VERSLAG

TECHNIEK LIJKT AANTREKKELIJK VOOR NEDERLAND

Samengevat zijn de belangrijkste
conclusies vandereis:

VS-studiereisover
ondergronds
bodemgebruikenASR

• DeASR-techniek isrelatiefeenvoudig
toetepassen.ASRisniet meerofminder
gecompliceerd dan deons bekende
kunstmatige infiltratiesystemen en
sommige grondwaterwinningen.
• ASRisvooralvan belangwanneer het
toegepast kanworden inofindedirecre
nabijheid vangrote bevolkingsconcentraties.Ruimtelijke afstemming met
ondergrondse opslagvanenergie,die
ookzalplaarsvinden in dichtbevolkte
gebieden,isdaarbij noodzakelijk.
• Dechemie vandediepeondergrond kan
eenbeperkende factor zijn. Dein Nederlandaanwezigekennis overwaterkwaliteitsveranderingen bij bodempassage,
vooralverkregen bij infiltratiesystemen,
staat opeen hoger peildan indeVS. De
waterkwaliteitsveranderingen inde
ondergrond zijn voordeAmerikanen
niet zobelangrijk, omdat zowelvoorafgaandealsnaASRhet (drink)water
wordtgechloord,diverseaquifers inert
zijn én ermeer mogelijkheden zijn om
hetwatervoerend pakketchemisch te
prepareren.

ASR(AquiferStorage& Recovery)biedtinNederlandplaatselijk^ocdeperspectieven.Hetiseen
goedtoepasbare,nietalteingewikkeldetechniekvoorlietondergrondsopslaanvanwaterdiekosten
bespaartendeleveringszckerheidverhoocjt.Ecualternatie/dat overwogenkanwordennaastandere
alternatieven.Voorconcretetoepassing inNederland moetenechter1105 diversevragenworden
beantwoord.Dat wasdebelangrijksteconclusievande 16deelnemersaaneenstudiereisoverondergrondsbodemcjcbruikenASRdienaardeVcrcnicjdeStatenleidde.
Deaanleiding tot destudiereis isde
sterk toenemende belangstelling voor
ondergronds bodem-en grondwatergebruik
endemogelijke toepassingvanASR(ondergrondseopslagvan(drink)warer).Inde
VerenigdeStaten wordt dezetechniek al 30
jaar toegepast.Nietgehinderd doordedagelijkse beslommeringen konden gedurende
tiendagen ideeënworden opgeworpen en
getoetst. Dedeelnemers waren afkomstig
van waterleidingbedrijven (WMO, WML,
PWN,WOB enWMN),provincies(Drenthe,
Noord-Holland enZuid-Holland),RIVM,
InspectieMilieuhygiëne,het Amerikaanse
bureau CH2MHÜI(betrokken bij demeeste
ASR-installatiesindeVS) enKiwa.
In totaalzijn tien locatiesbezocht.De
omstandigheden bij drielocatiesinde
omgeving van Philadelphia zijn goedvergelijkbaar met Nederland: het klimaat is
vergelijkbaar, degrondwaterstanden zijn
hoog,dewaterkwaliteit iseenprobleem en
deregelgeving voorASRisgebrekkig.Toch
bleekhet niet altijd evenmakkelijk om
goedeconclusies voorNederland te trekken.
Dat werd vooralveroorzaakt dooreen
verschil in cultuur:deAmerikanen zijn
'doeners',gaansneltotactieover, besteden
minder aandacht aan vooronderzoek, en
hebben eengeheelanderevisieopwaterkwaliteit (chloring!!).Daardoor konden niet
allevragen direct worden beantwoord.
Deomstandigheden in LosAngelesen
LasVegas(degrootsteASR-installatieter
wereld)zijn anders dan inNederland. Het
zijn drogestreken met grote waterrekorten
door klimatologische omstandigheden en
volledigeuitputting vandegrondwatervoorraden.Ondergrondse opslagvan
(drink)water, dat somsovergrote afsranden
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wordr aangevoerd, iseennoodzaak. Opslag
inbovengrondse reservoirs iseigenlijk geen
optie,omdat deverdamping hoogisen het
risicoopaardbevingen besraat (damdoorbraak!).ASRisrelatiefeenvoudig toete
passen indezeergrove,'lege' bodemlagen,
endoor hogechloordoseringcnzijn er,in
Amerikaanseogen,geengrote problemen
met de waterkwaliteit.

Dedeelnemersaandestudiereis.

• Wemoeten inNederland naar grotere
dieptendurven kijken dan waarop nu
gewonnen wordt,onder andere om
andere belangen niet indewegtezitten.
Voordegrondwaterwinning beperken
weons momenteel totdebovenste 50tot
250meter vandeondergrond.ASR is
geenwinning maar voorraadvorming,
endatgeeft de mogelijkheid omook
dieper tekijken, tot 500a600meter
diepte,waardoor de toepassingsmogelijkheden sterk toenemen.
• Vanuitvolksgezondheid bestaan geen
overwegende bezwaren tegenASR.
• In hoeverreASRkanbijdragen aande
oplossingvanverdroging ofjuist
bijdraagr aan verdroging isvooralsnog
onduidelijk.
• Dewet-en regelgeving met betrekking
totASRzal inNederland ontwikkeld
moet worden.IndeVerenigdeStaten
bemoeilijkt inveelgevallen dewetgevingdetoepassingvanASR, nietzozeer
omdat dewetgever tegen toepassingvan
detechniek is,maaromdat dewetgever
endevergunningverlenende instanties
geheel langselkaar heen werken.
DeNederlandse waterleidingbedrijfstak
moetzich,meerdan tot nu toe,pro-actief
opstellen tenaanzien van het ondergronds
bodem-engrondwatergebruik, omdat anderenbeslaggaan leggenopde ondergrondse
ruimte.Deontwikkelingen gaan snel,ende
waterleidingbedrijven zijn een belangrijke
gebruiker vandeondergrond (grondwateronttrekkingen infiltratie), waarvan het
belang nogtoezalnemen (ondergrondse
opslagvan (drinkjwater:ASR).
Wezullen 'in voorraden moeten gaan
denken',eennieuwdenkconcept.Totop
heden dachten wevooral ingroeivan het
waterverbruik, in uirbreiding vandewaterwincapaciteit, inclusiefbijbehorende piekfactoren. Doordestagnerende watervraag
zijn wenadrukkelijker opzoeknaar kostenbesparingen en verlaging van piekfactoren.
Daarvoorzijn watervoorraden nodigenis
ASReengeëigende techniek.
Erisnognader (technisch) onderzoek
naarASRnodig,allereerst naardevoorwaarden waaraandeondergrond vaneenASRlocatiemoetvoldoen,zoalsde aanwezigheid
van afsluitende bodemlagen,de doorlatendheid,dechemischesamenstelling ende
natuurlijke grondwaterstroming. Verder
heeft ASR,omdat afwisselend sprakeisvan
infdtratie enwinning,eenveelmeer dynamische bedrijfsvoering dan de huidige
bekende infiltratiesystemen. Uit pilotproevenen modelonderzoek moet blijken hoe

eenASR-systeem indepraktijk werkt.Veelbelovend lijkt eenkoppeling met ondergrondseontijzering, eeninNederland reeds
lang bekende techniek dieveel overeenkomsten heeft metASR.

ACTUALITEIT

Gehalte diuron in
Maasnog niet gezakt

Vervolgactiviteiten
Tijdens dereis kwamdevraagop:Hoe
verder?Dat leiddetot devolgendeactiviteiten,dieinmiddels ingangzijn gezet:een
symposium 'Ondergronds bodem- en
grondwatergebruik voor waterleidingbedrijven', teorganiseren door Kiwain het
voorjaar van 2001.Denadruk ligthierbij op
debeleidsmatige aspecten.Verder moet
nader onderzoek worden uitgevoerd naar
financiële, infrastructurele en technische
aspecten vanASR. In het kader van het
Contractonderzoek Waterleidingbedrijven
doen Waterbedrijf Gelderland,WMLen
WMOmomenreel onderzoek naar kostenbesparingen en verhoging vandeleveringszekerheid door herinpassen vanASRin het
totale waterleveringssysteem, relevante
ervaringen metASR-achtige systemen
(ondergrondse ontijzering) inNederland ter
voorkoming van'dubbel'onderzoek en
modelleringen monitoring van warerkwaliteitsveranderingen in rypischeASR-situaties.
Ookworden proeven op praktijkschaal
uitgevoerd.WMLstart binnenkort opde
winningHerten bij Roermond met eenASRproef Ookenkeleandere waterleidingbedrijven hebben meerofminder vergevorderde plannen voorpilotstudies.Weer
anderebedrijven wachten opde resultaten
vanhetonderzoek alvorens verder tegaan.
Eenandereactiviteit dieKiwavolgend
jaar gaat verzorgen ishet organiseren van
eencursus 'Bodempassage-systemen'.
Hierin ligtdenadruk meer opde technischinhoudelijke aspecten.
Tenslotte wordteen contactgroep
'Ondergronds bodem- en grondwatergebruik enASR' opgericht, momenteel
bestaande uitdedeelnemers aandestudiereis.Doorregelmatigbijeen tekomen willen
zijdediscussies en initiatieven stimuleren
en hopen zegezamenlijk verder te komen.
met dank aanJanWillem Kooiman
(Kiwa),Andre Jansen (Kiwa) en
Carolina Bienfait (CHzMHill) f
Voormeerinformatie:Jan WillemKooiman
(030)6069683 o/pere-mail:
Jan.Willem.Kooiman@Kiwa.n!

HetdiurongchalteindeNederlandse Maasen
dezijrivieren isvorigjaargelijkgeblevenaan
hetgehaltem 1998. Deajgelopcnjaren hebben
diversegemeenten inittatievengenomenom de
hoeveelheiddiuron inlietwaterteverminderen.
Dat leekaanvankelijk resultaatopteleveren,
maardemetingenvande laatstejaren laten
ziendatdiuron inhetoppervlaktewaternog
steedseenprobleemvormt.Dat blijkt uithet
RIZA-rapport'Diuron inNederlandseMaasen
haarzijrivieren', datonlangsverscheen.
Sinds 19513 wordt onderzoek verricht
naar het voorkomen van het onkruidbestrijdingsmiddel indeMaas.Deaanleiding hiervoor wasdat dewinningvandrinkwater uit
deMaasmeer danzesweken moest worden
gestaakt door Waterwinningbedrijf
BrabantseBiesboschvanwege het hoge
gehalteaan diuron.
Dediuron indeMaasisvooreengedeelte
afkomstig uitdebuurlanden.Daarom ishet
noodzakelijk dat internationale afspraken
wordengemaaktom hetdiurongehalte terug
tedringen.InNederland ishetsinds 1juni
vorigjaarverboden om onkruidbesrrijdingsmiddelenmetdiuron nogregebruikenop
verhardeoppervlakkenenonbeteeldeterreinen.Demetingen indeMaasoverditjaar
zullen moetenuitwijzen ofdezemaatregel
daadwerkelijk resultaat oplevert.Devrees
bestaatdatdoorhet verbod opdiuron het
gebruik vananderechemische besrrijdingsmiddelen,zoalsbijvoorbeeld glyfosfaat, zal
toenemen.Ditkanookeenprobleem vormen
voorde waterkwaliteit.
Deoplossingvandit probleem ligt in
hetstoppen van hetgebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen. Actiesdiehet toepassenvan niet-chemische methoden van
onkruidbestrijding stimuleren in hetMaasstroomgebied moeten worden voortgezet.*i

Verschijningsdata
Deverschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenovezichtdat
ukunt aanvragenbijderedactie:
(010)42741 65.Daarisookeen handleiding
optevragenvoordeartikelen in
Platfotm.
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