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Strategische keuzen van een waterleidingbedrijf,
case-study Limburg
Voordracht uit de 44e vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Beschouwingen met betrekking tot het VEWIN-Milieupl
gehouden op 9en 10januari 1992 aan de TU Delft.

1. Inleiding
Het maken van strategische keuzen is een
wezenlijk onderdeel van de taak van het
management van elk bedrijf, dus ook van
een waterleidingbedrijf en is als zodanig
niets nieuws.
Geconstateerd mag worden dat deze taak
in de huidige tijd zeker niet eenvoudiger is
dan tot voor een aantal decennia.
Waar in vroeger tijden alleen waterleiding- en prijstechnische aspecten een
rol speelden bij het maken van keuzen,
tellen heden ten dage tevens zaken als
milieu en ruimtelijke ordening in sterke
mate mee.
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Dit artikel zal zich beperken tot de rol die
milieu-overwegingen kunnen hebben bij
het maken van strategische keuzen door
een waterleidingbedrijf.
De NV Waterleiding Maatschappij
Limburg (WML) is de laatste jaren snel
gegroeid door overname van een achttal
gemeentelijke waterleidingbedrijven.
Verwacht wordt dat, conform het door de
provincie vastgestelde waterleidingplan,
op afzienbare termijn de drinkwatervoorziening in geheel Limburg aan de
zorg van de W M L zal zijn toevertrouwd.
In een periode van zes jaar is de omvang
van het bedrijf dan vrijwel verdubbeld.
2. Probleemschets
Hoe indringend bovengenoemde overname-perikelen voor de korte termijn ook
kunnen zijn, ze worden overschaduwd
door problemen op het gebied van de
kwaliteit en kwantiteit van de grondstof,
die bedreigend zijn voor de continuïteit
van de drinkwatervoorziening op langere
termijn; problemen overigens die alles
met het milieu te maken hebben. De
oplossing van deze problemen vereist de
ontwikkeling van een lange termijnbeleid
en het opzetten van strategieën om de
geformuleerde beleidsdoelen te kunnen
bereiken. Hiertoe heeft de WML een
beleidsplan voor de drinkwatervoorziening van Limburg opgesteld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de
concrete uitwerking van dit plan in de
vorm van een reeks van maatregelen die
noodzakelijk geacht worden om de in het
beleidsplan gestelde doelen te bereiken,
alsmede van de bijbehorende financiële
consequenties.
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Samenvatting
De NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) wordt geconfronteerd met
omvangrijke problemen op het gebied van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van
de voor drinkwaterbereiding beschikbare grondstoffen. Om deze problemen te
kunnen aanpakken zijn de volgende strategieën ontwikkeld:
1. Voor wat betreft de aanpak van het met nitraat (en ten dele sulfaat)
verontreinigde grondwater in Zuid-Limburg, dat ook een hoge hardheid heeft, is
gekozen voor een op drie lokaties gecentraliseerde behandeling van het water
afkomstig van 12 winplaatsen. Wat betreft de te kiezen behandelingsmethode zal
worden gezocht naar een optimale oplossing gelet op de aspecten drinkwaterkwaliteit, kosten en milieu (afvalstroombehandeling).
2. Voor wat betreft de inzet van oppervlaktewater in relatie tot grondwaterwinning is de strategie als volgt:
- oppervlaktewater voor drinkwaterdoeleinden zal pas worden ingezet nadat het
beschikbare grondwater, rekening houdend met de randvoorwaarden van andere
belangen, maximaal is benut (inclusief onbeschermd en/of verontreinigd
grondwater);
- er wordt naar gestreefd om oppervlaktewater dat voor de drinkwatervoorziening zal worden benut, waar mogelijk een bodempassage te doen
ondergaan (via oeverwinning of diepinfiltratie);
- de infrastructuur zal zodanig moeten worden ingericht dat tijdelijk extra
grondwater kan worden ingezet bij calamiteiten met oppervlaktewater.

Om de problemen waarom het gaat, te
kunnen schetsen, is eerst een overzicht
van de huidige situatie in Limburg over de
grondstof voor de drinkwatervoorziening
gewenst. Hierbij worden tevens de
winmiddelen van de NV Nutsbedrijven
Maastricht betrokken. Ruim 90%
(90-10 6 mVa) van het momenteel in
Limburg gedistribueerde drinkwater
wordt bereid uit grondwater. De overige
10% (8,5-10 6 m 3 /a) betreft drinkwater
bereid uit oppervlaktewater, afkomstig van
stuwmeren in het Duitse Eifelgebergte.

Onlangs is gestart met de winning van een
beperkte hoeveelheid oevergrondwater
langs de Maas te Roosteren. Tot nu toe is
daar echter nog geen geïnfiltreerd
Maaswater opgepompt.
Het grondwater wordt gewonnen op
35 winplaatsen verspreid over de
provincie, in capaciteit variërend van
0,5• 106 mVa tot 6,0 • 106 mVa. Afgezien
van het uit Duitsland geleverde water is
slechts 0,3 • 106 mVa afkomstig van buiten
de provincie. Dit water wordt ingekocht
vanuit Gelderland.

Afb. 1- Overzichtvan dein 1990beschikbare dekkingsmiddelen voorde drinkwatervoorziening van
Limburg.
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Afb. 1geeft een overzicht van de in 1990
beschikbare dekkingsmiddelen voor de
drinkwatervoorziening van Limburg.
Tot het jaar 2015, de planningshorizon die
in de beleidsplannen wordt aangehouden,
wordt een gematigde groei van het waterverbruik voorzien van in totaal 25%
(gemiddeld 1,0% per jaar). Het grootste
deel van deze groei wordt verwacht
gedurende de komende 10 jaar. Na 2000
wordt uitgegaan van een afname van de
groei door stabilisatie van het CAOR- en
industrieel verbruik. De voorkeur van het
bedrijfis om de hiervoor benodigde
hoeveelheid water (25• 106 m'/a) aan het
grondwater te onttrekken. Echter op
grond van milieu-overwegingen (tegengaan verdroging, behoud natuurwaarden)
heeft de provincie in haar waterhuishoudingsplan een bovengrens gesteld aan
de netto hoeveelheid te onttrekken
grondwater. Die grens is voor het jaar
1995 gesteld op 95• 106 m'/a, doch voor
het jaar 2000 op slechts 81• 10(1 mVa, wat
zelfs minder is dan de momenteel opgepompte hoeveelheid. Overigens wordt
over deze grenzen nog discussie gevoerd,
ook in relatie tot de ingeschatte gevolgen
van de bruinkoolwinning bij onze
oosterburen.
Los van de discussie over de vraag waar
de grens uiteindelijk zal komen te liggen,
is het duidelijk dat een toename van het
waterverbruik in de toekomst niet meer
alleen met grondwater is te dekken, maar
dat alternatieve bronnen zullen moeten
worden ingezet. Het enige reële alternatief
dat in Limburg voorhanden is, lijkt oppervlaktewater uit de Maas. Dit kan rechtstreeks worden ingenomen via een spaarbekken, danwei indirect in de vorm van
oeverwinning, of na een gedwongen
bodempassage via diepinfiltratie. In onze
huidige plannen zijn twee mogelijkheden
opgenomen:
- oevergrondwaterwinning te Roosteren
van 9• 106 m'/a;
- een oppervlaktewaterproject met voorraadvorming te Heel van 30- ÏO6 m 3 /a
(project Panheel).
De doelstellingen van de provincie inzake
het beperken van de grondwaterwinning
zijn voor het jaar 2000 niet haalbaar
gezien de geschatte realisatietermijn van
het project Panheel.
Ook wat betreft de kwaliteit van de
grondstof loopt de WML tegen de nodige
problemen aan. Het meest in het oog
springend is het nitraatprobleem (zie
tabel I). Een kwaliteitsprobleem van nietgezondheidskundige aard, is de hoge
hardheid van het water vooral van de
winningen in de Zuid-Limburgse
kalksteengebieden.

Tenslotte zijn er op diverse andere
winningen nog problemen op het gebied
van bestrijdingsmiddelen, zware metalen
en organische microverontreinigingen.
Hieronder bevindt zich een drietal
winningen die in een stedelijke omgeving
zijn gelegen en die in het kader van het
provinciaal grondwaterbeschermingsbeleid geen bescherming hebben
gekregen. In feite heeft de provincie
hiervan gesteld dat ze op den duur
moeten verdwijnen. Daarnaast heeft de
WML op één winplaats ontheffing
vanwege overschrijding van de sulfaainorm. Op langere termijn zal ook op
enkele andere winningen een sulfaatprobleem ontstaan (als gevolg van
denitrificatie in de ondergrond).
3. Beleid
In het beleidsplan van de WML zijn
enkele uitspraken gedaan die van invloed
zijn op een aantal strategische keuzen die
moeten worden gemaakt om te komen tot
structurele oplossingen voor de in het
voorgaande geschetste problemen.
Algemeen
Al het geleverde water zal tenminste
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals
omschreven in het Waterleidingbesluit
(1984). Er wordt naar gestreefd deze
kwaliteit te bereiken met een zo gering
mogelijke behandeling van de ter beschikking staande ruwe grondstof.
Onverminderd het in de voorgaande zin
vermelde, zal er tevens naar worden
gestreefd om te voldoen aan de aanbevelingswaarden van de VEWIN,
alsmede eventueel verdergaande richtwaarden van de EG.
Het moge duidelijk zijn dat tussen het
streven naar enerzijds het voldoen aan
VEWIN-aanbevelingswaarden en anderzijds een minimale behandeling een
spanningsveld kan bestaan.

Degrondstof
Het beleid is erop gericht om nog zo lang
mogelijk de behoefte aan drinkwater in
Limburg te kunnen dekken met grondwater, zelfs als het verontreinigd grondwater betreft. Overwegingen van kwaliteit,
bedrijfszekerheid en risicobeheersing
vormen het belangrijkste motief voor deze
principiële beleidskeuze.
Met deze hoofdregel als achtergrond is de
volgende voorkeursvolgorde vastgesteld
voor de grondstofkeuze:
1. van nature goed beschermd grondwater (diepe winning Roerdalslenk);
2. van nature minder goed beschermd
grondwater (onder andere Venlo-schol),
te winnen in gebieden waarbinnen beperkingen gelden voor het bodemgebruik;
3. goed beschermd oppervlaktewater met
voorraadvorming (Eifelbekkens);
4. diverse vormen van oevergrondwater;
5. niet beschermd of in lichte mate
verontreinigd grondwater (ondiepe
winningen in stedelijke en/of industriële
gebieden). Voorwaarde voor het gebruik
van deze grondstof is, dat er een goede
kwaliteitsbewaking is van het naar de
winningsmiddelen toestromende en opgepompte grondwater, en dat de zuivering
is toegerust op de verwijdering van de (te
verwachten) verontreinigende stoffen;
6. onbeschermd oppervlaktewater (Maaswater) met selectieve inname en
voorraadvorming;
7. de klassieke wijze van oeverwinning
langs een rivieroever met een relatief
gering aandeel grondwater (oeverfiltraat).
Nitraat en sulfaat
Het algemeenuitgangspunt is om, op het
moment dat het mogelijk en noodzakelijk
is om te zuiveren, zowel de nitraat- als
sulfaatconcentratie te verlagen tot
beneden de VEWIN aanbevelingswaarden
van respectievelijk 25 en 100 mg/l met
installaties waarmee deze stoffen worden

TABEL I- Nitraatgehalten van ecuaantalwinplaatsen inLimburgui1990.
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verwijderd. Voorwaarden daarbij zijn dat
binnen de hiervoor noodzakelijke termijn
adequate technieken tegenacceptabele kosteti
beschikbaar zijn.
Als de technieken onvoldoende effect
hebben, nog niet adequaat functioneren,
danwei niet tijdig beschikbaar zijn, zal tot
(tijdelijke) menging van watersoorten
worden overgegaan. Voor mengen zijn de
normen van het Waterleidingbesluit
maatgevend.
Alleen als slechts een geringe verlaging
van de concentratie van een verontreiniging hoeft plaats te vinden, heeft
menging, in plaats van het bouwen van
een behandelingsinstallatie, de voorkeur
als permanente oplossing.
Hardheid
Daar waar om andere redenen ingrijpende
behandeling van het water zal moeten
worden toegepast (bijvoorbeeld nitraaten/of sulfaatverwijdering), zal tegelijkertijd verlagen van de hardheid worden
meegenomen.
4. Strategie voor nitraat en
hardheid in Zuid-Limburg
De meeste pompstations in Zuid-Limburg,
waar grondwater met een relatief hoog
nitraatgehalte en een hoge hardheid wordt
gewonnen, zijn eenvoudig van opzet: het
opgepompte water behoeft in het
algemeen zelfs nog geen beluchting te
ondergaan alvorens het wordt gedistribueerd. Daar waar het water zuurstofloos
is en dientengevolge licht ijzer- en
mangaanhoudend, is slechts beluchting
met een filtratiestap nodig om deze
stoffen te verwijderen. Op deze plaatsen
bevat het grondwater geen of nauwelijks
nitraat. Gezien deze eigenschappen van
de ruwe grondstof zijn de noodzakelijke
gebouwen beperkt van omvang en op een
natuurlijke manier verweven in soms
kwetsbare landschappen.
Ongeacht de te kiezen methode is nu al
duidelijk dat zuiveringsprocessen voor
nitraatverwijdering en hardheidsverlaging
- ook bij geringere capaciteiten - omvangrijke voorzieningen aan installaties en
gebouwen zullen vergen. De realisatie
hiervan kan bij enkele pompstations tot
problemen van planologische aard leiden.
Bovendien rijst de vraag of het uit overwegingen van kosten en operationeel
management niet de voorkeur verdient
om het water van meerdere winplaatsen
op één centrale plaats te behandelen,
temeer daar de onderlinge afstanden
tussen de diverse pompstations relatief
beperkt zijn. Daarnaast is mede in overweging te nemen dat stopzetten van deze
winningen en overgaan op alternatieve
bronnen aantrekkelijker zou kunnen zijn

A/b. 2 - Scenario
voor concentratie
van nitraatverwijderingen/of
onthardingvan
hetwatervan
12winplaatsen in
Auid-Limburgop
.3 lokaties.

dan continueren ervan en realiseren van
de noodzakelijke ingrijpende zuiveringen.
Mogelijke alternatieven zijn:
- bronneringswater van de bruinkoolgroeven in Duitsland;
- oppervlaktewater uit de Maas met open
voorraadvorming.
Om dit complexe keuzeprobleem te
kunnen aanpakken is gezamenlijk met
KIWA een studie verricht. In enkele
brainstormsessies met medewerkers van
KIWA en WML zijn vervolgens zeven
alternatieven geformuleerd waarmee een
structurele oplossing zou kunnen worden
gerealiseerd. Dit betrof de twee bovengenoemde alternatieven, alsmede vijf
scenario's voor behandeling van het
grondwater afkomstig van de twaalf
winplaatsen.
De zeven alternatieve scenario's zijn in
een eerste screening beoordeeld op basis
van een grove schatting van de investeringskosten voor zuivering en transport.
Hieruit kon worden geconcludeerd dat
met handhaving van de huidige
winningen aanzienlijk lagere investeringskosten gemoeid zullen zijn dan met het
betrekken van bronneringswater uit de
bruinkoolgroeven in Duitsland of het
zuiveren van oppervlaktewater uit de
Maas. De overige vijf scenario's bleken op
grond van het criterium investeringskosten niet significant van elkaar te
verschillen, ook gelet op de onzekerheden
in de onderliggende berekeningen.
Met deze vijf scenario's is het selectieproces voortgezet. Hiertoe zijn aanvullende toetsingscriteria geformuleerd:
- de mate waarin door het eerst realiseren van mengvoorzieningen het tijdstip
waarop nitraatzuivering noodzakelijk is
vanwege dreigende normoverschrijding
in het mengwater, naar de toekomst kan
worden verschoven;

- de mate waarin spreiding van investeringen in de tijd mogelijk is uit oogpunt
van kosten (constante waarde) en
beheersbaarheid voor de organisatie
(realisatietermijnen).
De wens om het tijdstip waarop nitraatzuivering noodzakelijk is, naar achteren te
kunnen schuiven, stoelt op onze inzichten,
dat voor de realisatie van een betrouwbare
en bedrijfszeker functionerende nitraatzuivering, inclusief de daarbij behorende
afvalstroombehandeling, op de schaal
zoals die bij WML noodzakelijk zal zijn,
nog vele jaren intensief onderzoek nodig
is. Menging van nitraatrijk met nitraatarm
water schept de hiervoor benodigde tijdsruimte. Op grond van toetsing aan dit
criterium zijn twee scenario's met een
(bijna) volledig decentrale aanpak terzijde
geschoven. De drie resterende scenario's,
die uitgaan van centralisatie op respectievelijk één, twee of drie lokaties, bieden de
mogelijkheid om door menging zonder
aanvullende zuivering, zeker tot het jaar
2015 te voldoen aan de wettelijke norm
voor nitraat.
Een verdere verfijning van investeringskosten op basis van de contante waarde
leidde uiteindelijk tot selectie van twee
scenario's, namelijk behandeling op twee
of drie lokaties. Besloten is om vooralsnog
het scenario met drie lokaties verder uit te
werken (zie afb. 2). Bij dit besluit is
aanvullend het criterium bedrijfszekerheid
doorslaggevend geweest: bij behandeling
op drie lokaties zijn de bedrijfsrisico's
beter gespreid dan bij twee lokaties.
De volgende stap zal zijn dat de grove
aanduiding van de mogelijke drie lokaties
in dit scenario wordt verfijnd tot daadwerkelijk te realiseren lokaties. Hierbij
spelen zowel interne, bedrijfsmatige
aspecten (bestaande infrastructuur,
mogelijkheden voor grondverwerving,
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etc.) als externe aspecten (onder andere
planologische haalbaarheid) eenrol.
Zodra de definitieve lokaties zijn
vastgesteld, kan de noodzakelijke leidingaanleg, alsmede de bouw van mengvoorzieningen worden voorbereid en
gerealiseerd.
Tegelijkertijd dienen raamplannen te
worden opgesteld voor de toekomstige
zuiveringen. Hiervoor zal nog het nodige
onderzoek en denkwerk moeten worden
verricht om te komen tot een integraal
zuiveringsconcept, inclusief de behandeling van de afvalstromen.
Hierbij dienen twee belangrijke vragen te
worden beantwoord:
- moet gekozen worden voor één,op de
toekomst gericht zuiveringsproces,
bijvoorbeeld membraanfiltratie, dat alle
mogelijke stoffen (nitraat, hardheid,
sulfaat en bestrijdingsmiddelen) kan
verwijderen waarbij een gemengde afvalstroom ontstaat, of voor een stofsgewijze
benadering met de mogelijkheid om
gefaseerd uit te bouwen en om de hieruit
resulterende deel-afvalstromen afzonderlijk aan te pakken;
- moet worden gestreefd naar een volledige behandeling ter plaatse van de
afvalstromen (met daaraan verbonden
zeer hoge kosten) of naar een acceptatie
van brijnlozingen door de waterkwaliteitsbeherende instantie onder het motto: wij
dikken alleen maar in en voegen er niets
aan toe.Over dit probleem wordt overleg
gevoerd met het Zuiveringschap Limburg.
Door de bovengeschetste gefaseerde
aanpak is ook de tijdsruimte ontstaan,
noodzakelijk voor het zoeken naar
antwoorden op deze indringende vragen.
5. Strategie met betrekking tot de
inzet van oppervlaktewater
Bij de drinkwaterproduktie zal in het
komende decennium een geleidelijke
overgang plaatsvinden in de richting van
de inzet van oppervlaktewater, inclusief
oevergrondwater. Het streven zal er
echter op gericht blijven om het aandeel
oppervlaktewater zo gering mogelijk te
doen zijn. Immers tegenover de milieubezwaren die aan grondwaterwinning
kunnen zijn verbonden (verdroging),
kunnen ook milieubezwaren die samenhangen met de drinkwaterbereiding uit
oppervlaktewater (althans in de huidige
situatie), worden genoemd:
- hoger energieverbruik in verband met
de uitgebreidere zuivering;
- meer chemicaliënverbruik;
- grotere afvalproduktie;
- extra ruimtebeslag in verband met
noodzakelijke voorraadvorming.
Iedere teruggang danwei beperking van
de uitbreiding van grondwaterwinning zou

in termen van 'milieuwinst' moeten
worden afgezet tegen de extra milieubelasting veroorzaakt door een grotere
inzet van oppervlaktewater. Aan dit aspect
is in het anti-verdrogingsbeleid nog
nauwelijks aandacht geschonken. In het in
voorbereiding zijnde beleidsplan Drinkwatervoorziening van de rijksoverheid
verdient dit punt nadere uitwerking ook in
relatie tot het volksgezondheidsaspect.
De beste manier om, althans voorlopig,
aan dit keuzevraagstuk te ontkomen, isom
te trachten het drinkwaterverbruik terug te
dringen. De W M L heeft zich wat betreft
de beperking van onnodig huishoudelijk
verbruik aangesloten bij de landelijke
VEWIN-campagne. Gezien het vrijblijvende karakter van dergelijke
algemene voorlichtingscampagnes bestaat
niet de verwachting dat dit op afzienbare
termijn zal leiden tot een daadwerkelijke
vermindering van de groei van het hoofdelijk waterverbruik. In de lange termijnprognoses is derhalve een mogelijk effect
niet ingecalculeerd. Meer wordt verwacht
van een gerichte aanpak van doelgroepen
in de COAR-sector en van het industrieel
waterverbruik. Voor deze categorieën
hebben wij vooralsnog in onze lange
termijnprognoses een afnemende groei
voorzien met een stabilisatie vanaf 2000.
De daadwerkelijke groei zal echter van
jaar tot jaar nauwgezet worden bijgehouden, om tijdig de behoeftedekkingsplannen te kunnen bijstellen.
Een belangrijk instrument om de groei
van het drinkwaterverbruik in deze
sectoren afte remmen zou gevonden
kunnen worden in het inzetten van
zogenaamde B-waterprojecten op lokale
schaal. De WML heeft in samenwerking
met de provincie voor de regio Venlo een
studie laten verrichten naar de haalbaarheid van de levering van water van
mindere kwaliteit voor doeleinden die
geen drinkwaterkwaliteit vereisen (koelwater, spoelwater, gietwater). Als potentiële afnemers is zowel gekeken naar
bedrijven die momenteel drinkwater van
de WML betrekken, als naar bedrijven
met een eigen grondwaterwinning. Ook
deze laatste groep bedrijven is interessant,
aangezien hiermee extra winningsmogelijkheden van grondwater voor de
drinkwaterproduktie ontstaan, bij gelijkblijven van de effecten op de omgeving.
Dit punt moet echter vanuit de provinciale
politiek worden ingevuld.
De voorzichtige conclusie van deze studie
is dat een dergelijk project onder voorwaarden haalbaar kan zijn. Het betrof
echter een globale studie. Een nader
onderzoek moet de daadwerkelijke
belangstelling voor de afname van
B-water in dit gebied gaan peilen, ook

gelet op de prijs en de mogelijke differentiatie in kwaliteitseisen (denk bijvoorbeeld
aan de glastuinbouw), alvorens kan
worden besloten tot het opzetten van een
pilot-project. De grondstof voor dit
B-water is water uit de Maas. Ditzou
geproduceerd kunnen worden in een
kleine eenheid (circa 2• 106m 3 /a) ter
plaatse van het afzetgebied. Als er meerdere clusters van afnemers van B-water in
het voorzieningsgebied te onderkennen
zouden zijn (bijvoorbeeld Roermond,
Sittard, Weert, enkele nieuw op te zetten
glastuinbouwprojecten), is wellicht te
overwegen om een deelstroom halffabrikaat vanuit het spaarbekken Panheel
of een naastgelegen recreatiepias hiervoor
te gebruiken. Via een apart aan te leggen
transportnet (eventueel gelijktijdig en
parallel aan de drinkwatertransportleidingen vanuit de produktielokatie
Panheel) kan halffabrikaat naar deze
clusters worden vervoerd. Hiermee kan de
inzet van grondwater voor drinkwaterdoeleinden zoveel mogelijk worden
gehandhaafd.
Een andere mogelijkheid om de inzet van
oppervlaktewater te beperken, is gebruikmaken van grondwater waarvan we tot
voor kort liever zouden afzien, omdat het
al verontreinigd is of dreigt te worden als
gevolg van geen of onvoldoende beschermingsmaatregelen. Aan dergelijk grondwater moet de voorkeur worden gegeven
boven het gebruik van oppervlaktewater.
Bij grondwaterverontreiniging gaat het in
het algemeen om een beperkt aantal
bekende stoffen, die met een beperkte
uitbreiding van de zuivering (bijvoorbeeld
intensieve beluchting of actieve kool)
kunnen worden verwijderd. De extra
milieubelasting als gevolg van deze uitgebreidere zuivering wordt hiermee
beperkt. Het betreft hier veelal ondiepe
winningen in een stedelijke omgeving
waarvan nauwelijks extra nadelen voor de
omgeving zijn te verwachten. Mogelijk
kan voor een deel van deze winningen
extra zuivering achterwege blijven door ze
als B-water in te zetten voor toepassingen
waarvoor geen drinkwaterkwaliteit is
vereist.
Als uiteindelijk alle mogelijkheden voor
extra grondwaterwinning zijn uitgeput en
ondanks alle maatregelen ter beperking
van het drinkwatergebruik de behoefte
aan drinkwater toch nog de dekkingsmogelijkheden vanuit grondwater te
boven gaat, moet oppervlaktewater
worden ingezet. Bij de WML is een begin
hiermee voorzien voor de tweede helft
van de jaren negentig.
Allereerst zal echter getracht worden om
oppervlaktewater te gebruiken dat zo goed
mogelijk de kenmerken van grondwater

211

H 2 0 (26) 1993,nr. 8

Aß. 3 - Globaal
overzicht vanhet
toekomstige
spaarbekken
Panheel.

benadert, dat wil zeggen oevergrondwater
en op langere termijn oppervlaktewater
dat door middel van diepinfiltratie tot een
bodempassage is gedwongen.
Een nadelig aspect van de conventionele
vorm van oevergrondwaterwinning zoals
we die ook in Nederland aantreffen, is dat
er geen mogelijkheden zijn om te voorkomen dat in geval van een ernstige
calamiteit op het voedende oppervlaktewater de desbetreffende verontreiniging in
de oever binnendringt en uiteindelijk de
winputten bereikt. In het algemeen rekent
men in dergelijke situaties op het verdunnings- en afvlakkingseffect van de
bodempassage en op de mogelijkheden
van verwijdering tijdens de zuivering.
Geheel zonder risico's is deze opstelling
echter niet, zeker niet bij grotere
onttrekkingshoeveelheden en bij langer
durende verontreiniging. Er zijn twee
mogelijkheden om dit risico uit te sluiten,
namelijk:
- door reserve grondwaterwincapaciteit te
creëren, zodat in geval van een calamiteit
de oevergrondwaterwinning tijdelijk kan
worden stopgezet; een voorwaarde voor
het welslagen van deze optie is, dat na
stopzetten van de oeverwinning de
stromingsrichting van het grondwater in
de richting van het oppervlaktewater
keert, zodat geen verontreiniging in de
oevers kan binnendringen;
- door de oeverwinmiddelen zodanig te
situeren dat tussen de winmiddelen en de
rivier een buffer aanwezig is in de vorm
van een afsluitbare plas of rivierarm.
Ten tijde van het langsstromen van een
calamiteuze verontreiniging kan deze plas
of rivierarm worden afgesloten.
Voor de toekomstige oevergrondwaterwinning te Roosteren worden beide
mogelijkheden onderzocht. De optie van
reserve grondwatercapaciteit kan worden
gezocht in het inrichten van een apart

puttenveld meer landinwaarts, buiten de
invloedssfeer van het oppervlaktewater,
danwei in het creëren van extra wincapaciteit op bestaande winplaatsen in de
omgeving.
De optie van een buffer tussen winmiddelen en rivier wordt bekeken in
samenhang met onderzoek naar de
mogelijkheden van grindwinning in het
Maasdal. De grindwinning kan wellicht op
een zodanige wijze worden uitgevoerd dat
optimaal rekening wordt gehouden met de
wensen voor de inrichting van het
toekomstig puttenveld. Gezien de
gewenste realisatietermijn van het project
Roosteren, komt deze optie pas aan de
orde bij een mogelijk verdere uitbreiding
van de huidige geplande capaciteit van
9• 10" mVa tot 15 of zelfs 20• 106 mVa.
Laatstgenoemde optie wordt wel realiteit
bij het in voorbereiding zijnde oppervlaktewaterproject Panheel. Dit project voorziet in zijn uiteindelijke omvang in de
produktie van 30-10 6 mVa drinkwater uit
oppervlaktewater, afkomstig uit de Maas.
Voor voorraadvorming zal gebruik worden
gemaakt van een plas ter grootte van circa
100 ha die ontstaan is door ontgrinding en
voor de grindafvoer nog in open verbinding staat met de Maas (zie afb. 3).
Begin 1995 moet de ontgrinding beëindigd zijn en wordt de plas opgeleverd als
spaarbekken, door een dam afgesloten
van rechtstreekse toestroming van Maaswater. Deze plas heeft geen gesloten
wanden en staat in open verbinding met
het omringende grondwater. Dit legt
tevens beperkingen op aan de maximaal
toelaatbare daling van het bekkenpeil uit
oogpunt van beïnvloeding van grondwaterstanden in de omgeving.
Onder normale omstandigheden moet
dagelijks via een ruwwaterleiding
gemiddeld evenveel Maaswater aan het
bekken worden toegevoegd als er voor de

drinkwaterbereiding aan wordt
onttrokken. Een deel van dit Maaswater
infiltreert aan de benedenstroomse zijde
weer in de bodem. Dit wordt aan de
bovenstroomse zijde weer aangevuld door
instromend grondwater zodat uiteindelijk
in het bekken een mengsel van grond- en
oppervlaktewater ontstaat. Gelet op de
maximaal toegestane daling van het
bekkenpeil van 1m kan bij volledige
belasting van het produktiebedrijf circa
1 week worden overbrugd, zonder dat
Maaswater wordt toegevoegd.
Ook bij dit oppervlaktewaterproject is dus
van nature een grondwatercomponent
aanwezig. Deze zal nog worden vergroot
doordat het water voor de produktie van
de eerste 9 miljoen mVa niet rechtstreeks
aan het bekken wordt onttrokken, doch
via putten in de oevers van het bekken;
dat wil zeggen een vorm van gecontroleerde oeverwinning. In ieder geval kan
hiermee voor de aanvangsfase van het
project een eerste voorzuiveringsstap
achterwege blijven, evenals waarschijnlijk
een desinfectiestap gezien de voorafgaande bodempassage.
Daarnaast wordt de mogelijkheid om door
middel van diepinfiltratie extra grondwaterwinmogelijkheden te creëren, onderzocht. Aan deze optie zijn echter nog
enkele principiële discussiepunten
verbonden. Immers, in de Limburgse
situatie is echte ondergrondse voorraadvorming door wegdrukken van brak
grondwater of door verhoging van grondwaterstanden, niet mogelijk.
Bovendien is inmiddels duidelijk dat
zowel op technische gronden (infiltreerbaarheid) als uit milieu-overwegingen het
te infiltreren water van drinkwaterkwaliteit moet zijn. De vraag doet zich dus
voor of dit water niet beter rechtstreeks
kan worden gedistribueerd in plaats van
het eerst te infiltreren en het vervolgens
weer op te pompen en na te zuiveren.
Er zijn echter vele voordelen aan een
dergelijke aanpak. De zuivering kan
gelijkmatig worden belast, omdat de
produktie de fluctuaties in het waterverbruik niet direct hoeft te volgen.
Bovendien treedt bij de bodempassage
kwaliteitsafvlakking op, vooral van de
temperatuur en kan een desinfectiestap
achterwege blijven. Tenslotte kan de
winning voortgang blijven vinden als door
een calamiteuze verontreiniging van het
oppervlaktewater de inname tijdelijk moet
worden stopgezet, zodat geen spaarbekken noodzakelijk is.
Een laatste element, tenslotte, in de relatie
tussen grondwaterwinning en de inzet van
• Slot oppagina 215.

