'Watis het trillen dervenen ons waard' of
een beschouwing over de mogelijke extra schade aan het milieu en de extra risico's voor de volksgezondheid bij de politiek afgedwongen overgang van (nog) onbesmet zoet grondwater op oppervlaktewater als grondstof voor de openbare voorziening van drinkwater
Voordracht uit de 45e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Grondwater of oppervlaktewater?, gehouden op 8 januari 1993 aan de TU Delft

1. Inleiding
Trilveen. Bij verlanding van matig
voedselrijk water gevormde veenbodem,
die bij betreding in een golvende
beweging raakt. Kenmerkend voor de trilvenen is onder andere de ronde zegge. De
plantengemeenschappen van het trilveen
behoren met die van het duinberkenbos
tot de soortenrijkste van Nederland. Trilvenen komen vooral voor in laagveengebieden zoals NW-Overijssel. Vanwege
hun botanische waarde zijn ze vaak onderdeel van een natuurreservaat [1].
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a.A
Condities voor het duurzaam voortbestaan
van trilvenen treft men aan in zoetwatermoerassen met voedselarm grond- en
oppervlaktewater en een permanente tot
semi-permanente spiegel van grond- en
oppervlaktewater, die praktisch gelijk is
aan het niveau van het maaiveld 1 .
Trilvenen associeer ik aldus met de
begrippen 'natuurgebied', 'voedselarm
grond- en oppervlaktewater' en 'onveranderlijke waterstand' en met de onzuivere
bepalingen en misverstanden, die over
deze begrippen zijn gaan heersen in de
afgelopen jaren, en mijns insziens hebben
geleid tot:
- een premature en ie luchthartig
geplande beperking 2 van de natuurlijke en
tot nu toe meest betrouwbare bron van de
openbare voorziening van drinkwater,
namelijk het 'onbesmette zoete grondwater', zie de verschillende provinciale
plannen hierover, en
- een onvoldoende onderkenning van de
mogelijke extra schade aan het milieu en
de extra risico's voor de volksgezondheid
bij de overgang van zoet grondwater op
oppervlaktewater als grondstof voor de
openbare voorziening van drinkwater.
Onder Nederlandse omstandigheden - De
Bilt als maatgevend beschouwd - vereist
de voorwaarde van een praktisch
constante waterstand een aanvoer van
voedselarm water gedurende een aaneengesloten periode van ongeveer 7 maanden
(april-oktober) in een gemiddeld jaar en
van circa 12 maanden in een 10% droog
jaar (zie paragraaf 3), ook in het geval dat

De I-'ranse term 'terrain naturel' voor maaiveld is
passender is dit verband.
" Het op diverse plaatsen ingevoerde 'standstill'principe is niet te allen tijde op wetenschappelijke
gronden gevestigd.

geen kunstmatige of natuurlijke onttrekking van grond- en/of oppervlaktewater uit het desbetreffende gebied
plaatsvindt. Die aanvoer kan van natuurlijke oorsprong zijn, bijvoorbeeld door
kwel uit hoog gelegen zandgebieden, maar
hij is ook vaak kunstmatig; denk aan de
aanvoer naar waterpartijen als de Beulaker
Wijde en de door de Utrechtse Vecht
gevoede plassen.
Bedreiging van het duurzaam voortbestaan van trilvenen door de vervuiling
en nutriëntenaanvoer door de 'natuurlijke'
neerslag valt niet te vermijden (zie tabel I
en het artikel in H , 0 26/92 van
C. L. M. Steenbergen e.a. [2]). Deze
bedreiging geldt in feite voor alle wilde
plantengemeenschappen in Nederland.
Vooral de eis, dat het waterig milieu matig
voedselrijk tot voedselarm moet zijn,
maakt dat het aangevoerde water bij voorkeur afkomstig moet zijn uit natuurgebieden of uit niet overbemeste en niet
met bestrijdingsmiddelen gecontamineerde landbouwgebieden en dat de trilvenen zelf gelokaliseerd moeten zijn in
natuurgebieden. De conditie 'lokalisatie in
een natuurgebied' komt voornamelijk
voort uit de redenering, dat in andersoortige gebieden, zoals landbouw-,
tuinbouw-, veeteelt- en stedelijke
gebieden, kunstmatige aanvulling van het
oppervlaktewater mag geschieden met
water, dat niet voedselarm is, of zelfs van
vreemde afkomst (Rijnwater bijvoorbeeld)
mag zijn.
Ook andere wilde planten in Nederland
dan ronde zeggen in trilvenen vragen om
standplaatsen in natuurgebieden en om
natuurlijk optredende grondwaterstanden.
Kunstmatige onttrekking van grondwater
voor de openbare voorziening van drinkwater verandert het grondwaterregime
(zie paragraaf 3). Maatregelen, die
bedoeld zijn om die verandering zoveel
mogelijk teniet te doen ofte compenseren,
zoals (diep)infiltratie in of nabij het
wingebied met voorgezuiverd oppervlaktewater en/of retourwater, dat is het

onttrokken water dat na verbruik voor
circa 95% op de afvalwaterzuiveringsinstallatie arriveert 3 , kunnen als 'onvoldoende compenserend' worden aangemerkt wegens het kwaliteitsverschil
tussen onttrokken en te infiltreren water.
Evenwel, de maatregel waardoor zoet
grondwater wordt vervangen door oppervlaktewater als grondstof voor de openbare drinkwatervoorziening, kan weliswaar de lokale 'natuurlijk voorkomende'
situatie in een natuurgebied met de
daarbij behorende groei van wilde planten
bestendigen, maar tegelijkertijd dergelijke
negatieve effecten (impacts) op het milieu
(natural environment) elders, en/of in zijn
totaliteit, veroorzaken en zodanige extra
risico's voor de volksgezondheid met zich
meebrengen, dat het lokale milieubehoud,
casu quo de lokale milieuwinst, hier niet
tegenop weegt.
In de drie nota's voor het Beleidsplan
Drink- en Industriewatervoorziening en
bijbehorend Milieu-effectrapport, te
weten:
- Concept Basisrapport Winning en
Zuivering van Grondwater voor Drink- en
Industriewatervoorziening, versie mei
1992 [4],
- Basisrapport Infiltratie, juli 1992 [5]),
- Concept Basisrapport Oppervlaktewater, maart 1992 [6],
waaraan dit artikel diverse gegevens
ontleent, is een poging ondernomen om
de voornoemde effecten te taxeren. De
negatieve effecten op het milieu, vooral
veroorzaakt door de extra benodigde
energie en grondstoffen voor transport,
chemicaliën en chemische afvalstoffen
voor de zuivering van oppervlaktewater,
bouw- en grondstoffen (die ook weer een
aanslag doen op oppervlakte en energie)
en oppervlaktebeslag in de vorm van
kunstmatige open opslagbekkens ('natte
3
Ter illustratie: Het debiet van de AA direct
benedenstrooms van Helmond bestaat voor circa
50% uit gezuiverd afvalwater gedurende werkdagen
in de zomer en het debiet van de Beneden Regge
voor circa 33%; zie[3].

TABEL I- Gemiddelde waterkwaliteit (y.g/1)
Stof
kwik
cadmium
chroom
arseen
lood
zink
choline-esteraseremmers
tot-P
ammonium- -N
chloride
Bron: [1rs. 0. f.van Kul and Rl/.A

Rijn te I.obith
'1989;
0,06
0,12
6,50
1,24
4.87
31,0
0,69
343
340
182 .000

Maas te Eijsden
(1989)
0,06
0,63
4,40
2,23
4,90
63,0
1,38
510
480
65.000

Neerslag
(1987)
0,15
0,22
0,22
0,60
10,0
20,0
?
190
1.530
3.300
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woestijnen') zijn echter in het algemeen te
weinig gespecificeerd en gekwantificeerd.
Een en ander geeft repercussies bij de
afweging, al of niet met behulp van
'scores', van de verscheidene effecten en
belangen. Verder zijn de risico's voor de
volksgezondheid, die het verbruik van
oppervlaktewater nu eenmaal met zich
meebrengt, op onvoldoende wijze aangegeven en mogelijk onderschat.
2. Natuurgebieden
Grondwaterstandsverlaging en verandering van het grondwaterregime in
natuurgebieden door onttrekking van zoet
grondwater zijn de belangrijkste redenen
voor het botsen van de belangen 'openbare voorziening van drinkwater' en
'natuurbehoud'. Onttrekking van grondwater in niet-natuurgebieden of in
gebieden waardoor natuurgebieden niet
(of nauwelijks) worden beïnvloed vormt
in principe geen probleem, omdat de
effecten van de onttrekking kunnen
worden gecompenseerd door fysische
en/of financiële maatregelen.
Voor de afweging van de twee belangen in
het geval van keuze, prioriteitsstelling en
implementatie van maatregelen, is het dus
noodzakelijk het begrip 'natuurgebied' en
de begrenzing van natuurgebieden op
ondubbelzinnige wijze te definiëren. Den
probleem is, dat op het vasteland van
Nederland, met inbegrip van de zich
daarop bevindende waterpartijen en
watergangen, zich geen oorspronkelijke
natuurgebieden bevinden. Het gehele
oppervlak is door 's mensenhanden
beroerd en/of beïnvloed. De laatste resten
oorspronkelijk bos, bijvoorbeeld, zijn in de
vorige eeuw gekapt. Bij het opstellen van
de 'Richtlijnen voor de inhoud van de
m.e.r. behorende bij het Beleidsplan
Drink- en Industriewatervoorziening' [7]
is daarom noodgedwongen volstaan met
de volgende definitie van een natuurgebied in Nederland: 'Ken natuurgebied
(in Nederland) is een natuurgebied, als
het als zodanig wordt benoemd'.
Een grote mate van subjectiviteit is hierdoor geïntroduceerd en het is de vraag of
voor de bedoelde definitie niet een betere
methode en instrumenten moeten worden
ontwikkeld. De resultaten van studies
door, bijvoorbeeld, het Centrum voor
Milieukunde en het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer hebben in wezen hierin nog
geen verandering gebracht, ondanks ingevoerde indelingen voor ccotooptypen,
niches e.d. Op het ogenblik werken we,
casu quo behelpen wij ons, met kaarten
(rijksplanologische kaarten, provinciale
plankaarten, streekplankaarten, bestemmingsplankaarten) waarop de aanduiding
van de bestaande en eventueel potentiële

'natuurgebieden' voornamelijk op ambtelijke wijze tot stand is gekomen en
waarvan de basis voor politieke vastlegging nog steeds smal en discutabel is.

eenheid (stroomgebied, intrekgebied,
polder, etc), waarin de grondwaterstand
door natuurlijke of kunstmatige condities
een bepaalde maximumwaarde niet kan,
of mag, overschrijden, dan kan rekenkundig op basis van het neerslagoverschot
(= neerslag minus verdamping) en het
poriëngehalte van de bodem bijvoorbeeld
het verloop van de grondwaterstand
(freatisch niveau) worden bepaald in een
gemiddeld en in een 10% droog jaar (zie
de afb. 1en 2). De afbeeldingen,
gebaseerd op gegevens verstrekt door
drs. A. van Engelen van het KNMI en

3. Grondwaterstandsdaling in
natuurgebieden
Voor de onderstaande illustratieve
beschouwing wordt aangenomen, dat de
neerslag te De Bilt met bijbehorende
verdamping (=potentiële evapotranspiratie van de vegetatie) maatgevend voor
Nederland is.
Beschouwen wij een waterstaatkundige
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'Neerslag en verdamping' [8],zijn schematisch. Neerslagoverschot wordt geacht
totaal te infiltreren (het verhard oppervlak
is verwaarloosd in natuurgebieden); plaatselijke verhogingen van het freatisch
niveau, zoals bijvoorbeeld tussen poldersloten, benodigd voor het opwekken van
grondwaterstroming, zijn niet aangegeven.
Uit de afbeeldingen valt op te maken, dat
alleen in jaren droger dan een 10% droog
jaar er geen jaarlijks overschot optreedt.
Het neerslagoverschot in een gemiddeld
jaar is, volgens de berekening, 261 mm.
Dit neerslagoverschot moet worden
afgevoerd.Voor een groot deel gebeurt dit
op natuurlijke wijze, voor een belangrijk
deel kunstmatig (bemaling). Betrokken op
het deel van Nederland, dat fungeert als
intrekgebied voor het zoete grondwater,
zijnde 2.443.600 ha (75% van het Nederlandse territorium), komt dit overschot
overeen met circa 6.377,8* 106 m'Vjaar4. In
deze zin is er geen sprake van een grondwatertekort. Nederland is een nat land.
Verder is duidelijk te zien, dat in een
gemiddeld jaar in de periode van neerslagoverschot obligaat afvoer uit de waterstaatkundige eenheid plaatsvindt (kwel)
en in de periode van neerslagtekort
(= negatief neerslagoverschot) ook
obligaat een grondwaterstandsdaling
optreedt; de natuurlijke vegetatie heeft
zich normaliter aan deze situatie aangepast.
Willen we een constante waterstand handhaven, bij trilvenen bijvoorbeeld, dan is
aanvoer van water gedurende de periode
april- oktober (7 maanden) nodig in een
gemiddeld jaar en gedurende het gehele
jaar (12 maanden) in een 10% droog jaar.
De aanvoer kan geschieden:
- uit de waterstaatkundige eenheid zelf,
door (kunstmatige) berging van het neerslagoverschot;
- uit het geborgen neerslagoverschot van
andere waterstaatkundige eenheden (uit
de Rijn bijvoorbeeld, die in de zomer
voornamelijk wordt gevoed uit het opgeslagen water in bodem en gletschers).
In landbouwgebieden kan men in tijden
van neerslagtekort in de waterstaatkundige eenheid zelf direct het water uit
de ondergrond onttrekken. Dit sorteert
dan de volgende effecten:
- een grotere daling van de grondwaterstand (niveau van het freatisch vlak) in
het gebied zelf, met een eventuele
nadelige beïnvloeding van de grondwaterstand in belendende natuurgebieden;
De afname aan grondwater door de openbare
watervoorziening bedroeg 762*106 m' ( 12%) in
1988.

- periodieke opvulling van de poriën in
de zone tussen maaiveld en freatisch vlak
met het onttrokken water;
- vermindering van het jaarlijks neerslagoverschot; immers het onttrokken water
wordt opgeslagen in het gewas en het
verdwijnt verder door evapotranspiratie
(meestal buiten de begrenzingen van de
waterstaatkundige eenheid).
Onttrekt men grondwater in een natuurgebied voor de openbare voorziening van
drinkwater, dan kan men de volgende
effecten verwachten:
- een sterke verlaging van de grondwaterstand, in de orde van decimeters tot
meters, over een gering oppervlak
rondom het onttrekkingspunt (lokale
verlaging, kegeleffect) en een geringe
gemiddelde verlaging, in de orde van
millimeters tot centimeters, gerekend over
het oppervlak van de waterstaatkundige
eenheid (zie afb. 1en 2);
- een vermindering van het jaarlijks neerslagoverschot met bijgaande verlenging
van de periode van neerslagtekort,
overeenkomende met de mate van de
onttrekking', of navenant minder als een
deel van het onttrokken water (na
zuivering) in de eenheid als retourstroom,
of residustroom, zou worden
geïnfiltreerd .
Veel groter dan door onttrekking van
grondwater zijn in het algemeen de
grondwaterstandsdalingen door ontwatering, casu quo kunstmatige drainage
ook zonder continue of periodieke onttrekking van grondwater. Deze daling kan
lokaal oplopen tot meters, bijvoorbeeld in
het geval van een doorsnijding door een
heuvel voor wegaanleg, en gemiddeld
over de waterstaatkundige eenheid in de
orde van decimeters tot enkele meters in
het geval van ontwatering voor de landbouw, vooral wanneer voor de bewerking
van de akkers door landbouwmachines
(maart!) een gunstige grondwaterstand
wordt gewenst. Zelfs bij dit soort grote
grondwaterstandsdalingen zal door het
jaarlijkse neerslagoverschot de vegetaiie
niet verdwijnen. Er treedt geen verwoestijning door droogte op. De vegetatie
zal zich aanpassen aan de nieuwe situatie.
Het vegetatiedek zal veranderen en verandering behoeft niet altijd en overal
verarming te impliceren. De aanduiding
'verdroging' voor dit soort situaties in nietnatuurgebieden in Nederland is daarom
bedrieglijk7.
In het algemeen zal het zo zijn, dat waar al
kunstmatige drainage voorkomt, vermindering van de bestaande grondwateronttrekking voor de openbare drinkwatervoorziening nauwelijks enig extra effect

zal hebben op de grondwaterstand, en dan
nog slechts op zeer lokale schaal; zeker in
het geval als infiltratie van de retour- of
residustroom in de waterstaatkundige
eenheid wordt toegepast. Wel heeft de
onttrekking, zoals al gesteld, invloed op de
afvoer van het neerslagoverschot (kwel)
uit de waterstaatkundige eenheid, een
invloed die in bepaalde gevallen uit
milieu-overwegingen als niet acceptabelkan
worden aangemerkt.
Maar welke voorwaarde leidt tot 'recht
van veto' en de voorrang daarin:
- het bestaansrecht van de unieke wilde
plant (het aspect van het natuurlijke
milieu), of
- het bestaansrecht van het unieke
mensenkind (het aspect van de volksgezondheid)?
4. Oppervlaktewater in plaats van
grondwater als grondstof voor de
openbare voorziening van drinkwater
4.1. Algemeen
Als in bepaalde gevallen wordt, of is,
besloten om uit milieu-overwegingen
lokale grondwaterwinning te beperken of
zelfs geheel te stoppen, en als grondstof
voor de openbare voorziening van drinkwater oppervlaktewater aan te wenden in
plaats van het zoete grondwater, dan
moeten hiervan de effecten vooraf,
respectievelijk alsnog, onderzocht worden.
Een en ander is in principe en in
algemene zin gebeurd in de drie
genoemde basisrapporten voor het
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening en bijbehorend Alilieu-effectrapport [4, 5, 6].Hierbij zijn als maatgevende effectgebieden, casu quo parameters, beschouwd:
- kwantificeerbare criteria (abiotisch
milieu, natuur, ruimtegebruik en
economie);
- niet-kwantificeerbare criteria (volksgezondheid, landschap, technische haalbaarheid, flexibiliteit, kwetsbaarheid en
bestuurlijke en juridische aspecten).
Het resultaat van de vergelijking is voor

' In afb. 1 en 2 is een onttrekking van 18,8%van
het gemiddelde jaarlijks neerslagoverschot
geschetst, overeenkomend met een hvpoteiische
landelijke onttrekking van zoet grondwater van
1.200* 10 6 nr ! per jaar.
6
Gezien de verhouding tussen onttrekking op jaarbasis en het gemiddelde jaarlijkse neerslagoverschot behoeft voor de accumulatie van met
name Cl niet te worden gevreesd.

De term 'verdroging' voor grondwatersiandsdaling onder natuurgebieden sinds 1950 is nog te
verdedigen, zie de combinatie van afb. 3en 4;voor
niet-natuurgebieden is hij bepaald misleidend, zie
alb. 5.
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ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR VAN NEDERLAND
Het samenhangend netwerk van in (tnterjnattonaai opzicht belangrijke,
duurzaam te behouden ecosystemen

Ç=f

- de aanslag die wordt gepleegd op het
abiotisch milieu bij het aanwenden van
bouwstoffen voor installaties, slibopslag,
bedrijfsgebouwen, reservoirs, transportleidingen, etc, door de winning van
grondstoffen, produktie, transport,
gebruik, verwijdering (c.q. hergebruik)
van die bouwstoffen, in de vorm van
ruimtebeslag (grindgaten, stortplaatsen
voor sloopafval) en energieverbruik (met
de daarbij vrijkomende afvalstoffen);
- de landelijke waarde van de natuur op
basis van de aanwezige en/of mogelijke
fauna; de plaats gehad hebbende waardering lijkt alleen te zijn uitgevoerd op
basis van vegetatiestudies.
ad tabelIII (niet-kwantificeerbare criteria)
- de mogelijk te geven waarden, al of niet
met behulp van scores, aan de criteria en
sub-criteria bij de aandachtsvelden
'oppervlaktewater zonder infiltratie als
grondstof en 'oppervlaktewater met infiltratie als grondstof;
- de samenstelling en deskundigheid van
de ingeschakelde panels voor het geven
van scores voor het aandachtsveld 'grondwater als grondstof en de daarbij opgetreden concordantie c.q. discordantie.
Uit de tabellen II en III kan worden opgemaakt, dat zowel in het algemene kader
van de landelijke beleidsplanning, als in
het (bescheiden) kader van dit artikel de
volgende criteria als meest onderscheidend naar voren komen:

xf ïiNÜLBltDÊN

NATUUR

ad tabelII
- het abiotisch milieu met wederom als
meest onderscheidende sub-criteria
'energieverbruik', 'chemisch afval' en
'grondstoffenverbruik (chemicaliën, bouwstoffen)',
- ruimtegebruik,
- kosten;

:;;:.!•:••.

ad tabelIII
- volksgezondheid.
Een en ander leidt tot de volgende uitwerking.

A/b. 3 -Deecologische hoofdstructuur van Nederland.

zover mij bekend op dit ogenblik als volgt,
zie de tabellen II en III:
NB De resultaten in de basisrapporten
over oppervlaktewater als grondstof voor
de openbare drinkwatervoorziening geven
(nog) niet de mogelijkheid tot 'scoren',
zoals op grond van het basisrapport over
grondwater wel is gebeurd. De invulling
van de kolommen behorende bij oppervlaktewater zijn dan ook voor rekening
van de auteur van dit artikel.
De drie basisrapporten geven in het
algemeen nog te weinig inzicht in de
volgende zaken:

ad tabelII (kwantificeerbare criteria)
- de aanslag die wordt gepleegd op het
abiotisch milieu door de afvalstoffen die
vrijkomen per geproduceerde MWh, op
basis van de wijze van elektriciteitsopwekking in Nederland;
- de aanslag die wordt gepleegd op het
abiotisch milieu bij het aanwenden van
chemicaliën door de winning van grondstoffen, produktie, transport en gebruik
van die chemicaliën, in de vorm van
ruimtebeslag (mijnen, fabrieken) en
energieverbruik (met de daarbij vrijkomende afvalstoffen);

4.2. De aanslag ophet abiotischmilieu
Door de geringe kosten, die de (grootgebruiker voor elektrische energie hoeft te
betalen (1 cent per m te transporteren
water over 20 km [5]), lijkt het verschil in
energieverbruik bij de toepassing van
grondwater of oppervlaktewater als
grondstof nauwelijks maatgevend. Gezien
het grote gebruik van fossiele brandstoffen voor de energie-opwekking in
Nederland en de daarbij vrijkomende
afvalstoffen (zie tabel IV) is het verschil in
energieverbruik uit een oogpunt van
belasting van het (abiotisch) milieu wel
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TABEL II - Kwantificeerbare criteria bij de vergelijking -van grondwater en oppervlaktewater zonder en met
infiltratie alsgrondstof voor de openbare voorziening van drinkwater.
Criterium

Sub-criterium

Meetlat
per M m 3

Abiotisch

Energieverbruik
winning, opslag,
zuivering
Energieverbruik
aanvoertransport
Afvalstoffen
Chemisch afval
Grondstoffen
ichemicaliën;

M Wh

396"

MWh

12,2
2,6
?(p.m.)"
?

Landelijke
natuurwaarde

'Natuureenheid'

Ruimtegebruik

Winning
Zuivering
Aanvoertransport
Spaarbekken
Bescherming
Directe kosten
winning, opslag,
zuivering
Directe kosten
aanvoertransport
Indirecte kosten

IIa
IIa
IIa

Ha
IIa
Ri

Opp.water
met spaarb.
zonder inf.

6
1,5
1
0
126
295

Kf/km

0

Kl

9,2

Opp.water
met inf.

139 tol 219''

0

T o n d.s.
Ton d.s.
Ton

Natuur

Kosten

Grondwater
exclusief
oevergr.w.

189

6.8

6
11
25
77

9,6 tot 3 0 ' "
21,2
25 tot 50

?
(17,3
per spaarbekken)
? (p.m.)
0,25
1,5
2
onbeschermd
900 tot
1.200
6,7 tot
13,3 13

?

11,6
1,1
1,8
2
13,7
1.210 loi
1.620
I7,5 1 2
te verwaarlozen

De geraamde hoeveelheid benodigde energie lijkt aan de ie hoge kant.
9
Extra door ozonisatie.
10
Extra door diepinfiliratie.
11
Eventueel bij denitrificatie en/of verwijdering van micropolluanten uit ondiep grondwater.
12
Gebaseerd op gemiddeld 20 km transportafstand.
13
Gebaseerd op 30 km transportafstand en afhankelijk van de grootte van de volumeslroom.
TABEE III - Niet-kwantificeerbare criteria bij ie vergelijking van grondwater en oppervlaktewater sonder en met
infiltratie alsgrondstof voor de openbare voorziening van drinkwater.
Criterium

Sub-criterium

Meetlat
relatieve
score

Grondwater
exclusief
oevergr.w.

Opp.water
met spaarb.
zonder inf.

Opp.water
met inf.

Volksgezondheid

Bescherming bron
Controle verontr.
Verwijdering
verontreiniging
Beschermde
voorraad
Introductie
nieuwe stoffen
Bedrijfszekerheid
zuivering
Normonderschr.
Normoverschr.
(iebruiksgenot

1-10
1-10
1-10

8
7
8

p
?
?

?
?
?

1-10

8

p

?

1-10

8

1-10

8

?

?

1-10
1-10
1-10

9
7,5
8

?
p
p

p
?
?

<5(?)

?

Landschap

Inpasbaarheid

Technische
haalbaarheid

p

1-10

8

ja
onzeker
nee

ia

onzeker 1 4

onz."

2

2

Flexibiliteit

Vraag naar water

0-2

Kwaliteit gr.slof

0-4

1

1 (weinig
flexibel)
1 (?)

Kwetsbaarheid

Niet geleverd
water door
radioactiviteit
fall-out)

1-10

8,5

7{?)

8(?)

Bestuurlijke,
juridische,
organisatorische
aspecten

Draagvlak
Beleidsinslr.
Invoeringsïnspanning
Bestuurlijke
aandacht
Invoeringsperiode

0-10
0-10
0-10

8,5
7
8

p
?
?

?
?
?

0-10

7,5

p

?

0-10

6,5

p

?

14
15

In verband met micropolluanten en brontaal.
In verband met micropolluanten.

1 (?)

degelijk van belang en maatgevend. Het
voorkómen van de verspilling van drinkwater is mijns insziens dan ook eerder een
kwestie en noodzaak van energiebesparing (en vervuilingsvermindering
van het milieu) dan van besparing op het
jaarlijkse grondwateroverschot.
Uitgaande van de mijns inziens overigens
(te) hoge, raming van gemiddeld
396 MWh per Mm 3 voor de winning,
opslag en zuivering van grondwater (zie
tabel II) en afgaand op een behoefte van
6 MWh/km per 106 m 3 voor transport van
het aan te voeren water, en van respectievelijk 139 MWh, 219 M W H en
189 MWh per Mm 3 voor winning, opslag
en directe zuivering van oppervlaktewater
zonder ozonisatie, winning, opslag en
directe zuivering van oppervlaktewater
met ozonisatie en winning, opslag en
zuivering van oppervlaktewater via infiltratie, is het al niet verstandig grondwater
door oppervlaktewater te vervangen, als
het oppervlaktewater moet worden aangevoerd over een afstand van meer dan:
43 km voor oppervlaktewaterzuivering
zonder ozonisatie,
30 km voor oppervlaktewaterzuivering
met ozonisatie,
35 km voor oppervlaktewaterzuivering via
infiltratie.
Deze afstanden worden beduidend korter,
als men ook het tijdelijke, maar milieuaantastende oppervlaktebeslag van de
transportleidingen in aanmerking neemt,
en ook de benodigde hoeveelheid bouwstoffen voor de leidingen. En dan is het
nog de vraag of een verdere reductie van
de transportafstand voor de aanvoer van
oppervlaktewater tot praktisch nul
voldoende zal zijn om de extra aanslag op
het (abiotisch) milieu door de circa 10
maal grotere hoeveelheid chemisch afval,
die vrijkomt bij opslag en zuivering van
oppervlaktewater, te laten compenseren
door de geringere energiebehoefte voor
winning, opslag en zuivering.
4.3. Ruimtegebruik
Het ruimtegebruik voor de grondwaterwinning is relatief groot (zie tabel II).
Bedacht moet worden, dat de zone waarin
de vegetatie wezenlijk wordt beïnvloed
door de grondwaterstandsdaling en de
veranderingen in het grondwaterregime
klein is, dat wil zeggen waar deze veranderingen werkelijk substantieel zijn, in
het algemeen niet meer dan 6 ha per
MmVjaar. Met het oog op de gewenste
(blijvende) zuiverheid van het intrekkende water hebben de waterleidingbedrijven er baat bij, als vooral in de
beschermingsgebieden, dat is dus inclusief
de winningsgebieden, landgebruik wordt
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Aß. 4 - Stijging afdaling van degrondwaterstand in het hoge deel van
Nederland sinds 1950.
(Bran: Denk Xota Waterhuishouding).

bedreven dat niet leidt tot 'overvoeding',
vervuiling, vergiftiging en besmetting van
het grondwater. Multifunctioneel oppervlaktegebruik in de vorm van landgebruik,
mits niet milieubelastend, is aldus goed

Aß. 5 - Verdroging in Nederland.

mogelijk in deze gebieden, in tegenstelling
tot multifunctioneel gebruik van de oppervlakte van open spaarbekkens (2 ha per
MmVjaar), die monofunctioneel gereserveerd moeten blijven voor opslag en

TABEL IV - Elektriciteitsopwekking met bijbehorende afvalproduktie in 1991 door de samenwerkende
elektrieiteits-produktiehedrijven (SEP).

de-produceerde elektriciteit: 59.580 GWH
Door middel van:
Steenkolen
Aardgas
Stookolie e.d.
Hoogovengas e.d.
Uranium

39,2%
50,5%
0,7%
3,6%
6,0%

Geproduceerde hoeveelheid afval:
Stof

Tonnage

Kg/MWh

CO,
SO,
NOx
Vliegas
(ged. radioactief)
Slakken
(incl. zware metalen)

36.000.000
40.000
70.000
5.000

604
0,671
1,175
0,084

geen opgave

Bron: 'Elektriciteit in Nederland 1991' Publikatie in opdracht van de directies van de NA'. Samenwerkende eleklriciteitsprodukliebedrijvcn (SEP en de Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VEEN)),
TABEL V - RISICO'S voor de volksgezondheid bij verbruik van diep zoetgrondwatcr of zoetoppervlaktewater.
Bestanddeel

Diep zoet grondwater

Ziekteverwekkende kiemen
Natrium
Zware metalen
Bestrijdingsmiddelen
Nitraat
Natuurlijke radionucleïden
Fall-out
' Zie [9] voor het risico van het voorkomen van Radon.

geen
geen
geen
geen
geen
gering'
geen

Oppervlaktewater
wel
mogetijk
wel
wel
wel
gering
wel

(Bron: NRCHandelsblad/RIVM).

processing van oppervlaktewater voor de
drinkwaterbereiding.
4.4. Kosten
De kosten voor de winning, opslag en
zuivering liggen voor grondwater, inclusief
de indirecte kosten (afkoop van oogstderving), op éénderde tot éénvijfde van
die voor oppervlaktewater (zie tabel II).
Met bijtelling van de kosten voor de
aanvoer van het oppervlaktewater komt
de verhouding voor grondwater nog veel
gunstiger te liggen. Wederom moeten
andere redenen dan kosten (zie onder
andere paragraaf 3)bepalend zijn voor de
keuze van oppervlaktewater als bron.
4.5. Volksgezondheid
Met feit, dat wij normen (met bijpassende
minimale waarden) hebben en toestaan
voor gehalten aan stoffen, materialen,
metalen, toxinen, organismen, ziekteverwekkende kiemen (of mogelijke
milieu-aanwezigheidsindicatoren daarvan)
in ons drinkwater, is gebaseerd op de
aanname van en een vertrouwen in het
zodanig functioneren van het menselijk
lichaam, dat het voldoende capaciteit heeft
om de genoemde elementen te kunnen
afweren, casu quo te kunnen opnemen en
te verwerken, te neutraliseren en zo nodig
te kunnen verwijderen, zonder daar onder
te lijden.
Daarnaast voeren wij normen (met bijpas-
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sende minimale waarden) voor gehalten
aan stoffen in ons drinkwater, die wij
essentieel achten voor het op gezonde
wijze functioneren van het menselijk
lichaam.
Het drinkwater in Nederland is van uitstekende kwaliteit, omdat het niet alleen
aan de gestelde normen voldoet - gesteld
op Europees niveau, Rijk (Nederland) en
bedrijfstak (VEWIN) -, maar zelfs vele
van deze normen in gunstige zin overtreft.
Het vervelende is alleen, dat ons nog
steeds voldoende kennis ontbreekt om die
eerdergenoemde aanname, dat benodigde
vertrouwen voor die normen, volledig te
rechtvaardigen. Voor de eerste categorie
normen zijn vooral de detectie- en
analysetechnieken nog steeds niet volledig
dekkend; 70% van de bestaande bestrijdingsmiddelen gebruikt in de landbouw, kunnen éénmaal in het water
beland met de bestaande technieken niet
worden aangetoond [4];mogelijk kankerverwekkende bromaatconcentraties
evenmin.
Maar, zelfs als het drinkwater aan de
normen voldoet, blijft de onzekerheid. Bij
elk zuiveringsproces, of het nu filtratie,
ozonisatie, of desinfectie is, zal altijd een
deel van de vervuiling (deeltjes, kiemen)
door de zuiveringsbarrière heen 'slippen'.
Wat is er dan eenvoudiger 'als het even
kan' een grondstof te kiezen voor de
bereiding van drinkwater, die een
maximum aan betrouwbaarheid biedt,
casu quo een minimum aan risico's in zich
draagt, vooral als die grondstof in de vorm
van diep zoet grondwater aanwezig is?
De zaken nog éénmaal op een rij.
De risico's voor de volksgezondheid bij
diep zoet grondwater en oppervlaktewater
als grondstof voor de openbare voorziening van drinkwater staan vermeld in
tabel V.
Ondanks de geavanceerde zuiveringssystemen van oppervlaktewater in Nederland, gebiedt de realiteit te accepteren, dat
het geproduceerde drinkwater de
volgende bestanddelen kan bevatten.'
- resten van nog te detecteren verbindingen, die een gevaar opleveren (hoe
klein ook) voor de volksgezondheid,
- resten van niet te detecteren verbindingen, die een gevaar opleveren (hoe
klein ook) voor de volksgezondheid,
- resten van te detecteren verbindingen,
waarvan nog onbekend is of zij een gevaar
opleveren voor de volksgezondheid,
- minuscule resten van levende virussen
en cysten.

Hen goed devies voor zaken met betrekking tot de volksgezondheid in het
algemeen is:
Neem geenrisicoalshet niet nodigis!
Voor de grondstof voor de openbare voorziening van drinkwater kan dan de vraag
worden gesteld:
Waarom risico'sgenomen op hetgebied van
devolksgezondheid alshet met nodigis?
5. Enkele conclusies
- Er is gemiddeld een jaarlijks neerslagoverschot in Nederland, dat wederom
gemiddeld een jaarlijks overschot aan zoet
grondwater produceert. Kr is in die zin
aldus geen schaarste noch een tekort aan
zoet grondwater.
De verdeling van dat overschot moet op
een wetenschappelijk verantwoorde wijze,
en niet op subjectieve of emotionele
gronden, geschieden. De belangrijkste
partijen in die verdeling zijn: drinkwater,
de natuurlijke vegetatie, landbouw en
industrie.
- Als uit milieu-overwegingen grondwater wordt vervangen door oppervlaktewater, worden extra risico's genomen voor
de volksgezondheid.
- Alleen die veranderingen in de grondwaterstanden en het grondwaterregime
zijn van belang voor de afweging van het
belang van de openbare voorziening van
drinkwater (volksgezondheid) en het
belang van het natuurlijke milieu (flora,
fauna), die betrekking hebben op de
grondwaterstanden en het grondwaterregime in natuurgebieden.
- Het begrip natuurgebied en de begrenzingen daarvan zijn nog niet wetenschappelijk gedefinieerd en niet
voldoende bij wet bepaald.
- Het heeft alleen zin het eventueel
vervangen van grondwater als grondstof
voor de openbare drinkwatervoorziening
door oppervlaktewater te overwegen, als
daardoor in natuurgebieden het oorspronkelijke grondwaterregime wordt hersteld.
- Zolang de luchtvervuiling niet tot staan
is gebracht (dus ook geen C0 2 -uitstoot
meer door energie-opwekking), is het
illusoir te veronderstellen dat een duurzame c.q. gelijkblijvende, ontwikkeling
mogelijk is van de 'oorspronkelijke'
vegetatie in natuurgebieden, zelfs als het
'oorspronkelijke' grondwaterregime is
hersteld.
- Energie-opwekking impliceert een
aanslag op het abiotisch milieu door de
geproduceerde afvalstoffen.
- De voorziening van drinkwater kost
energie. Het tegengaan van de verspilling
van drinkwater spaart en zoet grondwater
èn energie en voorkomt aldus onnodige
aantasting van het milieu.
- Vervanging van zoet grondwater door

oppervlaktewater voor regeneratie en
behoud van het lokale milieu geeft andere
en extra risico's voor het milieu in het
algemeen en extra risico's voor de volksgezondheid.
'Wat is het (lokale) trillen der venen ons
in die zin waard?'
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