eeeuw
eenbelangrijke functie indeenergievoorziening:zij leverengrotehoeveelheden zuivet
waterombrandstofcellen 'opteladen'.De
VerenigdeStatenontwikkelden dezetechnologieinplaatsvanteinvesteren indeKyotoverplichtingen.DeVSleidendenieuwe
waterstofwereldeconomie.
Zeewater

Degrotewatervraagvervullen wegrotendeelsviaomgekeerdeosmosevanzeewater.Wemoetenwel,nu deeeuwenoude
grondwaterreserves beginnen teslinken en
teverzilten.Detechniek isduur endewaterprijzen zijn hoog.

Voorbereiden
Ditbeeld vande22eeeuwiseen ruwe
exttapolatievanenkelebestaandeontwikkelingen.Ofhetookzouitpakt, kunnen we
nietvoorspellen.Uenwijzullenerzelfook
niet meerbijzijn.Klimaatwijzigingen zettenlangzaam inenhebbendecennia nodig
omhun beslagtekrijgen. Dergelijke geleidelijke veranderingen spreken minder totde
verbeeldingalsdan plotselinge rampen,
zoalseenaardbeving.ZoweetLosAngelesal
jaren dat'degroteklap'eraankomt enhoe
desastreusdegevolgendaarvanzullen zijn.
InLosAngelesbereidt menzichdaarop voor.

Zoiseenaardbevingsbestendig reservoir
aangelegd (DiamondValleyLake)mervoldoendedrinkwater voorherjaar nade
beving.Omdat klimaatveranderingveel
geleidelijkere veranderingen veroorzaakt
danaardbevingen, isdeneigingje voorte
bereiden mindergroot.Welijken watdat
betreft misschien welopkikkers.Alsjeeen
kikker ineen pan kokend watergooit,zal hij
proberen wegtekomen omzijn leventeredden.Maaralsje hem ineenpan koud water
ophetvuurzet,blijft hijzitten-tot hette
laatis.Datmagonsmensenniet overkomen.
Latenwedaaromblijven controleren hoe
snel'detemperatuur stijgt' en manieren
vinden omhetgasuit tezettenofuitdepot
teklimmen. f
LilianBernhardien Toine Ramaker
(KiwaWater Research)

Wat kan klimaatverandering in de drinkwaterpraktijk betekenen?
Verandering van bronnen
Hetveranderdeneerslagpatroonkanons
dwingenmeerderebronnenintezetten,bijvoorbeeldzowelMaas-alsRijnwater ofeen
combinatievangrond-enoppervlaktewater
ofzelfsafvalwater.Locatieafhankelijk zouje
verschillendewaterkwaliteitenuitverschillende bronnen kunnenleveren(zuivering
opmaat),eventueelinsamenwerkingmet
anderepartijenalswaterschappen.Ook
inkoopvanbuitenlandswateriseenoptie.

Veranderingen bij productie en
distributie
• Eénzomerals2003 zaldegrondwatervoorraad niettezwaar beïnvloeden,
zekeromdat vorigjaar deaanvulling
goedwas.Eenreeksvan dergelijke
zomers kandegrondwatervoorraadwel
aantasten,zodatktitische natuurgebiedeneraangaan,zekeralszeminder door
kwelwater maar vooraldoor regenwater
wordengevoed;
• Zeespiegelstijging enbodemdalingveroorzaken verziltingvangtond- en
oppervlaktewater, vooralbij rivierwaterenoever(filtraat)winningen inhetwesten(Zuid-Holland, Rijnland endeHaarlemmermeer).Dankan diepinfiltratie
nodigzijn;
• Alswaterschappen vakerzout water
moetengaan inlaten,kandatop termijn
problemen gevenvoor oevergrondwaterwinningen.Wezoudendan bijvoorbeeld
moetengaanzuiverenviaomgekeerde
osmose;
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• DeUnievanWatetschappen verwacht
datin 2015circa300-350.000hectare
ruimte nodigisvoorwaterberging.Als
daarbij wingebieden overstromen,kan
datkwaliteitsproblemen opleverenen
nieuweeisenstellen aandezuivering,
bijvoorbeeld voorhetverwijderen van
zwevendstof Alsbijvoorbeeld deBethunepolder eensinde roojaar wordr
gebruikt voorwaterberging,zullengeen
maatregelen nodigzijn,maar welalsdat
eensindevijfjaar gebeurr;
• Detoegenomen neerslagkanuit uiterwaardenofrivierbeddingen 'oud'sediment vrijmaken datPCB'sofzware
metalenbevat.Momenteel wordtde
inlaatvanwatergesloten alsvervuilde
slibgolven indeMaasoptreden.Datzal
vakernodigzijn alsdezuivering hierop
niet berekendis;
• Datzelfdegeldtvoordetoegenomenbacteriologischeen virologische besmetting
indewinter, wanneer het zelfreinigend
vermogenvan rivieren merdetemperatuur daaltenriooloversrorten en neerslagafvoer toenemen;
• Vernattingbetekent meerpompenen
dusmeerkosten.Deafgelopen vierjaar
isrondAmsterdam het neerslaggemiddeldegestegenvan800mm naar1200
mm perjaar.Degrondwaterstand steeg
daardoor 20tot30cm,wat wateroverlast
veroorzaakt indestadenophet platteland.Heemstedeheeft doorneerslag in
heteigengebied(nietindeduinen)al
miljoenen euro'sschade opgelopen;

• Zeespiegelstijging entoegenomen neerslagberekenen voordeduinwaterbedrijveneenverliesaan infiltratiedruk;
• Hogeretemperaturen enlozingvanwarmer koelwater veroorzaken inderivierenbodemverstoppende processen,
zodatsommigerivieren niermeer infiltreren;
• Doorhogere temperaturen ontstaat in
tivieren meeralgengroeien microbiologischegroei.Chloreren bijdezuivering
kandan nodigzijn;
• Hogeretemperaturen vergroten hetrisicovangroeivanlegionellainhetdistributiesysteem;
• Opdenduur wordtdeverdelingvan het
beschikbare watereenprobleem.Door
hogereverdamping (achtprocentvan
jaarlijks 540à600mm)eneen relatief
geringetoename indeneerslag(bijde
centraleschattingeenprocent opde350
à425mm),worden dezomers droger,
zodat landbouw ennat natuurbeheer
ommeerwatervragen.Wiemageerst?
Koppelenvandrinkwaterleidingen tot
een'hoofdslagader' kannodigzijn om
calamiteiten tebestrijden. Kunnende
Nederlandse leidingstelsels tegen
gebiedsvreemd waterenwatzijndeconsequentiesvanaanvoerovergrotere
afstanden? Tijdelijke ondergrondse
opslagvanschoondrinkwater, 'aquifer
storageand recovery'kanhelpen.Overtolligewinterneerslagwordtdannazuiveringondergronds opgeslagenvoor
gebruik indezomer,f"

