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Ken uw grondstof: Het meetsysteem grondwaterkwaliteit

De beïnvloede grondstof
Het traditionele vertrouwen in de kwaliteit
van grondwater - momenteel grondstof
voor driekwart van ons drinkwater - is al
enige tijd tanende. Oorzaak is de in de
laatste decennia sterk toegenomen invloed
van de mens op de kwaliteit van het
bovenste grondwater. Deze invloed doet
zich gelden in de vorm van diffuse verontreinigingen door meststoffen, bestrijdingsmiddelen en zure regen en in de vorm van
lokale verontreinigingen. Door onbekendheid met de hoeveelheid verontreiniging
en de geohydrologische en de geohydrochemische situatie in de ondergrond is
onvoldoende bekend hoe de invloed aan
maaiveld door zal werken naar het dieper
gelegen grondwater.

DRS. PAUL K. BAGGELAAR
KIW'ANV
Onderzoek en Advies

Maar als een waterleidingbedrijf de
toekomstige drinkwatervoorziening veilig
wil stellen, dan moet het tijdig weten
welke stoffen in het ruwwater, wanneer, in
welke mate en over welke periode drinkwaternormen zullen naderen of overschrijden (zie afb. 1).
Dergelijke inzichten moeten bij voorkeur
al 10 à 15 jaar van te voren beschikbaar
zijn, om nog voldoende tijd over te
houden voor eventuele aanpassingen,
zoals de ontwikkeling en implementatie
van een nieuwe zuiveringstechniek of zelfs
re-allokatie van de winplaats.
Behalve deze interne behoefte om de
grondstof beter te leren kennen is er ook
nog de maatschappelijke informatiebehoefte, die is verwoord in het Nationaal
Milieubeleidsplan [NMP, 1989]. Daarin
worden de waterleidingbedrijven
opgeroepen vroegtijdig te signaleren
welke stoffen risico's inhouden voor de
kwaliteit van het drinkwater en jaarlijks te
rapporteren over de kwaliteit van het
drinkwater en van de gebruikte grondstof.
Er is voldoende aanleiding voor grondwaterbedrijven om de kwaliteit van hun
grondstof te meten. De VEWIN stelt in
haar milieuplan dan ook dat waterleidingbedrijven zo gauw mogelijk 'effectieve
meetnetten' moeten inrichten. Maar wat is
hier 'effectief en hoe moet een dergelijke
meetinspanning vorm worden gegeven?
In dit artikel geef ik een voorzet, waarvoor
ik het concept van het meetsysteem
introduceer. Vervolgens geef ik aan hoe
het meten van de waterkwaliteit bij een

Samenvatting
Onder grondwaterbedrijven groeit de belangstelling voor het meten van de
kwaliteit van hun grondstof door de toenemende bedreiging van deze kwaliteit. Ze
hebben vooral behoefte aan inzicht in de toekomstige kwaliteitsontwikkelingen
van hun grondstof. Bovendien worden ze nog door het Nationaal Milieubeleidsplan en het VHWIN-Milieuplan opgeroepen om de grondwaterkwaliteit te
gaan meten. Veel bedrijven weten echter nog niet hoe een dergelijke meetinspanning vorm te geven. Hier wordt aanbevolen daarvoor bij elke winning een
meetsysteem grondwaterkwaliteit op te zetten. Dit waarborgt een efficiënte
meetinspanning en regelmatige rapportage van de gewenste informatie aan de
doelgroepen. Het opzetten leunt op een gedegen voorstudie en omvat onder meer
het gedetailleerd vastleggen van alle handelingen die nodig zijn voor een
consistente informatiestroom, die loopt van bemonstering tot en met rapportage.
De kosten van een meetsysteem worden vooral bepaald door de kwetsbaarheid
van de winning voor verontreiniging.

grondwaterwinning in een meetsysteem
kan worden gegoten. Daarna volgen
enkele kostenindicaties en rond ik af met
conclusies en een korte evaluatie van de
stand van zaken met betrekking tot de
oproep van de VEWIN.
Wat is een meetsysteem?
Een meetsysteem is een procedure om
geregeld gewenste informatie te krijgen op
basis van metingen (zie onder meer
[Sanders etal, 1990 en Ward etal, 1990]).
Het omvat veel meer dan een meetnet,
dat in feite slechts de basisgegevens van
het meetsysteem levert. In het meetsysteem zijn alle handelingen vastgelegd
die nodig zijn om een consistente en
gewenste informatiestroom op gang te
brengen en ook te houden. In volgorde
zijn dit: het bemonsteren van het grondwater, de chemische analyse, de controle
en opslag van de gegevens, de verwerking
van de gegevens en tenslotte de
rapportage aan de doelgroep (zie afb. 2).
De procedure waarborgt consistentie, in
de zin dat de informatie niet vertroebeld
kan raken door tussentijdse variaties in de
aanpak. In een recent artikel in dit blad is
bijvoorbeeld al het belang aangegeven van
een procedure bij de verwerking van
routinematig verkregen gegevens
[Aalderink, 1992).

Afb. 2 - Principe van hel
meetsysieem waterkwaliteit bij grondwaterwinning.
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Meetsysteem versus datakerkhof
De kracht van het meetsysteem wordt
evident door vergelijking met zijn tegenpool, het datakerkhof. De laatste is te

Aß. 1 - Onzekerheidoverde toekomstige ruwwaterkwaliteit.
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TABEL I- Kenmerkenrem hetdatakerkhofenvan hel meetsvstcem.
Kenmerk

Datakerkhof

Meetsysteem

Meetdoelstclling

Vaag/Voldoer

Beleidsondersteunende informatie

Meetnet
Meetlokaties
Meett'requcntie
Analysepakket

Intuïtief
Intuïtief
Breed

Strategisch
Strategisch
Beperkt

Informatiestroom
Bemonstering
Analysemethoden
Controle gegev.
Opslag gegevens
Verwerking geg.
Rapportage

Ad-hoc
Ad-hoc
Geen
Ad-hoe
Soms
Soms

Procedure
Procedure
Procedure
Procedure
Procedure
Procedure

Optimalisatie

Niet mogelijk

Mogelijk

omschrijven als een situatie waar routinematig wordt gemeten en waar de meetgegevens eindigen in een kast, of in de
moderne versie daarvan, een database,
zonder doelgerichte aansluitende verwerking, rapportage en het gebruik van
deze informatie op beleidsniveau. Helaas
is het datakerkhof niet louter een
theoretisch begrip en bestaan er vele
exemplaren, soms zelfs vrij kostbare. Ze
zijn bijna zonder uitzondering te verklaren
uit het niet vooraf vaststellen van een
duidelijke meetdoelstelling. Om de tegenstelling toe te lichten zijn in tabel I van
zowel het meetsysteem als het datakerkhof enkele kenmerken vermeld.
Meetdoelstelling
In het geval van een datakerkhof is de
meetdoelstelling inconcreet of wordt er
slechts gemeten omdat dit een wetsverplichting is. Een meetsysteem daarentegen kan slechts bestaan bij de gratie van
een duidelijke meetdoelstelling.
Meetnet
Door het ontbreken van een concrete
meetdoelstelling bij het datakerkhof is er
geen houvast bij het kiezen van de
lokaties van de meetpunten en van de
meetfrequentie. Het gevolg is dat dergelijke keuzen intuïtief worden gedaan
(uiteraard tenzij ze wettelijk zijn vastgelegd). Bij het meetsysteem kunnen
zulke keuzen echter strategisch worden
afgestemd op de meetdoelstelling. De
mate van concretisering van de meetdoelstelling komt dikwijls ook tot uiting in het
analysepakket. Hen datakerkhof kent vaak
een breed analysepakket, omdat er geen
harde criteria zijn om parameters uit te
sluiten. Bij een meetsysteem daarentegen
kan het analysepakket doelgericht worden
samengesteld, wat doorgaans resulteert in
een beperkt aantal parameters.
Overigens hoeft niet elk meetnet met een
breed analysepakket direct te worden
uitgemaakt voor datakerkhof: zo kent het
Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

van het RIVM weliswaar een breed
analysepakket, maar het heeft verder
voldoende kenmerken van een meetsysteem, zoals een duidelijke meetdoelstelling, een procedure voor de
informatiestroom en regelmatige
rapportage van de gewenste informatie.
Informatiestroom
Bij een datakerkhof zijn de handelingen
niet vastgelegd. Kr kan dan ook makkelijk
niet-natuurlijke variatie worden geïntroduceerd in de gegevensstroom, door
tussentijdse veranderingen in de aanpak.
Daarvoor zijn vooral handelingen als
bemonstering en chemische analyse
gevoelig. Ronduit funest is echter dat
handelingen als verwerking en rapportage
nergens zijn vastgelegd, wat in veel
gevallen impliceert dat de gegevensstroom
direct na de opslag vastloopt. Rapportage
zal slechts sporadisch worden uitgevoerd
op eigen initiatief van enthousiaste
medewerkers. Als statisticus wordt mij wel
eens gevraagd te helpen de gegevens van
een datakerkhof tot leven te brengen. Er is
weinig meer frustrerend en minder
inspirerend dan dat! Hoe moeten de
gegevens verwerkt worden en welke
informatie moet er geproduceerd worden
als het hele meetproces geen duidelijke
doelstelling heeft gehad?
Bij het meetsysteem daarentegen zijn alle
handelingen vastgelegd in een procedure,
wat leidt tot een continue en consistente
gegevensstroom, die uitmondt in regelmatige rapportage van de gewenste informatie aan de doelgroep.
Optimalisatie
Optimalisatie houdt in het meetproces
zodanig afstemmen dat de gewenste informatie tegen de laagste meetinspanning
kan worden verkregen. Dit is echter alleen
mogelijk als er een concrete meetdoelstelling is. Een meetsysteem kan dus geoptimaliseerd worden, een datakerkhof niet.

Opzetten van het meetsysteem
Hier volgt een beknopte beschrijving van
de te volgen aanpak bij het opzetten van
een meetsysteem grondwaterkwaliteit.
Een gedetailleerde beschrijving van de
systematiek vindt u in KIWA Mededeling
nr. 117: 'Naar een meetsysteem waterkwaliteit bij grondwaterwinning'
[Baggelaar, f992].
Concretisereninformatiebehoefte
Eerste stap is het zo concreet mogelijk
vastleggen van de informatiebehoefte,
omdat dit bezieling geeft aan het meetsysteem. Uit de in de aanhef geschetste
problematiek volgt dat er voor de grondwaterbedrijven behoefte is aan: a)
minstens 10 à 15 jaar vooruit inzicht in
verslechteringen van de ruwwaterkwaliteit
en b) signalen over trends in de kwaliteit
van het ruwwater en het te winnen grondwater.
Faseringvan hetopzetten
Als de informatiebehoefte is vastgesteld
moeten er nog vijf fasen worden doorlopen om tot een volwassen meetsysteem
te komen: 1. voorstudie; 2. ontwerpen
installatie meetnet; 3. opstellen
procedures meetsysteem; 4. exploitatie
(van het meetsysteem) en 5. optimalisatie. Het geheel vormt een innovatief
proces, in de zin dat door het uitvoeren
van een fase het inzicht dermate kan
veranderen dat het geheel weer van voren
af aan moet worden doorlopen. Zo kan de
installatie van diepe waarnemingsputten
informatie opleveren over de ondergrond,
die noopt tot bijstelling van het beeld van
de ligging van het intrekgebied en/of de
geohydrochemische situatie. De fasen
worden hieronder toegelicht (met uitzondering van de exploitatie-fase).
ad 1. Voorstudie
In de voorstudie moet op basis van alle al
beschikbare gegevens de geohydrologische en geohydrochemische situatie
van de winning zo scherp mogelijk in
beeld worden gebracht. Relevant zijn
vooral de ligging van het intrekgebied, de
geohydrologische opbouw van de ondergrond, de stromingstelsels van het grondwater, de ruimtelijke verdeling van de
kwaliteit van het grondwater, een overzicht van het grondgebruik, de geohydrochemische processen die een rol kunnen
spelen in de ondergrond en zowel de
ruimtelijke herkomst (zie afb. 3) als de
temporele herkomst van het opgepompte
grondwater.
De temporele herkomst van het opgepompte grondwater kan geschikt
worden weergegeven in de responscurve,
waarin het cumulatieve percentage
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grondwater (zie afb. 5). Door de grote
variatie in de kwaliteit van het bovenste
grondwater zullen er doorgaans meerdere
tientallen meetpunten nodig zijn, om
voldoende zicht op die kwaliteit te krijgen,
al kunnen soms flink kosten worden
bespaard door mengmonsters te maken.
Als de grondwaterstand het toelaat,
verdient bemonstering van het bovenste
grondwater met boorgaten de voorkeur
boven vaste waarnemingsputten. Het kan
ook voordelen bieden de steekproef te
stratificeren, wat inhoudt dat per landgebruik een a-selecte steekproef wordt
genomen van het bovenste grondwater.
Zowel bij bemonstering als bij de verwerking moet echter rekening worden
gehouden met in de tijd wisselend landgebruik.
Aß. 3 - Weergave van deruimtelijke herkomst van het opgepomptegrondwater.
A/b. 4 - Responscurves voorverschillendegeohydrologhche situaties [naarTCB, 1991].
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volumestroom (de hoeveelheid opgepompt grondwater) is uitgezet tegen de
reistijd. In afbeelding 4 ziet u voorbeelden
voor verschillende soorten winningen. Het
beginpunt van de curve geeft de minimale
reistijd, terwijl het verloop van de
hellingshoek informatie geeft over de
reistijd-spreiding in het intrekgebied. De
freatische winning kent doorgaans korte
reistijden, zodat het ruwwater snel invloed
kan ondervinden van activiteiten aan
maaiveld. Bij een responscurve met een
steile helling zal een kortdurende
beïnvloeding van het bovenste grondwater
een groot maar 'kortdurend' effect hebben
op de ruwwaterkwaliteit. Als de responscurve daarentegen een flauwe helling
heeft, zal een dergelijke beïnvloeding een
geringer maar 'langdurig' effect hebben op
de ruwwaterkwaliteit.
ad 2. Ontwerp en installatie meetnet
Het ontwerp van het meetnet omvat het

vastleggen van het waar te meten (meetlokaties), het wàt te meten (analysepakket) en het wannéér te meten (meetfrequentie).
Meetlokaties
De uitvoering van het meetnet moet
afhangen van de kwetsbaarheid van de
winning. Hen geschikte maat daarvoor is
de minimale reistijd, de tijd waarbinnen
infiltrerend water de pompputten kan
bereiken. Als de minimale reistijd gering
is, bijvoorbeeld minder dan 50 jaar, dan
kan de ruwwaterkwaliteit relatief snel
beïnvloed worden door vervuilingen vanaf
maaiveld. Bemonstering van het ondiepe
grondwater levert dan relevante basisgegevens om de ruwwaterkwaliteit te
kunnen voorspellen. In dit geval wordt de
maximale uitvoering van het meetnet
aanbevolen, met naast bemonstering van
het ruwwater en het diepe grondwater,
ook bemonstering van het bovenste

Als er zich potentiële vervuilingsbronnen
bevinden op korte reistijd van de winning
moet lokaal een aanvullende strategie
worden gevolgd, met benedenstrooms van
de bron zogenaamde bewakingsputten en
bovenstrooms referentieputten (zie
afb. 6). Uit vergelijking van de resultaten
van deze puttengroepen kan dan worden
opgemaakt of zich daadwerkelijk een
vervuilingspluim aan het vormen is. Als
de minimale reistijd daarentegen groter is
dan een bepaalde drempelwaarde (zoals
50 jaar), kan worden volstaan met bemonstering van het ruwwater en het diepe
grondwater. De diepe waarnemingsputten
moeten zich op een zodanige reistijd van
de winning bevinden, dat er nog
voldoende reactietijd resteert als de
grondwaterkwaliteit verslechtert (bijv.
10 jaar). Ook kan worden overwogen een
aantal diepe waarnemingsputten op
dezelfde stroombaan te plaatsen, zodat
meer zicht ontstaat op geohydrochemische
processen in de ondergrond. Het plaatsen
van diepe waarnemingsputten biedt
natuurlijk een uitgelezen kans om bodemmonsters te nemen en zo gegevens te
krijgen over reactieve bestanddelen in de
ondergrond (zie daarvoor [Berix, 1991b]).
Dit is echter niet mogelijk bij de goedkopere boorsystemen. Tenslotte moet
uiteraard worden getracht bestaande
waarnemingsputten in het meetsysteem
op te nemen om kosten te besparen.
Als de minimale reistijd groot is en de
kwaliteit van het ruwwater verder ook
voldoende onverdacht is, kan in principe
zelfs worden volstaan met bemonstering
van het ruwwater. Omdat dit al is voorgeschreven in het Waterleidingbesluit,
vergt dit niet veel extra kosten. Deze zijn
nodig om ervoor te zorgen dat de
gegevensstroom consistent wordt en dat
er ook regelmatig gerapporteerd wordt. Er
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moet onder meer naar worden gestreefd
bij bemonstering vanhetruvvwater steeds
hetzelfde pompregime te hanteren, zodat
een consistente meetreeks wordt opgebouwd.
Analysepakket
Door hetbelang vaneenzinvol analysepakket en hetgrote aandeel vande
analysekosten inde exploitatiekosten van
een meetsysteem (zie verder onder
'Kosten meetsysteem') moet bijelk meetsysteem eeneigen, op maat gesneden
analysepakket worden samengesteld.Als
toevlucht wordt genomen totéénof ander
standaardpakket, komt de efficiëntie van
het hele meetsysteem op losse schroeven
te staan. Hetisdanniet uitgesloten dat
voor de desbetreffende situatie en vraagstelling totaal irrelevante parameters
worden geanalyseerd! Als bijvoorbeeld
verzuring eenbedreiging oplevert moet
het analysepakket passend en doeltreffend
worden gemaakt door uitte gaan van pH,
redoxtoestand, diepte van bemonstering,
landgebruik en de geohydrologische
situatie [Stuyfzand, 1991].
Maatwerk isdusgeboden, maar toch
kunnen welenkele algemene aan-

Aß. 6-Bemonstermgsstrategic terbewaking van eenlokale vcrontreiuigingsbrou.

wijzingen voor hetanalysepakket worden
gegeven. Zomoet voor de eerste
bemonsteringsronde eenbreed analysepakket worden gehanteerd. Dit geeft
inzicht inde uitgangssituatie enhet kan
ook eenaanvullend beeld opleveren van
bedreigende parameters. Dit zogenaamde
'exploratiepakket' kanmetzeer lage
frequentie worden herhaald (eens in de5
à 10jaar). Verder moet met hogere
frequentie eenbeperkt en doelgericht
pakket worden gehanteerd, het
zogenaamde 'toetspakket', bestaande uit
alle parameters dieeen mogelijke
bedreiging voor de ruwwaterkwaliteit
opleveren, eventueel uitgebreid met
parameters diekunnen duiden op
relevante veranderingen inde waterkwaliteit, zoals EGV, pH, H C 0 3 , Cl, N 0 3 ,
S 0 4 ende somparameters AOX en VOX
(respectievelijk de adsorbeerbare ende
vluchtige organohalogenen). Door de
hoge analysekosten worden de laatste
twee overigens minder geschikt geacht
voor het ondiepe meetnet, dat doorgaans
uit vele tientallen meetpunten zal bestaan.
Afhankelijk vanderesultaten kan een
analysepakket eenmalig worden aangevuld. Zowordt aanbevolen filters met

een pH< 5,5direct te onderzoeken op
sporenelementen. En verhoogde niveaus
van de somparameters rechtvaardigen
direct onderzoek naar relevant te achten
individuele organische microverontreinigingen.
IIet analysepakket voor hetdeel van het
meetnet rond eenvervuilingsbron moet
uiteraard worden afgestemd opde
karakteristieken vandie bron.
Meetfrequentie
De meetfrequentie voor hetruwwater ligt
al vast inhetWatcrlcidingbcsluit en
bedraagt voor de meeste parameters één
waarneming perkwartaal. Voor relevant
geachte parameters waarvoor geen wettelijke verplichting bestaat, kan worden
volstaan metéénwaarneming perjaar,te
verhogen tot4à6perjaar alseen bedreiging zich sterker begint te manifesteren. Bepalend voor de meetfrequentie
van het diepe grondwater isvooral de
lokale snelheid vande grondwaterstroming. Gelet opdelage stroomsnelheden kanin eerste instantie worden
volstaan meteens perjaar of eens per
twee jaar meten.
De bemonsteringsfrequentie van het
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bovenste grondwater moet rekening
houden met de grootte van de verticale
stromingscomponent ten opzichte van de
lengte van het waarnemingsfilter. Bij
bemonstering via boorgaten moet worden
getracht het monster over een zodanige
diepte te nemen, dat het ongeveer een
jaargang grondwateraanvulling vertegenwoordigt. Dit vergemakkelijkt de interpretatie van de gegevens.Jaarlijkse of
tweejaarlijkse bemonstering kan dan
afdoende zijn.
Bij bemonstering van het bodemvocht
moet worden vermeden dat het monster
slechts een korte periode van het jaar
vertegenwoordigt. Daarom moet minimaal
worden bemonsterd op de diepte waar de
kwaliteitsvariaties zijn uitgevlakt (dit is in
ieder geval onder de wortelzone) en dan
jaarlijks of tweejaarlijks.
ad 3. Opstellen procedures meetsysteem
- Procedurevoor bemonsteringmeetnet
De bemonstering vormt een sterk foutgevoelige handeling in de informatiestroom, die grote niet-natuurlijke variatie
kan toevoegen aan gegevens. Een berucht
voorbeeld is het ineens overgaan op
filtreren van de watermonsters. Dit
benadrukt de noodzaak vóóraf alle
handelingen van de bemonstering tot in
de kleinste details vast te leggen in een
procedure. Voorbeelden zijn de 'Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen
voor Bemonstering en Analyse bij Bodemverontreiniging' [OKB, 1988] en de
'Standard Operating Procedures' van het
RIVM [RIVM, 1988]. Verder zal het ook
lonen de monsternemers inzicht te geven
in het effect van afwijkingen op de
procedure. Dit zal hun betrokkenheid
vergroten en een grotere motivatie geven,
wat uiteindelijk betrouwbaardere
resultaten oplevert.
- Procedurevoor chemische analyse
Hetzelfde kan gezegd worden voor de
chemische analyse. Zo kan de variatie in
de gegevens sterk nadelig beïnvloed
worden door tussentijds van laboratorium
te wisselen. Uit meerdere laboratoriumevaluerende onderzoeken is gebleken dat
de spreiding tussen laboratoria vele malen
groter kan zijn dan de spreiding binnen
laboratoria (zie onder meer [Van Veen,
1989]).
- Procedurevoor controlegegevens
Vóór opslag moeten de gegevens gecontroleerd worden. Controle aan de hand
van de ionenbalans of een vergelijking van
het theoretische en het empirische
geleidingsvermogen is slechts mogelijk als
alle macroparameters zijn bepaald, zoals
voor het ruwwater. Wél kan in alle
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gevallen worden getoetst op uitbijters,
mits theoretisch kan worden beredeneerd
welke waarnemingen uit dezelfde verzameling afkomstig horen te zijn.
Tenslotte kan er nog voor gezorgd worden
dat het gebruikte invoerprogramma waarschuwt als onwaarschijnlijke waarden
worden ingevoerd.
- Procedurevoor opslaggegevens
Uiteraard moet het opslagmedium zodanig
zijn dat het de informatiestroom niet
belemmert. Dit houdt bijvoorbeeld in dat
eenvoudige koppeling met verwerkingsprogrammatuur mogelijk moet zijn. Het
komt helaas nog steeds voor dat gegevens
slechts met grote inspanning zinvol
kunnen worden ontworsteld aan een
opslagmedium! Verder wordt aanbevolen
waarnemingen onder de analysegrens ongecensureerd op te slaan, zij het mét
vermelding van de analysegrens. Het
analyserende laboratorium kan deze
gegevens op verzoek verstrekken.
Momenteel is het gecensureerd opslaan
van dergelijke waarnemingen (als
' < analysegrens') echter nog steeds erg in
zwang. Dit valt uit wetenschappelijk
oogpunt te betreuren, want ongecensureerde waarnemingen bevatten
méér informatie dan de gecensureerde
waarnemingen. Ken goede illustratie van
dit laatste wordt gegeven door Ward elal.
[1990], die een geval beschrijven waar een
significante toename van tetrachlooretheen in het grondwater twee jaar eerder
kon worden ontdekt door de gecensureerde waarnemingen te vervangen
door de ongecensureerde waarnemingen.
- Procedurevoor verwerkinggegevens
Bij de verwerking worden de basisgegevens getransformeerd tot de
gewenste informatie. In ons geval is het
belangrijkste doel het voorspellen van de
ruwwaterkwaliteit zoals die over 10 à
15 jaar zal zijn. Als het meetsysteem
slechts de ruwwaterkwaliteit beschouwt,
zijn dergelijke voorspellingen alleen
mogelijk met puur statistische technieken
of min of meer intuïtieve benaderingen.
Maar als er ook meetgegevens beschikbaar zijn van de grondwaterkwaliteit kan
worden gekozen uit verschillende stoftransportmodellen om de ruwwaterkwaliteit te voorspellen.
Voor de maatschappelijke signalering is
het van belang om een achteruitgang van
de waterkwaliteit zo objectief mogelijk te
kunnen constateren. Daartoe staat een
scala aan methoden voor statistische
trendanalyse ter beschikking. Om verantwoord te werk te gaan en ook voor elke
meetreeks de krachtigste methode te
hanteren, moet de keuze van een methode

worden gebaseerd op statistische
karakteristieken van de desbetreffende
reeks, zoals het soort kansverdeling, het al
dan niet optreden van seriële afhankelijkheid en het al dan niet optreden van
seizoenseffecten [Baggelaar en Baggelaar,
1989 en 1991].
- Procedurevoor rapportage
De laatste handeling in de informatiestroom vormt de rapportage, in feite het
concrete produkt van het meetsysteem.
Evenals de andere handelingen wordt
aanbevolen ook de rapportage vooraf vast
te leggen, met definitie van de doelgroepen, per doelgroep de frequentie van
rapportage en zelfs aspecten van de
inhoud van de rapportage, zoals het aantal
pagina's, de vormgeving en de te trekken
conclusies. Wat betreft de inhoud van
rapportage is het louter presenteren van
tabellen met basisgegevens - helaas komt
dit nog steeds voor - natuurlijk uit den
boze. Grafische presentaties, bijvoorbeeld
in de vorm van een aantal fraaie plots
kunnen een boodschap veel beter overbrengen.
ad 5. Optimalisatie meetsysteem
Als het meetsysteem enige tijd, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar, heeft gefunctioneerd,
kan aan de hand van de resultaten worden
nagegaan of het geoptimaliseerd kan
worden. Er zijn daarbij verschillende
mogelijkheden.
a. reductie of opheffing ondiep meetnet
Na enkele jaren kan door vergelijking van
resultaten worden nagegaan of de
informatie die het ondiepe meetnet levert,
wellicht ook elders betrokken kan worden,
zoals van een ander meetnet (landelijk,
provinciaal of van een ander waterleidingbedrijf).
b. aanpassing diep meetnet
Als de waarnemingsputten van het diepe
meetnet op 10 jaar reistijd staan kan
10 jaar na de eerste bemonstering van
deze putten worden nagegaan of de
kwaliteit van het ruwwater goed kon
worden voorspeld met de resultaten van
deze bemonstering. Zo niet, dan moet het
diepe meetnet worden aangepast.
c. optimalisatie meetinspanning
Er zijn verschillende statistische
technieken beschikbaar om de meetinspanning zowel in de ruimte (meetdichtheid) als in de tijd (meetfrequentie)
te optimaliseren. Het eerste kan vooral
belangrijk zijn voor het ondiepe meetnet,
dat doorgaans uit vele tientallen meetpunten zal bestaan. Als eenmaal bekend is
hoe groot de ruimtelijke spreiding is voor
een bepaalde parameter, kan eenvoudig
worden berekend hoeveel meetpunten
vereist zijn om het gemiddelde van die
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parameter binnen een bepaalde fractie
van z'n werkelijke waarde te kunnen
schatten (zie bijvoorbeeld [Gilbert, 1987]).
Optimalisatie van de meetfrequentie kan
worden gebaseerd op de autocorrelatiefunctie, een maat voor de samenhang
tussen opeenvolgende waarnemingen.

gering - nog geen halve ton - als kan
worden volstaan met bemonstering van
het ruwwater, terwijl deze oplopen tot 2,5
à 3 ton als ook diep en/of ondiep grondwater moet worden bemonsterd. De jaarlijkse exploitatiekosten lopen van circa 6kf
bij bemonstering van het ruwwater, tot
27kf als ook diep en 70kf als bovendien
ook nog ondiep moet worden bemonsterd.
In de laatste twee gevallen beslaan de
analysekosten overigens de helft van de
totale exploitatiekosten. De baten van het
meetsysteem zijn moeilijk te kwantificeren. Behalve de bedrijfsinterne baten op
korte termijn, die voortvloeien uit het
veiligstellen van de drinkwatervoorziening, zijn er namelijk ook de maatschappelijke baten op langere termijn,
omdat de informatie de overheid in staat
kan stellen haar beleid met betrekking tot
de bescherming van het grondwater te
evalueren en zonodig ook bij te stellen.

Kosten meetsysteem
De kosten van het meetsysteem hangen
vooral af van de uitvoeringsvorm en het
analysepakket. Voor drie voorbeelden
wordt hier een kostenindicatie gegeven
(zie het kader). De kosten van analyse van
het ruwwater, zoals deze is voorgeschreven in het Waterlcidingbesluit
hoeven niet tot de kosten van het meetsysteem te worden gerekend, omdat ze al
deel uitmaken van het normale bestedingspatroon van een waterleidingbedrijf. Daarentegen maken de kosten van
controle en opslag van de resultaten van
de ruwwaterbemonstering en de kosten
van de rapportage, wél deel uit van de
kosten van het meetsysteem.
De investeringskosten per winning zijn

Conclusies
Concluderend noem ik de volgende voordelen van het meetsvsteem waterkwaliteit

Kostenvoorbeelden van meetsystemen
Uitvoeringen:
1. Alleen bemonstering ruwwater
- jaarlijks analysepakket: AOX en VOX;
- 10-jaarlijkse aanvulling: DOC, Ni en As;
- verwerking en rapportage: eenmaal per jaar.
2. Bemonstering ruwwater en diepe grondwater
- alles onder 1.;
- diep meetnet: 6 gepulste waarnemingsputten van 60 m, elk met 4 filters, om de 2 m is
informatie verzameld over pyriet en klei;
- jaarlijks analysepakket diepe grondwater: EGV, pH, N 0 3 , HC0 3 , S 0 4 , Cl, AOX en VOX;
- 10-jaarlijkse aanvulling analysepakket diepe grondwater: DOC, NH 4 , Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Ni
en As;
- verwerking en rapportage: eenmaal per jaar.
3. Bemonstering ruwwater, diepe en bovenste grondwater
- alles onder 2.;
- jaarlijkse inventarisatie landgebruik van 1.500 ha met veldverkenning;
- ondiep meetnet: 100 boorgaten;
- jaarlijks analysepakket bovenste grondwater: EGV, pH, N 0 3 , HC0 3 , S 0 4 en Cl;
- 10-jaarlijkse aanvulling analysepakket bovenste grondwater: K, As, AOX en VOX;
- verwerking en rapportage: eenmaal per jaar.
Geschatte investeringskosten (gulden) van de boven beschreven uitvoeringsvormen van het
meetsysteem.
1

2

3

Voorstudie + ontwerp
Install, putten
Software

Uitvoeringsvorm

20.000
20.000

50.000
180.000
30.000

100.000
180.000
30.000

Totaal

40.000

260.000

310.000

Geschatte exploitatiekosten
meetsysteem.

(gulden/jaar) van de boven beschreven

uitvoeringsvormen

van het

Uitvoeringsvorm
Inventar, landgebruik
Bemonstering
Chem. analyse
Controle + opslag
Rapportage
Totaal

-

-

500
250
5.000

1.500
14.000
1.000
10.000

8.000
9.000
34.000
3.000
15.000

5.750

26.500

69.000

bij grondwaterwinning:
- het levert zicht op toekomstige ontwikkelingen van de kwaliteit van het
ruwwater, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden getroffen;
- het stelt in staat een actuele verandering
te signaleren van de kwaliteit van het
ruwwater en/of het te winnen grondwater;
- de geleverde informatie kan de overheid in staat stellen haar beleid met
betrekking tot de bescherming van het
grondwater te evalueren en zonodig ook
bij te stellen;
- het is efficiënt, omdat de opzet en de
latere optimalisatie er op zijn gericht de
gewenste informatie tegen minimale
meetinspanning te krijgen;
- de informatiestroom wordt gegarandeerd, in de zin dat de procedure waarborgt dat de gewenste informatie regelmatig wordt gerapporteerd;
- de aanpak is consistent en voorkomt
een vertroebeling van de informatie door
niet-natuurlijke variatie, ook als er tussentijds ander personeel bij betrokken raakt;
- de statistische toetsing is onbevooroordeeld, omdat de hypothesen vóóraf zijn
geformuleerd en niet op basis van de
resultaten;
- de doelgerichte en schriftelijk vastgelegde procedure geeft het meetsysteem
bestaansrecht en biedt een zekere mate
van bescherming tegen bezuinigingsoperaties.
En nu . . .
Het VEWIN-Milieuplan vraagt de grondwaterbedrijven 'effectieve' meetnetten in
te richten. In principe bestaat er bij elke
grondwaterwinning al een kwaliteitsmeetnet, dankzij de regelmatige bemonstering en analyse van het ruwwater zoals
voorgeschreven in het Waterleidingbesluit. Maar door louter te voldoen aan
het Waterlcidingbesluit is een dergelijk
meetnet nog niet effectief. De effectiviteit
kan sterk worden vergroot door de
meetinspanning te kanaliseren tot een
meetsysteem. Met de kwaliteitsgegevens
van het ruwwater kan dan al ten dele
invulling worden gegeven aan de maatschappelijke signaleringsfunctie, zoals
bedoeld in het Nationaal Milieubeleidsplan [1989]. Het valt daarbij
overigens aan te bevelen de informatie
van de afzonderlijke bedrijven centraal te
verzamelen, te verwerken en te rapporteren (bijvoorbeeld door de VEWIN),
omdat dit meer zeggingskracht geeft. Een
goed voorbeeld vormt de aanpak van de
RIWA inzake het rapporteren over de
kwaliteit van de Rijn en de Maas.
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Tezamen met het feit dat bovenstrooms
vergelijkbare gehalten werden gemeten
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het
hier gaat om uitspoeling tengevolge van
gebruik bovenstrooms.
Bij nadere beschouwing van de analyseresultaten bleek dat bij dalende isoproturongehalten een verschuiving van de
absorptiemaxima in de UV-spectra naar
hogere golflengten plaatsvond. Hierdoor
rees het vermoeden dat naast isoproturon
ook diuron dat bij de HPLC-analyse niet
van eerstgenoemde verbinding wordt
gescheiden, aanwezig was. Dit vermoeden
werd op soortgelijke wijze als hiervoor
beschreven met MS-MS bevestigd. Het uit
de MS-MS data berekende gehalte werd
vastgesteld op 0,04 //g/l.
Conclusie
De uitbreiding van het analyse-arsenaal
van een oppervlaktewater verwerkend
bedrijf met SAMOS en LC-MS-MS vormt
een krachtig hulpmiddel om vroegtijdig
ongewenste lozingen op te sporen en
hierop adequaat te reageren. De kracht
van de combinatie ligt in de robuustheid
van de SAMOS wat betreft de kwantitatieve eigenschappen en de mogelijkheid
van de LC-MS-MS om de identiteit van
een verbinding met zekerheid vast te
stellen en kleine hoeveelheden van
verbindingen die niet of moeilijk te
scheiden zijn, toch te kwantificeren. Als de
noodzaak bestaat het concentratieverloop
van een bestrijdingsmiddel met hoge
frequentie te volgen, vormt de immunoassay een potentieel aantrekkelijk alternatief.
R. de Groot, I. Huitema, R. v. d. Kreeft,
P. W. Scholte-Veenendaal
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winningen echter zijn de kwaliteitsgegevens van het ruwwater alléén ontoereikend om tijdig zicht te kunnen
krijgen op de ruwwaterkwaliteit over 10 à
15 jaar (het bedrijfsmatig signaleren) en
zullen uitgebreidere meetsystemen nodig
zijn.
Hen aantal waterleidingbedrijven is
momenteel serieus aan de slag om tot
meetsystemen waterkwaliteit bij hun
grondwaterwinningen te komen.
Verantwoording
De in dit artikel beschreven aanpak is
ontwikkeld in het onderzoek 'Meetnetten
Waterwingebieden', dat KIWA heeft
uitgevoerd voor de VEWIN. Het onderzoek is begeleid door de Werkgroep
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Meetnetten Waterwingebieden, met vertegenwoordigers uit de waterleidingwereld
en het RIVM en onder voorzitterschap
van ing. Th. P. R. Smit (WMO). Ik dank
laatstgenoemde en mijn collega
ir. C. G. E. M. van Beek voor suggesties
voor dit artikel.
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Rapporten Schiphol
onderschatten milieuschade
door uitbreiding
Metingen van het hoogheemraadschap
van Rijnland wijzen uil dat de lucht-,
bodem- en waterverontreiniging door
Schiphol vele malen groter is dan de
cijfers van het Integrale Milieu-effect-

rapport van de luchthaven aangeven. De
achtergrondbelasting is in werkelijkheid
kleiner dan het IMER weergeeft.
Bovendien spreken de rapporten over
Schiphol elkaar op verschillende punten
tegen.
De ontwikkeling van Schiphol zal de
kwaliteit van het oppervlaktewater en de
waterbodem aantasten. Dat is alleen tegen
te gaan als voldoende maatregelen
worden getroffen om lucht-, bodem- en
waterverontreinigingen te voorkomen.
In het Integrale Milieu-effect-rapport
(IMER) van de luchthaven wordt de
toename van de verontreiniging met
onder andere PAK's onderschat.
De rapporten van Schiphol spreken elkaar
bovendien tegen ten aanzien van de
invloeden vanuit andere bronnen van
verontreiniging: de zogenaamde achtergrondbelasting. Uit metingen van het
hoogheemraadschap van Rijnland blijkt
dat de achtergrondbelasting veel lager is
dan in de IMER-rapporten van Schiphol
wordt aangegeven. Daardoor is de invloed
van het luchtverkeer groter dan blijkt uit
de Milieu-Effectrapportage die voor
Schiphol is gemaakt. Rijnland is als
waterkwaliteitsbeheerder van mening dat
het accepteren en stimuleren door de
rijksoverheid van een toename van dergelijke verontreinigingen de uitvoerbaarheid van het milieubeleid sterk beïnvloedt.
Het kabinet kiest hiermee voor een
uitbreiding van Schiphol en accepteert
daarmee dat het bereiken van de doelstellingen van het waterbeheer en de
doelstellingen van het Groene Hart
worden gefrustreerd. Dit stelt het hoogheemraadschap van Rijnland in een
reactie op het Integrale Milieu-effectrapport, waarop de aanbevelingen zijn
gebaseerd van het project Mainport &
Milieu Schiphol.
Onderzoek
Het onderzoek naar de vervuiling nabij
Schiphol maakt deel uit van een groter
Rijnlands onderzoek naar de samenstelling van de zogenaamde atmosferische
depositie in het gebied van het hoogheemraadschap en de invloed hiervan op
het oppervlaktewater.
De Rijnlandse metingen werden onder
meer gedaan in Nieuw-Vennep, gelegen
aan de zuid-westkant van de luchthaven.
Dit is gezien de ligging ten opzichte van
Schiphol een representatieve lokatie voor
het bepalen van de achtergrondbelasting.
Afhankeljk van de soort stof is - uitgaande
van de achtergrondbelasting gemeten
door Rijnland - de bijdrage aan de
depositie door het vliegverkeer 4 tot 35%.
(Persbericht Hoogheemraadschap van
Rijnland)

