De druppelbeeldmethode als potentiële, integrale somparametrische
indicator voor waterkwaliteit
I. Een verkenning in de drinkwaterbereiding

1. Inleiding
Binnen het hydrologisch onderzoek is een
veelheid van fysische, (bio)chemische en
biologische methoden beschikbaar om de
samenstelling van water te analyseren
[De Zuane, 1990].Waterkwaliteit wordt,
zeker waar het drinkwater betreft, vooral
als de afwezigheid van ongewenste
stoffen/organismen opgevat [De Zuane,
1990; Waterleidingbesluit, 1984]. In de
praktijk van een veelzijdige belasting van
het water met natuurlijke en anthropogene
(industriële) produkten wordt die
'afwezigheid' vertaald naar 'concentraties
die de norm(en) van (humaan- en ecotoxicologische) schadelijkheid niet overschrijden' [Waterleidingbesluit, 1984].

Samenvatting
De druppelbeeldmethode wordt geïntroduceerd als een aanvullende methode
voor kwalitatief wateronderzoek. In deze methode wordt, op basis van
theoretische overwegingen en empirische ervaringen, de bewegingskwaliteit
van water als kwaliteitscriterium gebruikt. Het betreft hierbij geen vervanging
van de bestaande analytische methoden, maar een aanvulling die beoogt een
houvast te geven voor de totaalbeoordeling van niet specifiek verontreinigd water.
In die zin kan de methode gezien worden als een bijdrage aan de ontwikkeling
van positieve waterkwaliteitsbeoordelingen, in aanvulling op de negatieve
kwaliteitsbeoordelingen (toxiciteit). Hier wordt de druppelbeeldmethode
voorgesteld aan de hand van een verkenning in de drinkwaterbereiding bij
Gemeentewaterleidingen Amsterdam.
In dit onderzoek blijkt de methode zowel praktisch hanteerbaar als herhaalbaar.
Enerzijds levert zij resultaten op die de algemene kennis over kwaliteitsveranderingen in het drinkwaterbereidingsproces bevestigen, anderzijds levert
zij echter ook aanvullende informatie op over de waterkwaliteit. De bewegingskwaliteit van het water, zoals die hier is onderzocht, blijkt een integrale parameter
die diverse overschrijdingen van kwaliteitsdrempels herhaalbaar weergeeft.
Daarnaast werd ook duidelijk dat er zeker mogelijkheden ter verbetering zijn:
deels proeftechnisch maar vooral wat de nuancering van de beoordeling betreft.
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Wat de waterkwaliteitsbepaling betreft
komen in dit verband bijvoorbeeld de
volgende twee (complexe) vragen aan de
orde:
— kan, uit de veelheid van analytische
gegevens van het water, het overall-effect
van dat water op de gebruiker worden
ingeschat, en zo ja: hoe?
— zijn er parameters voor positieve
waterkwaliteitsbegrippen beschikbaar, als
aanvulling op de hierboven genoemde
parameters voor negatief geformuleerde
kwaliteitsbegrippen [Lahl, 1984; Schwenk,
Diverse onderzoekers zien met reden
perspectief in het gezichtspunt dat het
mogelijk moet zijn, met een geschikte
combinatie van gevoelige waterdieren
(gewervelden - zoals forellen en goudkarpers - en ongewervelden - zoals
watervlooien) - en bacteriën, een overalleffect te meten [Bonotto etal, 1992; Absil,
1993]. Ken probleem hierbij is echter dat
die dieren dan eigenlijk via hun smaakzin
in staat moeten zijn de ongewenste
stof(fen) waar te nemen en er dan ook
merkbaar op te reageren. De Mossel-

indicator van De Zwart es is hier een goed
voorbeeld van [De Zwart, 1994]. Om
onder de indruk te kunnen zijn van het
feit, dat de desbetreffende dieren het
water dermate onaangenaam vinden dat
zij hun schelp (en mond!) er voor sluiten,
moeten we er van overtuigd zijn dat ze
'weten wat ze doen', namelijk: klep dicht
om vergiftigingsschade te voorkomen. Om
nu echter aan te tonen dat ze dat voor alle
geregistreerde en niet geregistreerde(!')
wateroplosbare stoffen doen, zijn vele
jaren onderzoek nodig, uit te voeren door
een aanzienlijk onderzoekteam. Het gaat
immers niet alleen om een LD50 of zo.
Het zou er ook om moeten gaan de
beïnvloeding van de vermeerdering en/of
het gedrag van de dieren te volgen.
Hetzelfde geldt voor andere (indicator)
organismen of groepen daarvan [Kickuth,
1982].
In reactie op de tweede vraag kan gezocht
worden naar parameters die op kortere
termijn bepaald kunnen worden dan de
genoemde dierfysiologische en ethologische parameters.
In die zin wordt in dit artikel een snelle
methode voor waterkwaliteitsonderzoek
voorgesteld, de Druppel-Beeld-Methode
(DBM). Zij is in de jaren zestig, in
Duitsland (Herrischried) ontwikkeld en
gebruikt de 'beweeglijkheid' resp. het
'bewegingsvermogen' van water als
kwaliteitsindicator [Th. Schwenk, 1967;
Het lijki nuttig hier nog eens te benadrukken dat
naast de officieel als zodanig geregistreerde
toxicanien er een veel groter aantal niet als zodanig
geregistreerde sloffen geproduceerd wordt en in
het milieu vrij komt. Deze sloffen kunnen veel
giftiger zijn dan de geregistreerde, maar hebben
geen prioriteit in de opsporing en worden dus ook
niet gevonden.

W. Schwenk, 1988]. Een belangrijke
achtergrondsgedachte in deze aanpak is
dat water in levende systemen meerdere,
deels onderling gekoppelde, functies
vervuld, zoals bijvoorbeeld: ionen reservoir & leverancier, bind- & oplosmiddel,
transportvloeistof, katalysator. Het gaat
hier om functies die deels chemisch maar
voor een belangrijk deel ook fysisch
gedefinieerd kunnen worden, en samenhangen met eigenschappen zoals oppervlaktespanning, dichtheid, viscositeit,
geleidingsvermogen, co- en adhesie.
Daarbij gaat het enerzijds over water als
stof/molecule, maar anderzijds en vooral,
over water als veelvormig, inwendig en
uitwendig, stromende vloeistof (letterlijk:
vloeistof). En als beweeglijke vloeistof
vervult het in de biosfeer van de aarde
(inclusief vrijwel alle levende organismen)
de unieke functie van drager van de
levensprocessen, die als zodanig altijd met
bewegingen gepaard gaan.
Tegen deze achtergrond veronderstelt de
DBM dat het bewegingsvermogen van
water, zoals dat in de resultaten van die
methode tot uitdrukking komt, een
indicatie geeft van de kwaliteit die dat
water heeft voor levende organismen. Als
werkhypothese wordt daarbij verondersteld dat water dat diverser en evenwichtiger geordende beelden teweegbrengt in
de druppel-beeld-reeksen, de in, resp. vân
dat water levende organismen meer
mogelijkheden geeft om hun fysiologie/
levensprocessen overeenkomstig de eigen
constitutie te sturen, dan water dat minder
beweeglijk c.q. meer star en stijf is
[Schwenk, 1988; Peter und Schwenk,
1994]. De produkten van de DBM zijn
reeksen foto's, die als Druppel-Beeld-
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Reeksen (DBRn) worden aangeduid
(zie §2.).
Eerste indicaties in de richting van de
genoemde hypothese worden ontleend
aan de waarneming dat oppervlaktewatermonsters uit brongebieden, watermonsters
uit artesische/diepe bronnen en oppervlaktewatermonsters uit 'schone' meren en
rivieren, DBRn opleveren met een grotere
en meer gecoördineerde beweeglijkheid
dan watermonsters die uit (a-specifiek)
vervuilde waterpercelen/rivierdelen
afkomstig zijn [Schwenk, 1967; Schwenk,

2. De druppelbeeldmethode (DBM)
als techniek, in het kort
De DBM is een methode die de beweeglijkheid van het water in het overgangsgebied van de harmonische stromingen
(tussen dat van overheersend laminaire en
overheersend turbulente stromingen)
onderzoekbaar maakr. Daartoe laat men
een reeks van circa 30 standaarddruppels
(gedestilleerd kraanwater, diameter
ca. 2,6 mm) in een standaardtempo (om
de 5 sec.) van een standaard hoogte (ca.
10 cm) in het centrum van een petrischaal
(dsn ca. 14 cm) met optisch zuivere
bodem vallen, waarin zich een standaardvolume (laagdikte ca. 1,3 mm) van het
te onderzoeken water bevindt dat met
11 vol% glycerine is gemengd [Matthijsen,
1993]. De inslagen van de opeenvolgende
druppels genereren een reeks opeenvolgende stromingspatronen in de schaal
('Schlieren'), die zowel per druppel afzonderlijk als in hun opeenvolging bestudeerd
worden. Die studie baseert zich deels op
directe waarnemingen (projectie van de
Schlieren op een scherm), deels op waarnemingen aan negatieven van foto's van
de Schlieren die per druppel, op een vast
moment na de druppelinslag, gemaakt
worden.
Door de DBRn van te onderzoeken
watermonsters morfologisch te vergelijken
met DBRn van een zeer coherent beweeglijk standaardwater (hier Bidest, tenzij
anders aangegeven), kunnen kwalitatieve
reeksen worden opgesteld (van 'even' of
'meer' levendig, coherent-beweeglijk dan
de standaard, naar 'het minst' beweeglijk
van de onderzochte monsters). Door
verdere morfologische analyse van de
" In principe is de methode bruikbaar (te maken)
voor alle licht-doorlatende vloeistoffen.
3

Dat veelal Bidest wordt gebruikt als controle op
'zuiverheid' (veelvormigheid) wil niet zeggen dat
daarmee bidest als 'gezond' wordt beschouwd. Het
gaat om de als technisch volledig veronderstelde
herhaalbaarheid van het damp-distillatieproces ten
opzichte van natuurlijk water. In een volgend
artikel willen we daar nader op ingaan.

645

DBRn kunnen ook kwalitatieve reekstyperingen worden opgesteld (levendig,
veelvormig, weinigvormig, eenvormig)
[Jahnke, 1993a & b;Matthijsen, 1993].
Desgewenst kunnen enkele opvallende
fasen in de DBRn onderscheiden worden,
waarna per monster aangegeven kan
worden bij welke druppel (1-30) dat
kenmerk optrad dan wel verdween
(vergelijkende kwantificering) [Philipsen,
1994]. Deze beoordelingsmethoden zijn
nog in ontwikkeling en werden in dit
onderzoek onder dat voorbehoud
gebruikt.
Op basis van voldoende (relevante)
empirische evidentie kan dan te zijner lijd
bezien worden in hoeverre de genoemde
algemene vooronderstellingen bruikbaar
zijn voor het trekken van conclusies uit de
DBR-waarnemingen over de positieve
kwaliteit, de mate van 'goedheid' of
geschiktheid van het onderzochte water
voor bepaalde doelen, zoals bijvoorbeeld
drinkwater.
3. Eerste verkenningen van kwaliteitsverschillen in het drinkwaterbereidingsverloop bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA)
Om na te gaan of en in hoeverre deze
benadering van de beweeglijkheid van
water als positieve waterkwaliteit, in het
kader van de ontwikkeling van somparameters voor milieu-onderzoek, een
bruikbare aanvulling kunnen betekenen, is
een verkennend onderzoek uitgevoerd
naar de waterkwaliteitsveranderingen in
het proces van drinkwaterbereiding uit
Rijnwater, in het drinkwaterbereidingscircuit van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam (GWA) [Matthijsen, 1993].
3.1. Stappen in de drinkwaterbereiding
van GWA
3.1.1. Vraagstelling
In dit onderzoek waren achtereenvolgens
drie vragen aan de orde:
1. Zijn er verschillen in de DBRn van
monsters van verschillende plaatsen in hei
drinkwaterbereidingstraject van GWA?
2. Zijn die verschillen herhaalbaar, dat wil
zeggen kenmerkend voor de desbetreffende fase in dat drinkwaterbereidingstraject (en dus niet toevallig)?
3. Komen de verschillen in beweeglijkheid van de DBRn (voldoende) overeen
met de multi-variante kwaliteitservaringen
van de experts van GWA om (voorlopig)
als valide c.q. perspectiefrijk te kunnen
gelden?
3.1.2. Methoden
In vier ronden, met tussenpozen van circa
een maand, werden, op 9 à 15 plaatsen in
de midden(duin)- en na-zuiveringsfase

van het drinkwaterbereidingstraject (zie
afb. 1), mengmonsters genomen en in
duplo bedruppeld op de Druppelbeeldopstelling van het Louis Bolk Instituut,
Driebergen. Bij die monstername ging het
vooral om plaatsen voor en na de duininfiltratie (in aërobe en anaërobe milieus),
om plaatsen in de open winning (afvoerkanalen en Oranjekom) en om fasen in de
snelle en langzame zandfiltratie, tot en
met hel uitgaande water ('consumptieklaar produkt'). In de beide laatste ronden
werden de DBRn gemaakt en beoordeeld
zonder voorkennis van de herkomst van
het onderzochte water: het werd door het
laboratorium van GWA gecodeerd aangeleverd. Daarbij werd door GWA ook
een aantal monsierduplo's meegestuurd,
om de mate van betrouwbaarheid
(herhaalbaarheid) te kunnen nagaan.
Verder werd er van de monsters van de
laatste ronde ook een aantal bij het
laboratorium van GWA gebruikelijke
analyses gemaakt (fysische/chemische/
biologische parameters) om te zien of,
resp. in welke mate, er parallellen van de
DBR-beoordeling met specifieke parameters te vinden zouden zijn.
3.1.3. Resultaten
1. Er werden aanzienlijke verschillen in
beweeglijkheid in de DBRn vastgesteld op
verschillende plaatsen en tijdstippen van
het onderzoek. Met inachtneming van de
DBRn van de bidest-standaards en voorbeelden uit het onderzoek van Schwenk
(foto 1,afb. 2), zijn de gevonden reeksen
in een relatieve volgorde geordend. Op
grond van die relatieve volgorde konden
4 DBR typen (A: Levendig, B: Veelvormig, C: Weinigvormig, D: Eenvormig)
met in totaal 18 subtypen (zoals B-, BC,
C+, etc.) onderscheiden worden; zie
voorbeelden van druppelbeelden in
afbeelding 1.
2. Naarmate de technische ervaring
toenam verbeterde in het verloop van de
beide eerste ronden de kwaliteit en de
reproduceerbaarheid van de standaardduplo's tot bevredigend en goed.
In de middenzuivering bleken er van keer
tot keer grote verschillen in bewegingskwaliteit op te treden (tijdsvariatie),
mogelijk samenhangend met variaties in
het ingelaten water, met variabele bijmenging van regen en grondwater, met
variaties in biologische activiteit en met
bedrijfstechnische manipulaties. Een
ongeveer even grote variatie werd
gevonden in de DBRn van de open
winning. Direct na de duininfiltratie was
de variatie echter gering en speelde zich af
op een redelijk hoog niveau van coherente
bewegingskwaliteit. Ook na de snelfiltratie
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Aß. I - Voorbeelden van Druppelbceldreekscn

foto l

(DBRn).

Foto 1- rechtsboven: druppelbeeld van de 20e druppel van natuurlijk, onbelast drinkwater, van een
bron in oergesteente. Levendig ontwikkelingstype. [Uit de Folder van het Institut für Strömungswissenschaften, D-78S9, Herrischried, BRD/Copyright aldaar/.
Serie 1:druppelbeelden van de 5e, 9e, 14e, 20e en 31c druppels van ecu druppclbecldrceks (DBR)
van gedestilecrd kraanwater, Louis Bolk Instituut. I'eelvormig ontwikkelingstype.
Serie 2: druppelbeelden van de 5e, 9c, 14e, 20c en 31c druppels van een druppclbecldrceks (DHR)
van voorgezuivcrd water, vlak voor de bodempassage (duin-infiltratie) GWA. licnvorniig
ontwikkelingstype.
serie I

serie 2

en zeker na de langzame zandfiltratie was
de variatie in bewegingskwaliteit gering
tot zeer gering, eveneens op een hoog
kwaliteitsniveau. In het traject van de
deelontharding was er sprake van een
grote variatie in de bewegingskwaliteit, op
een matig tot laag kwaliteitsniveau. In het
traject tussen de deelontharding en de
laatste zandfiltraties, waarin bijmenging
met niet onthard water, cascade beluchting, pH correcties en actief-kool toevoeging plaatsvonden, was echter sprake
van een geringe variatie in de DBRn, ook
op een matig tot laag niveau (afb. 2). De
beoordeling van gecodeerd aangeleverde
monsters stemde goed overeen met die
van de ongecodeerd aangeleverde
monsters van dezelfde monsterpunten.
3. De overeenkomsten van de DHR
resultaten met de bij GWA bekende
kwaliteitsopvattingen was in het algemeen
bevredigend: de waterkwaliteitsvariabiliteit voor de duinfiltratie was vanuit GWAervaring goed te herkennen en er
bestonden inderdaad zorgen over de
kwaliteit van het water in de open winning
ten opzichte van het produkt van de duinfiltratie direct na de bodempassage. De
kwaliteitsverbetering na de zandfiltraties
lag geheel in de lijn der verwachtingen en

werd als zodanig ook gecontroleerd
[GWA, 1992]. Nieuw waren de dimensies
van de verschillen: 1) na de duinzuivering
even beweeglijk als na de eindfiltratie;
2) in de Oranjekom vaak onbeweeglijker
dan in het voorzuiveringstraject; 3) relatief
grote fluctuaties in het traject van de
deelontharding, 4) relatief geringe fluctuaties in het traject tussen deelontharding en
de laatste zandfiltraties.
Wat de overeenkomst met andere parameters betreft viel op dat deze over het
drinkwaterbereidingstraject onderling zeer
variërende patronen vertonen, wat de
vergelijking compliceerde. Tot nog toe
werden de enige aanwijzingen in de richting van mogelijke correlaties met het
DHR bcweeglijkheidspatroon gevonden
voor het totaal fosfaatgehalte (organisch
materiaal) en het algengehalte: in beide
gevallen betrof het trends in de richting
van een negatieve correlatie.
3.1.4. Discussie
In technisch opzicht bleek de methode
hier redelijk gestandaardiseerd: na een
inwerkperiode zijn de resultaten in bevredigende mate herhaalbaar (de monsterduplo's komen behoorlijk overeen, en de
blindtest (zie 3.1.2.) leverde een goed

resultaat). Aandachtspunten zijn hierbij
vooral het nemen van monsters zonder
daarbij te verontreinigen, het reinigen van
het glaswerk en het voorkomen van
overige verontreinigingen vanuit de proefomgeving. Verder is te overwegen of de
huidige keuze van 11 à 12 foto's uit de
reeks van 30 ä 35 druppels optimaal is en
in hoeverre een groter scheidend
vermogen van de methode bereikt kan
worden door, bijvoorbeeld met behulp
van video of film, het beeldvormende
proces per druppel in de beoordeling te
betrekken. Op weg naar een meer algemene toepassing van de DBM zou een
eenmalige exercitie naar foutenbronnen
en standaarddeviaties van de technische
stappen zeker op zijn plaats zijn (monsterduplo's, druppelduplo's, effecten van
bewaring, tijdgebonden variaties e.d.).
Enkele aspecten hiervan zullen in een
volgend artikel besproken worden.
De beoordelingstechniek is nog het meest
in ontwikkeling. Daarbij is het aantal
beeldkenmerken dat scherp gedefinieerd
en in de beoordeling betrokken kon
worden nog relatief gering (zie §2.).
Daarnaast heeft de relatieve weging van
de gebruikte beeldkenmerken in de eindwaardering nog een voorlopig karakter.
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bereidingsproces van Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA). Daaruit
blijkt dat deze methode een redelijke mate
van betrouwbaarheid vertoont. Pnerzijds
levert zij resultaten op die de algemene
kennis over kwaliteitsveranderingen inhet
drinkwaterbereidingsproces bevestigen,
anderzijds levert zij echter ook aanvullende informatie op over de waterkwaliteit. De bewegingskwaliteit van het
water, zoals die hier is onderzocht
[Matthijsen, 1993], kan gezien worden als
een integrale som-parameter, die diverse
overschrijdingen van kwaliteitsdrempels
herhaalbaar weergeeft.
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Als beeldvormende methode vraagtde
DBM extra aandacht voor deverhouding
tussen denodige analyserende stappen,
zoals het formaliseren van vormkenmerken per ontwikkelingstype, en de
even nodige synthese van dedeelkenmerken naar de karakterisering vande
reeks als geheel [Amons etal, 1981]. Dat
is natuurlijk ook nodig inverband met het
som-parameter karakter van deze
methode.
In een technisch-methodische exercitie
zou bijvoorbeeld demate van koppeling
van de verschillende deelkenmerken
(levendigheid, veelvormigheid etc, zie 2)
nader onderzoek verdienen. Nu isvooral
op debeweeglijkheid van delaatste tien
beelden van deDBRn gelet.
Wat de voornaamste beeldbepalende
factoren indeDBRn zijn, is hier niet
onderzocht. Enkele exercities met oppervlaktespanningsmetingen aan watermonsters met verschillende DBRn gaven
de indruk dat de desbetreffende beelden
ontstaan ineen gebied dat aan deondergrens van het detectievermogen ligt.
Meetbare verschillen in oppervlaktespanningen geven indeDBRn eenvormige beelden ofslechts concentrische
cirkels [Rapp und Scheider, 1974; Smith,
1974; Smith, 1975; Philipsen, 1993], Naar
de invloed van deze enandere factoren,
zoals bijvoorbeeld ook troebelheid,is
methodisch onderzoek gewenst.

Tenslotte moet nog benadrukt worden
dat, wat deuitspraken over de stappenin
het drinkwaterbereidingsproces betreft,
het gehele drinkwaterbereidingsproces
van GWA (infiltratie van duinwater etc.'
zeker niet als een doorgaande stroom
(fliessende Welle) gezien kan worden. Dat
betekent dat inhet hele traject voorde
nafiltratie, onvermijdelijk verschillende
waterpakketten bemonsterd zijn.
Verschillen tusssen die pakketten (tijd van
inname uit deRijn, regen, grondwater,
eerder ingenomen Rijnwater, teruggespoeld water uit verbindingskanalen
etc.) enverschillen in drinkwaterbereidingsfase zijn daardoor niet aan
elkaar tekoppelen. Pas in longitudinaal
onderzoek zijn daar betrouwbare
uitspraken over tedoen. Als via Principle
Components Analyses (PCA), bv Canoco,
een duidelijker inzicht zou bestaan over
de samenhangen tussen de fysische/
chemische/biologische parameters die
normaliter over het drinkwaterbereidingstraject worden verzameld, dan zou
daarmee het inzicht over de waarde van
de DBM belangrijk verrijkt kunnen
worden.
3.1.5. Conclusie
Pr is, met dezogenoemde druppelbeeldmethode, oriënterend onderzoek gedaan
naar de beweeglijkheid van waterop
verschillende punten inhet drinkwater-
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leidingen tekenen met LIS/BIS gebruikt
worden. De relatie tussen dit systeem, de
tekenkamer, en andere informatiesystemen wordt duidelijk. Een aantal
aspecten van een LIS/BIS, wordt meer
praktisch gericht behandeld.
1. Informatiesystemen en automatisering
2. IGS concepten
3. Grafische structuren
4. Conversie
5. Uitwisselingsformaten
6. Hard- en software
7. Tekenen met de computer
8. Grafische manipulaties
9. Gegevensbeheer en datakwaliteit
Lesmethode
De opleiding is opgezet met een totaal van
16 contactdagen en een examen. Deze
contactdagen vormen een belangrijk
onderdeel van de opleiding. Naast de
contactdagen wordt van de deelnemers,
door schriftelijk lesmateriaal, thuisstudie
verwacht. Gemiddeld is er om de week
een contactdag.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer Procé van Nieuwland Opleidingen, Postbus 522,
6700 AM Wageningen, telefoon 0837021711.
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Reactie ophet artikel

'Oorzaken van deverdroging in de regio ten zuiden van Tilburg'
De titel van het artikel 'Oorzaken van de
verdroging in de regio ten zuiden van
Tilburg' ( H 2 0 nr. 15/94 van 15 september
1994) doet vermoeden dat nu op wetenschappelijke wijze de oorzaken zijn onderzocht. Hchter een vlugge blik op de naam
van de werkgever en de laatste zin van het
artikel, leert dat de uitkomst van te voren
vaststaat. Deze zin is: 'Hetdoor deprovincie
gekozen standstillbeletd voor industrieen
drinkwatcrbedrtpven isvoor de natuurgebiedenonvoldoende en voor deleveringszekerheid door drinkwaterbedrijven onaanvaardbaar'.
Ik wil de auteur niet tegenspreken
omtrent deze conclusie. Als een andere
partij een onderzoek naar de oorzaken van
de verdroging doet zouden de conclusies
ook vergelijkbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld: 'Het door de provincie gekozen
standstillbeleid voor de agrarische
bedrijven is voor de natuurgebieden
onvoldoende en voor de continuïteit van
de agrarische bedrijven onaanvaardbaar'.
De landbouwsector kan ook stellen dat
alleen stopzetten van beregening de
problemen niet volledig oplost en heeft
ook grote moeite met een verbod op
uitbreiding van de beregening.
Hierbij kan nog worden opgemerkt dat
het standstill beginsel geldt voor het totaal
aan grondwateronttrekkingen in NoordHrabant. Binnen dit 'totaal' kan de
drinkwaterwinning wel toenemen.
Mijn kritiek ligt dan ook op een ander vlak.
Ten eerste enkele punten over de onderbouwing van het onderzoek.
- Hij bestudering van de tabel met waterstanden uil '76 en '91 blijkt dat ondanks
de verschillende intensiteit van beregening
de grondwaterstand nagenoeg gelijk is.
- Uitspraken over trends in de grondwaterstand over een periode van 10 jaar
met sterk wisselende klimatologische
omstandigheden is discutabel. Het is
jammer dat er weinig gegevens van de
periode voor 1993 zijn weergegeven.
- De zin 'Hoewel er tussen 1989 en 1991
een rij warme, droge zomers is voorgekomen waren de jaren als geheel niet
bijzonder droog', is toch wel een vreemde
conclusie. In een bijgevoegde tabel blijkt
dat er vanaf 1959 geen periode is geweest
van drie aaneensluitende droge jaren.
De jaren '89-'91 zijn wel degelijk een
droge-periode met drie zomers die gekenschetst worden als 10 à 15%-droog jaar.
Tevens was de neerslag in de winter in
deze jaren minder dan een gemiddeld jaar
(wateroverlastfactor elke winter circa 0,7
in de schaalverdeling van 0- tot 2,5-nat).
Knige nuanceringen ten aanzien van de

gebruikte gegevens en een beschouwing
vanuit de 'waterbalans-benadering'
zouden het artikel zeker gesierd hebben.
Ten tweede zijn er vele veroorzakers aan
te wijzen voor het probleem van de
verdroging. Oorzaken die niet in het
artikel zijn geuit, namelijk veranderingen
in de infrastructuur en de aanleg van
diepe waterplassen ten behoeve van
ontgrondingen / recreatie.
Welke effecten hierdoor zijn opgetreden
in de gehele provincie is onduidelijk.
Ook het effect van de verlaging van het
gemiddelde bodempeil van de grote
rivieren onder andere de Waal die sinds
1985 relatief sterk is toegenomen (zie
H 2 0 nr. 24/93 van 25 november 1993)
kan effect hebben op de diepe regionale
grondwaterstromingen. Oftewel er kan
nog veel onderzoek worden verricht.
Hopelijk zal dit onderzoek niet leiden tot
verdergaande 'zwarte pieten' spel tussen
de verschillende partijen. Iedereen zou
zich in moeten zetten om op creatieve
wijze het 'standstill' beginsel te behouden.
Dus geen extra vergunningen voor beregening en andere waterwinningen; geen
permanente bronbemalingen zonder
hergebruik van het water; aanpassingen
van het waterpeil in grote wateren, diepe
waterplassen en kleine waterlopen in het
landelijke gebied; geen hydrologische
effecten bij uitbreiding van woonwijken;
enz.
Als iedereen in Nederland hieraan zal
meewerken zal het grondwater nog in
lengte van jaren kunnen worden gebruikt
voor uiteenlopende doelen.
Ing. G. A. Schouten
senior-medewerker
wateraangelcgenheden LI)
op persoonlijke titel

Commentaar op de reactie
van ing. G.A. Schouten
Allereerst wil ik opmerken dat ik mij
ervan bewust ben dat een dergelijk artikel
grote reacties voor en tegen kan oproepen.
Op de recente Aquatech varieerden de
readies van 'ongenuanceerde uitspraken'
tot 'goed dat dit nu eindelijk eens
gepubliceerd wordt'.
Ik kan mij goed vinden in de nuancering
dat de heer Schouten in deze reactie geeft
ten aanzien van de opmerkingen bij de
tabellen: Het is, ook voor het KNMI, zeer
moeilijk om op correcte en gebiedsdekkende schaal neerslag te meten. Bij
diverse onderzoeken is al aangetoond dat

