Oppervlaktewaterbedrijf 'De Punt'
Voordracht uit de 47e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Bouwen voor de 21e eeuw' gehouden op 6 januari 1995 aan de TU Delft.

1. Algemeen
Het thema voor de vakantiecursus is
bouwen voor de 21 eeeuw.
Ik zou het woord bouwen niet al te letterlijk willen opvatten, want moeten wewel
steeds maar blijven bouwen? of moeten
we er juist voor zorgen dat we met wat
minder bouwen toe kunnen.

K.M.J.SMIT
Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen

Samenvatting
Het bijzondere van het oppervlaktewaterbedrijf'De Punt' van het Gemeentelijk
Waterbedrijf Groningen (GWG) is de combinatie van grondwaterwinning met de
winning van oppervlaktewater uit een laaglandbekensysteem. De belangrijkste
problemen zijn de variaties in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Een oplossing
hiervoor is onder andere het treffen van preventieve maatregelen in het stroomgebied van de Drentsche Aa,voor waterconservering en het verbeteren van de
waterkwaliteit. Binnen het GWG is als oplossing voor de variaties in kwaliteit
gekozen voor de toepassing van een mengbekken. Doordat geen variaties in de
waterstand zijn toegestaan, is het effect op de omgeving minimaal en is dit mengbekken goed in het landschap in te passen. Als oplossing voor de variaties in
kwantiteit is gekozen voor de combinatie met grondwaterwinning en diepinfiltratie. Deze combinatie van oppervlaktewaterwinning en grondwaterwinning
zal nader worden toegelicht.

De kwaliteit van het milieu en van de
drinkwaterbronnen zou in de 2I e eeuw
zodanig moeten zijn dat het water met
relatief eenvoudige middelen kan worden
gezuiverd tot drinkwater.
Dit betekent dat we als drinkwaterbedrijven niet alleen moeten bouwen,
maar dat we ook een veel grotere rol
moeten gaan vervullen in het terreinbeheer en in het waterbeheer, kortom in
het hele milieubeheer. Preventief bezig
zijn is,ook maatschappelijk gezien, vaak te
verkiezen boven curatieve maatregelen.

minder grondwater te gebruiken. In geval
van een calamiteit in het oppervlaktewater
kan geheel worden overgeschakeld naar
grondwater. Deze bedrijfsvoering geeft
een zekere beperking aan het kunnen
benutten van het oppervlaktewater. Het
GWG wil in de toekomst toe naar een
verhoging van het aandeel oppervlaktewater, tot de helft van de totale produktie.
Dit betekent dat de fluctuaties in kwaliteit
en kwantiteit mede door maatregelen
binnen het oppervlaktewaterbedrijf zelf
behoren te worden opgevangen.

Als GWG proberen we door mee te
werken aan preventieve maatregelen
buiten ons bedrijf en maatregelen binnen
het bedrijf te komen tot een betere benutting van oppervlaktewater voor de
produktie van drinkwater. En dat is erg
moeilijk.Je hebt daarbij te maken met een
groot aantal partijen, terwijl een adequate
organisatiestructuur eigenlijk ontbreekt.

Een vergroting van de benutting van
oppervlaktewater wordt mogelijk gemaakt
door een combinatie van de volgende
maatregelen:
1.Het uitvoeren van preventieve maat-

regelen in het stroomgebied van de
Drentsche Aa,ter voorkoming van waterverontreiniging.
2. Het bevorderen van een meer gelijkmatige afvoer van de Drentsche Aa, door
maatregelen gericht op waterconservering.
3. De huidige directe inname van oppervlaktewater vervangen door een indirecte
inname door de aanleg van een mengbekken.
4. Het toepassen van diepinfiltratie.
5. Het aanpassen van de zuivering van het
oppervlaktewater.
Eerst volgen nu enkele kenmerken van
het stroomgebied.
2. Het stroomgebied van de
Drentsche Aa
Het stroomgebied van het bekenstelsel
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Het Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen
(GWG) gebruikt ten behoeve van de
drinkwaterbereiding zowel grondwater als
oppervlaktewater. Voor ongeveer één
derde gedeelte wordt oppervlaktewater
gebruikt en voor ongeveer tweederde
gedeelte grondwater. Het GWG heeft drie
produktie-eenheden, te weten twee
grondwaterbedrijven en één oppervlaktewaterbedrijf. Voor de produktie van
drinkwater uit oppervlaktewater wordt
gebruik gemaakt van de Drentsche Aa. Dit
gebeurt al sinds 1881.
Het bijzondere van het oppervlaktewaterbedrijf 'De Punt' van het GWG is de
combinatie van grondwaterwinning met
de winning van oppervlaktewater uit een
laaglandbekensysteem. De belangrijkste
problemen van deze oppervlaktewaterwinning zijn de variaties in kwalitatieve en
kwantitatieve zin.Variaties in kwantiteit
en kwaliteit van het oppervlaktewater
'•inclusief temperatuurschommelingen)
worden nu opgevangen door meer of
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'Drentsche Aa' is een onder natuurlijk
verval afwaterend gebied met een oppervlakte van circa 26.000 ha. Het overgrote
deel ligt in de provincie Drenthe en een
klein gedeelte in de provincie Groningen
(zie afb. 1).
De Drentsche Aa bestaat uit een aantal
takken die in het algemeen genoemd
worden naar de plaats waar ze op dat
moment langs stromen. De stroompjes
ontspringen op het Drentsch Plateau dat
een maximale hoogte van ca.21 m + NAP
bereikt.Ze voeren het water af in noordelijke richting. Noordelijk van het Drentsch
Plateau vloeien de stroompjes samen en in
de benedenloop vindt men een breed
beekdal in een wat vlakker en laaggelegen
gebied. Bij Glimmen-De Punt ligt het
beekdal op een hoogte van ca.0,60 m
+ NAP.
In de loop der tijd is het stroomgebied in
cultuur gebracht. Vooral na de Tweede
Wereldoorlog zijn ingrijpende cultuurtechnische werken (o.a. ontwatering,
afwatering, peilverlaging, profielvergroting
en normalisering van waterlopen) uitgevoerd om de waterhuishoudkundige
situatie voor de landbouw te optimaliseren. Voor de hierna volgende kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de
Drentsche Aa is dit van groot belang. Het
bodemgebruik van het stroomgebied is,bij
benadering, nu als volgt: bouwland23%,
grasland 55%,bosgebied 14%,heidegrond

4% en bebouwd oppervlak 4%.
Het huidige landschap is al vele eeuwen
oud. De groenlanden of madelanden langs
het water (natte beekdalgronden) worden
begrensd door de hoger gelegen gronden,
waar oorspronkelijk bos op stond. Sinds
de Middeleeuwen zijn dit veelal heidegronden.
In de benedenloop verkeert de Drentsche
Aa nog grotendeels in de oorspronkelijke
staat, zij het dat het van nature aanwezige
overstromingsgebied door kades en peilverlaging in oppervlakte is beperkt. In de
bovenloop zijn met name in deze eeuw
nog grote ontginningen geweest en
hebben 'normalisaties' plaatsgevonden.
Vaak 'meanderen' de gemeentegrenzen
nog wel,maar de Drentsche Aa niet meer!
(Zie afb. 2.)
Aß. 3 - Gemiddelde
afvoerDrentscheAa
periode 1977-1982.

Het gemiddelde neerslagoverschot over
het gehele stroomgebied is ca.72 min m3
per jaar.
Bij het meetpunt Schipborg passeert (door
ondergrondse afstroming, grondwaterwinningen en kleiner stroomgebied)
ca. 55 min m3 per jaar; deze hoeveelheid
komt langs het innamepunt van het GWG.
De vorm waarin dit gebeurt, komt globaal
overeen met de klimaatskarakteristiek van
Nederland: 's zomers neerslag tekort,
's winters neerslag overschot (zie afb. 3).
Een concreet jaar kan hiervan echter
belangrijk verschillen (zie afb. 4).
Hiermee wordt tevens één van de
kenmerken van oppervlaktewater,
namelijk de grilligheid, geïllustreerd.
Naar de wijze waarop het neerslagoverschot wordt afgevoerd, kan onderscheid
AFVOER DRENTSCIC Aa

GEHIDOELO OVER 1977-1982
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Afb. 2 -Hetgenormaliseerde Rolderdiep en de
'meanderende'gemeentegrens.
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worden gemaakt tussen de snelle resp. de
langzame afvoercomponenten. Door de
bovengenoemde landbouwkundige
ingrepen, is de snelle afvoer steeds groter
geworden (zie ook S.B.B., 1985).
Naast de gemiddelde afvoer is,in een
situatie zonder een vorm van voorraad,
vooral de minimale afvoer van belang.
Gebaseerd op de reeks gegevens van
1977-1982 kan voor de minimale afvoer
een waarde van 950 mVh in een 10%
droog jaar worden gevonden (Kieft,
1984).
Bij toepassing van een berging is niet
zozeer de waarde van de minimale afvoer
van belang, als wel de gehele periode van
lage afvoeren. Afhankelijk van het benodigde leveringsvermogen is dan welof
niet een berging nodig.
Rekening houdend met de mogelijkheden
van de bestaande grondwatervergunningen is bijvoorbeeld bij een leveringsvermogen van 14min m3 per jaar geen
berging nodig en bij een leveringsvermogen van 25 min m3 is een berging
nodig van 1,7 min m3 (in een 10% droog
jaar).
In het stroomgebied van de Drentsche Aa
bevindt zich weinig industrie en op de
Drentsche Aa is geen scheepvaart. Het
afvalwater van de industrie wordt niet op
de Drentsche Aa geloosd. Verder gaat het
om alleen gebiedseigen water; er vindt
geen aanvoer van water van buiten het
stroomgebied plaats.
Bedreigingen van de waterkwaliteit
kunnen zijn regenwateroverstorten en het
gebruik van bestrijdingsmiddelen in de
landbouw en bij het groenbeheer.
Bestrijdingsmiddelen kunnen in het water
terechtkomen door oppervlakkige afspoeling van het land, het vullen en
spoelen van spuitapparatuur rechtstreeks
vanuit het oppervlaktewater en het op een
onzorgvuldige wijze spuiten (waardoor
o.a. drift kan ontstaan).
De op jaarbasis gemiddelde kwaliteit van
de Drentsche Aavoldoet ruimschoots aan
de eisen die gesteld worden aan oppervlaktewater dat bestemd is voor de bereiding van drinkwater. De momentane
kwaliteit vertoont voor een groot aantal
kwaliteitsgrootheden echter sterke fluctuaties. Ook dit is een onderdeel van het
reeds genoemde kenmerk van oppervlaktewater: de grilligheid (zie afb. 5).
Voor bestrijdingsmiddelen zijn deze fluctuaties (in het ruwe water) zo groot dat de
drinkwaternorm onregelmatig kan worden
overschreden.
Door toepassing van een mengbekken
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wordt een belangrijke afvlakking van de
kwaliteit gerealiseerd. Dit is een belangrijk
gegeven voor het ontwerp van de oppervlaktewaterzuivering.
3. Preventieve maatregelen
De voorgenomen en reeds uitgevoerde
preventieve maatregelen in het Drentsche
Aa-gebied zijn gericht op het verbeteren
van de waterkwaliteit en het bevorderen
van een gelijkmatiger afvoer.
Het verbeteren van de waterkwaliteit
wordt bereikt door het saneren van regenwateroverstorten, overige lozingen en
bodemverontreinigingen. Verder wordt in
het gebied een aantal alternatieve
vulplaatsen gerealiseerd, waar spuitmachines kunnen worden gevuld. Deze
vulplaatsen bestaan uit een grote tank, die
op het openbare drinkwaterleidingnet is
aangesloten, zodat het mogelijk is in korte
tijd een spuitmachine te vullen.
In de provinciale milieuverordening zal
een verbod op het vullen van spuitapparatuur vanuit het oppervlaktewater
worden opgenomen. Daarnaast zullen
langs ca. 100 km waterlopen aan weerszijden 5meter brede stroken als spuitvrije
zones worden aangewezen. Deze spuitvrije zones zullen worden aangewezen als
grondwaterbeschermingsgebied, waardoor
de schadevergoeding aan de landbouw
ook is geregeld. De spuitvrije zones zijn
van groot belang om transport van
bestrijdingsmiddelen door de lucht naar
het oppervlaktewater te voorkomen.
Verder zijn/worden reinigingsplaatsen
voor landbouwmachines aangelegd en
wordt een gifvrij groenbeheer nagestreefd.
Duurzame landbouw
Duurzame landbouw wordt bevorderd
door bevordering van biologische landbouw, door voorlichting en het opzetten
van demonstratieprojecten.
Ook wordt aandacht besteed aan het
bevorderen van streekeigen produkten op
landbouwbedrijven in het Drentsche
Aß. 5 - UV-extinctie DrentscheAa 1992.
UV-est. (=K)eur) Rivierwater Drentsche Aa
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Aa-gebied. Een voorbeeld hiervan is het
Aa-rundveehouderij project, waar in een
samenwerkingsverband van een aantal
landbouwbedrijven, de landbouworganisaties en de Milieufederatie Drenthe een
onderzoek wordt gedaan naar logistiek,
produktie, verwerking en afzet.
Tenslotte is en wordt door het aankoopbeleid voor reservaatsgronden, beheersgebieden en natuurontwikkelingsgebieden
ook een voor de waterkwaliteit gunstig
beheer gerealiseerd.
Waterconservering
Een meer gelijkmatige afvoer van de
Drentsche Aawordt bewerkstelligd door
het plaatsen van stuwen, het verhogen van
duikers, hermeandering, infiltratie van
water dat over de keileem afstroomt en
het verminderen van drainage.
De hier genoemde preventieve maatregelen zijn deels gerealiseerd, deels in
uitvoering of in voorbereiding. Een extra
stimulans hierin is dat voor het uitvoeren
van projecten nu extra rijksgelden beschikbaar zijn, omdat het stroomgebied
Drentsche Aa is aangewezen als ROMgebied (Ruimtelijke Ordening en Milieu)
en als WCL-gebied (Waardevol Cultuur
Landschap).
De genoemde maatregelen worden in het
algemeen op projectbasis voorbereid en
uitgevoerd door samenwerkingsverbanden
tussen de provincie Drenthe, het Landbouwschap, Staatsbosbeheer, het
Zuiveringsschap Drenthe, Het Waterschap
Drentse Aa en het Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen.
4. Mengbekken
Momenteel beschikt het GWG slechts
over een klein bekken (de bezinkbakken
waarin vroeger de coagulatie plaatsvond).
Het ruwe oppervlaktewater verblijft hierin
ongeveer een halve dag, voordat het doorstroomt naar de coagulatie/sedimentatieinstallatie.
De inhoud van dit bekken is onvoldoende
om kwaliteitsfluctuaties in het oppervlaktewater afte vlakken. Door de korte
verblijftijden in zowel dit bestaande
bekken als in de Drentsche Aa (in totaal
gemiddeld enkele dagen) kan niet
optimaal gebruik worden gemaakt van het
zelfreinigend vermogen van het water.
Gezien deze bezwaren en de toekomstige
toename van de te bereiden hoeveelheid
drinkwater uit oppervlaktewater, is
besloten tot de aanleg van een bekken met
een grotere inhoud en dus langere
verblijftijd.
Een mengbekken moet worden gezien als
een procesbekken: er gaat per uur even- veel water in als er uit komt. Het meng-
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bekken krijgt dus geen voorraadfunctie
(zoals een spaarbekken). Het uit de
Drentsche Aa ingenomen water wordt
straks na een eerste voorzuivering in het
mengbekken gebracht. Deze voorzuivering houdt in dat de zwevende bestanddelen uit het water worden gehaald
(coagulatie). Er wordt dus helder water in
het mengbekken gebracht. Dit wordt
gedaan met het oog op een zo laag
mogelijk gehalte aan voedingsstoffen in
het water, zodat ongewenste algengroei in
het mengbekken wordt beperkt of voorkomen. Het water blijft 30 tot 50dagen in
het mengbekken. Deze verblijftijd heeft
een gunstige uitwerking ten aanzien van
een aantal aspecten.
Door inschakeling van een mengbekken
vinden de volgende kwaliteitsveranderingen plaats:
1. Natuurlijke zelfreiniging (onder invloed van zon,wind en tijd worden veel
verbindingen afgebroken);
2. Afvlakking (schommelingen in de
kwaliteit van het oppervlaktewater worden
afgevlakt, tevens worden temperatuurschommelingen van het oppervlaktewater
ook afgevlakt, waardoor de zuivering beter
werkt;
3. Atmosferische belasting;
4. Algengroei.
Tevens er is meer analysetijd beschikbaar,
wanneer het vermoeden bestaat dat de
kwaliteit van het ingenomen water niet
aan de normen voldoet.
1. Zelfreiniging.
Onder de invloed van de natuur (zon,
wind en tijd) zal het oppervlaktewater een
kwaliteitsverbetering ondergaan. Hierbij
kunnen de volgende processen worden
onderscheiden.
a. bezinking van gesuspendeerde stoffen
b. afbraak van organisch materiaal
c. oxydatie van ammoniak
d. verdwijnen van vluchtige stoffen
e. atmosferische aëratie
f. afsterven of eliminatie van (pathogène)
micro-organismen (dit proces verloopt
goed in het geval van propstroom of
meerdere in serie geplaatste mengbekkens).
2. Afvlakking van kwaliteits- en
temperatuurfluctuaties
Door de inschakeling van een mengbekken kunnen niet of moeilijk afbreekbare stoffen, die in de vorm van piekconcentraties in het oppervlaktewater
vóórkomen door menging toch worden
afgevlakt. In het geval van de Drentsche
Aa is dit met name voor bestrijdingsmiddelen een belangrijk mechanisme (zie
afb. 6en 7).
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Als het water zich in het mengbekken
bevindt, moet worden voorkomen dat er
in het water een gelaagdheid ontstaat,
bijvoorbeeld als gevolg van temperatuurverschillen. Ook moet er voor worden
gezorgd dat elke waterdruppel 'mee doet',
anders ontstaan er kortsluitstromen en

kunnen grote verschillen in verblijftijd
ontstaan. Dit wordt voor een deel voorkomen door de stroming die er van nature
onder invloed van de wind ontstaat. Ook
met de vormgeving van het mengbekken
is hiermee rekening gehouden: ronde
vormen, zodat geen hoeken ontstaan met
1987
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Aß. 8Temperatuurverloop
DrentscheAa en
temperatuureffluent
mengbekken.
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min of meer stilstaand water. Als aanvulling hierop is voor het mengbekken
De Punt gekozen voor een destratificatie
met behulp van luchtinjectie.
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Aß. 9-Lokatie
mengbekken en
diepinfiliraiieproject
Weerdenbras.
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De toepassing van een mengbekken is
ook ten aanzien van het natuurlijke
temperatuurverloop in de Drentsche Aa
zinvol. In de zomer overschrijdt de
temperatuur van het oppervlaktewater de
drinkwaternorm, terwijl 's winters de
temperatuur van de Aa zo laag wordt, dat
de bacteriologische werking van de langzame zandfilters drastisch vermindert
(zie afb. 8).
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3. Atmosferische belasting
De toepassing van een mengbekken heeft
niet uitsluitend kwaliteitsverbetering tot
gevolg.Vanuit de atmosfeer wordt het
oppervlak van het bekken belast met de
natte en droge depositie. In het geval van
het mengbekken De Punt is de invloed
van de nabij gelegen autowegen van, zij
het gering, belang.
4. Algengroei
Zonder nadere maatregelen, zal in een
bekken in de zomermaanden een
temperatuurstratificatie ontstaan. In de
bovenste (warmere) laag,het epilymnion,
zal in de Nederlandse omstandigheden,
een uitbundige algengroei ontstaan.
Verder kan deze situatie kortsluitstromingen tot gevolg hebben en is in die
situatie een relatief gering mengvolume
beschikbaar.
Thans worden geen destratificatiemaatregelen besproken. Van het probleem van
de potentiële algengroei wordt alleen
vermeld, dat er methoden zijn ontwikkeld
die op basis van lichtlimitatie of fosfaatlimitatie de algengroei kunnen beperken.
De algengroei wordt bestreden met
behulp van fosfaatlimitatie en is het
mechanisme van lichtlimitatie additioneel.

LOCATIEMENGBEKKEN
LOCATIEDIEPINFILTRATIEPROJECT
WEERDENBRAS
GEMEENTELIJK WATERBEDRIJF GRONINGEN

20 meter. Het mengbekken wordt aangelegd met behulp van een zandzuiger. Er
zijn twee zanddepots die beurtelings
worden volgespoten. Per week wordt
tussen de 20 en 30.000 m3 zand gewonnen. Het vrijkomende zand, ca.
1,5 miljoen m3, wordt met vrachtwagens
afgevoerd naar het gebied De Haar, ten
zuiden van Assen. Hier wordt het zand in
tijdelijke depots opgeslagen. Te zijner tijd
zal het zand worden gebruikt voor de
aanleg van het dubbele eenheidsoefenterrein De Haar. Dit militaire oefenterrein
zalworden ingericht voor eenheden van
de Luchtmobiele Brigade.

Het mengbekken wordt aangelegd op een
18,5ha groot terrein, gelegen tussen de
A-28 en het Noord Willemskanaal (zie
afb. 9).

De werkzaamheden voor het maken van
het mengbekken zijn in september 1993
begonnen. In september 1995 moet het
werk worden opgeleverd. Deels tegelijk
en deels na de aanleg van het mengbekken zullen de bijkomende werken
worden uitgevoerd. Deze bestaan uit de
aanleg van de transportleidingen, de inen uitlaatwerken en het bouwen van een
pompgebouw. In dit pompgebouw komen
de pompen te staan die het water vanuit
het mengbekken weer naar het pompstation De Punt zullen verpompen.
Tevens worden hier de voorzieningen ten
behoeve van de energievoorziening,
besturing en luchtinjectie aangebracht.
Ook is het GWG van plan voor de energievoorziening hier (deels) gebruik te
gaan maken van zonne- en windenergie.

Dit terrein had eerst een agrarische
bestemming: weiland en een klein
gedeelte akkerbouw. De oppervlakte van
het water is 14ha en de maximale diepte

In 1996zal het mengbekken in bedrijf
worden genomen. Het terrein zal langs de
A-28 worden ingeplant, verder blijft het
een open terrein in verband met het

Door tussenschakeling van een mengbekken hoeft de inname van oppervlaktewater minder vaak te worden gereduceerd
of gestopt. Na een verblijftijd van 30 tot
50 dagen in het mengbekken wordt het
water teruggepompt naar pompstation
De Punt en daar verder gezuiverd tot
drinkwater.
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zoveel mogelijk kunnen benutten van de
wind. De oeverbescherming bestaat uit
open betonnen matten, waar in het voorjaar van 1994 rietstekken zijn ingeplant.
De oevers zijn verder ingezaaid met een
kruidenmengsel. Er zullen dus groene
oevers ontstaan, waarbij de te vormen rietkraag tevens als oeverbescherming zal
gaan dienen. Het waterpeil in het mengbekken sluit zoveel mogelijk aan bij het
grondwaterpeil dat hier eerst was,zodat
geen meetbare effecten op de omgeving
worden veroorzaakt. Na voltooiing van de
werkzaamheden zal het terrein het
aanzicht hebben van een (niet toegankelijk) natuurgebied. Met het in bedrijf
stellen van het mengbekken kan het
oppervlaktewater beter worden benut voor
de produktie van drinkwater. Bij calamiteiten blijft de mogelijkheid bestaan geheel over te gaan op winning van grondwater.
5. Diepinfiltratie Weerdenbras.
Het project diepinfiltratie Weerdenbras is
ontwikkeld mede in het kader van het
overheidsbeleid om de winning van
grondwater te beperken en meer oppervlaktewater te gebruiken voor de bereiding van drinkwater. Het project wordt
gerealiseerd op een naast het pompstation
De Punt gelegen terrein (zie afb. 9)
Op een 14ha groot terrein zijn 14 infiltratieputten en 14winputten geprojecteerd. Het gaat hier om een permanent
infiltratie-onttrekkingssysteem. Infiltratie
en winning vinden plaats op een diepte
van ca. 70 meter beneden maaiveld. Het zoet/zout grensvlak ligt op deze lokatie op
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een diepte van ca. 120meter beneden
maaiveld. De jaarcapaciteit van ditinfiltratie-onttrekkingssysteem is2,8 miljoen
m3. Bij calamiteiten bestaat de mogelijkheid (ook qua vergunning) om tijdelijk
alleen (grond)water te winnen endeinfiltratie stop tezetten.
Met derealisatie van ditdiepinfiltratieproject zal in 1995worden begonnen.
Wat zijn demotieven om oppervlaktewater via diepinfiltratie intezetten voor
de drinkwatervoorziening enniet via een
meer directe levering?
De belangrijkste reden isdatermeer
stabiliteit enbetrouwbaarheid ontstaat.
Dit geldt zowel inkwalitatieve alsin
kwantitatieve zin.Inditverband kunnen
de volgende punten worden genoemd.
- grote afvlakking van de natuurlijke
temperatuurfluctuaties,
- zeer belangrijke verwijdering van
(pathogène) micro-organismen (bacteriën,
virussen, protozoën),
- geen langzaam zandfilter nodig,
- geen ammoniumprobleem indewinterperiode,
- buffer tegen onbekende bestrijdingsmiddelen ofmetabolieten,
- buffer indroge perioden,
- buffer bij calamiteiten.
Het geïnfiltreerde water zalnaeen
verblijftijd van minimaal ca. 100dagen via
het grondwaterbedrijf verder worden
gezuiverd totdrinkwater.
6. Aanpassing zuivering
oppervlaktewater
Een deel van defilterinstallatiesvanhet
huidige oppervlaktewaterbedrijf is aan
vervanging toe.Rekening houdend metde
verwachte effecten vandepreventieve
maatregelen inhetstroomgebied vande
Drentsche Aaendetussenschakeling van
het mengbekken wordt ineennieuwe
snelfiltratie voorzien door een meerlaagsfilter.Actieve kool wordt om veiligheidsredenen gehandhaafd, waarbij nog wordt
gedacht aan een combinatie met ozonisatie.
De combinatie met de grondwaterwinning
blijft gehandhaafd, indie zin dateen
volledige overschakeling opgrondwater
mogelijk blijft. Dit wordt indetoekomst
nog beter mogelijk door de aanwezigheid
van hetinfiltratie-onttrekkingssysteem. In
bijgaande schema's zijn hethuidige en het
toekomstige zuiveringssysteem weergegeven (afb. 10en 11).
7. Kwaliteitsbewaking
De kwaliteitsbewaking van hetoppervlaktewater bestaat nuuitdevolgende
onderdelen:
- een aantal monsterpunten in het
stroomgebied van deDrentsche Aa;
- een visuele inspectie 3à4keer per
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Afb. 10-Huidigezuiveringssysteem.

Afb. 11- Toekomstigezuiveringssysteem.

week, door met deboot tevaren naar aan
punt waar het water 1etmaal is verwijderd
vanhet innamepunt. Tevens worden hier
watermonsters genomen;
- een visbewakingssysteem, met behulp
van goudwindes, waarin hetingenomen
ruwe water wordt gecontroleerd;
- het analytische meetprogramma. Het
kwaliteitsbewakingssysteem zal ook in de
toekomst worden gehandhaafd.

wisselbaarheid van deverschillende
produktiewijzen (grond- enoppervlaktewaterwinning) wordt versterkt doorde
hier beschreven maatregelen (zie afb.12).
• • •

8. Slot/conclusie
Het is/blijft mogelijk op basis van kleinschaligheid enheterogeniteit opeen
betrouwbare wijze oppervlaktewaterte
benutten voor dedrinkwatervoorziening.
Tevens kan door een integrale aanpak binnen het stroomgebied vande
Drentsche Aa een zo natuurlijk mogelijke
zuivering worden gerealiseerd. De uitpreventie
Drentsche Aa
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Afb. 12- Verschillende
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