De zorg voor de kwaliteit van het grondwater als drinkwaterbron

Voordracht uit de 43e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Technische maatregelen voor kwaliteitszorg voor grondstof en eindprodukt',
gehouden op 10en 11 januari 1991aan de TU Delft.

De kwaliteit van grondwater, de
belangrijkste bron voor de drinkwatervoorziening, was tijdenlang boven elke
verdenking verheven. De laatste jaren is
daar echter snel verandering in gekomen:
verontreiniging met nitraat, bestrijdingsmiddelen en vele andere stoffen op steeds
meer plaatsen. Er is dus alle reden om
aandacht te besteden aan de zorg voor de
grondwaterkwaliteit. De volgende vragen
zijn daarbij richtinggevend:

[R.H.J. VINKERS
KIWA NV

- Wat is er aan de hand met de
grondwaterkwaliteit?
- Wat kunnen we doen met het oog op
de drinkwatervoorziening?
Na een kort overzicht van de rol van
waterleidingbedrijven als milieubedrijven,
wordt geïllustreerd hoe belangrijk het
grondwater voor de drinkwatervoorziening is. Daarna volgt een snelle
rondvlucht over verontreinigd Nederland.
Ter beantwoording van de tweede vraag
komen een aantal acties en een aantal
maatregelenaan de orde. Bij de 'acties' gaat
het vooral om het vergaren van informatie
en het daarmee naar buiten treden
(preventief), bij de 'maatregelen' gaat het
om wat de waterleidingbedrijven kunnen
doen om te zorgen voor blijvende levering
van goed en betrouwbaar drinkwater
(curatief).
Waterleidingbedrijven zijn
milieubedrijven
De laatste jaren is overduidelijk geworden
dat de activiteiten van waterleidingbedrijven een sterke relatie met het milieu
hebben. Deze activiteiten omvatten
winning, behandeling, transport en distributie van water, dat daarbij wordt omgezet
van grond- of oppervlaktewater met een
bepaalde kwaliteit naar drinkwater met
drinkwaterkwaliteit. Kortheidshalve
worden deze activiteiten aangeduid als
'waterwinning'. De basis voor deze activiteiten is vastgelegd in artikel 4 van de
Waterleidingwet (gewijzigd 30 september
1981, Staatsblad 665) (zie kader).
Deeigenaar vaneenwaterbedrijf is
gehouden zorgtedragen,datde levering
vandeugdelijk drinkwater aande
verbruikers inzijn distributiegebied
gewaarborgd isinzodanige hoeveelheid
enonder zodanige druk als hetbelang der
volksgezondheid vereist.

De kwaliteit is hier geformuleerd als
'deugdelijk drinkwater' en gekoppeld aan
het 'belang der volksgezondheid'.
Nog geen woord over de relatie met de
omgeving. Inmiddels is duidelijk
geworden dat de activiteiten van waterleidingbedrijven alles te maken hebben
met 'de natuur' en 'het milieu', kortom
met 'de omgeving'.
De relatie tussen waterwinning en de
omgeving is tweezijdig (afb. 1).
A. de omgeving heeft effect op de waterwinning (bijvoorbeeld: verontreiniging
van grondwater);
B. de waterwinning heeft effect op de
omgeving (bijvoorbeeld: verlaging van
grondwaterstanden).
Deze relatie komt aan de orde in de vele
beleidsnota's die te maken hebben met de
zorg voor het grondwater. Aan de hand
van het Nationaal Milieubeleidsplan en
het Natuurbeleidsplan zal de relatie tussen
waterwinning en omgeving nader worden
geïllustreerd.

twee meter onder de grondwaterspiegel
niet overschrijden.
De Commissie Stikstof heeft een rapport
opgesteld over de noodzakelijke maatregelen om de stikstofbelasting van
grond- en oppervlaktewater terug te
dringen [Goossensen en Meeuwissen,
1990). De Commissie stelt voor om vanaf
1995 een grenswaarde voor de voorraad
minerale stikstof in de bodem te realiseren
van 70 kg N/ha. Met deze waarde wordt
in de zandgebieden een nitraatconcentratie in het grondwater van
gemiddeld ongeveer 50 mg/l gerealiseerd.
Dat lijkt aardig, maar vooral in intrekgebieden met diepe grondwaterstanden
zal de concentratie veel hoger zijn dan de
norm van 50 mg/l. Bovendien wordt
voorbijgegaan aan het feit dat het richtniveau van de Europese Gemeenschap en
de VEWIN-aanbeveling 25 mg/l is.
Ook wanneer de voorgestelde maatregelen onmiddellijk worden uitgevoerd
en volledig effectief zijn, zal de kwaliteit
van het opgepompte water echter nog

Afb. 1 -Relaties waterwinningmetomgeving.

Nationaal milieubeleidsplan
In het NMP [VROM, 1989a] wordt het
milieubeheer beschreven. Dit beheer
bouwt voort op de aanbevelingen van de
Commissie Brundtland: 'duurzame
ontwikkeling', dat wil zeggen dat milieuproblemen binnen twintig à vijfentwintig
jaar opgelost moeten zijn. Voor de grondwaterkwaliteit zijn de thema's Verzuring,
Vermesting en Verspreiding van het
grootste belang.
De strategie die is uitgezet op basis van
deze thema's, geeft hoop voor de kwaliteit
van het grondwater. Bijvoorbeeld vermesting:
- minder bemesting door de bemestingsnormen aan te scherpen;
- fosfaat: het aanwijzen van fosfaatverzadigde (beter: fosfaatgevoelige)
gronden. Er wordt gestreefd naar evenwicht toevoer/afvoer van fosfaat;
- stikstof: in landbouwgebieden met zoet
grondwater de norm van 50 mg/l N0 3 ~ op

jaren verslechteren, voordat er verbetering
optreedt.
De volgende acties worden verwacht van
drinkwaterbedrijven:
- ontwikkelen en toepassen milieuvriendelijke produktiemethoden;
- vroegtijdig signaleren welke stoffen
kwalitatief en kwantitatief risico's
inhouden voor de kwaliteit van het
.drink)water;
- het mede ontwikkelen van een
oplossing voor de opslag van het
zuiveringsslib;
- opstellen en uitvoeren van
beschermingsplannen.
Natuurbeleidsplan
Het Natuurbeleidsplan [LNV, 1990]
vermeldt dat er een ecologische hoofdstructuur komt, een structuur van samenhangende ecologisch waardevolle
gebieden. Om die te realiseren wordt
gedacht aan gerichte verplaatsing van
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grondwateronttrekking naar minder
verdrogingsgevoelige gebieden of overschakeling op oppervlaktewater of - in het
duingebied - op diepinfiltratie.
Van de drinkwatersector wordt onder
meer verwacht:
- het vervangen van oppervlakteinfiltratie door diepinfiltratie in de duinen;
- het terugdringen van de input van
verontreinigende, eutrofiërende en
gebiedsvreemde stoffen in het
grondwater;
- het onderzoeken van mogelijkheden om
grondwaterwinning te vervangen door
oppervlaktewaterwinning;
- gericht beheer van grondwater.
Het antwoord van de bedrijfstak op de
vele verwachtingen, is gegeven in het
Milieuplan van de VEWIN [VEWIN,
1991].
Op grond van de strategie van de overheid, zoals die hier is geschetst, is er hoop
op verbetering van de grondwaterkwaliteit
in de toekomst. Maar het is zeer de vraag
of er voldoende maatregelen komen en
vooral of ze op tijd komen.
Grondwatergebruik en
drinkwatervoorziening
Grondwater is de belangrijkste bron voor
de drinkwatervoorziening: waterleidingbedrijven onttrekken jaarlijks zo'n
driekwart miljard kubieke meter. Er zijn in
ons land zo'n 250 plaatsen waar grondwater wordt gewonnen.
De hoeveelheid water die de waterleidingbedrijven in de loop der jaren hebben
afgeleverd, is sinds de jaren vijftig sterk
gestegen, waarbij vooral het grondwaterverbruik is toegenomen (afb. 2; [VEWIN,
1989a]).
Het grootste deel van het afgeleverde
water (62%), is afkomstig uit (oever)grondwater, namelijk 756 miljoen m 3 /a
(zie aft. 3, uit: [VEWIN, 1989b]).
Waterleidingbedrijven hebben een sterke
voorkeur voor grondwater (mits het
'schoon' is), goede bacteriologische
kwaliteit (dus geen desinfectie nodig),
constante kwaliteit, lage kosten zuivering,
relatief ongevoelig voor calamiteiten.
Hoe zit het nu met het toekomstige drinkwaterverbruik? De prognose voor 1995 en
2000 is vermeld in het Tienjarenplan van
de VEWIN (afb. 4; [VEWIN, 1989a]).
In deze afbeelding is te zien dat er in alle
regio's een stijgend drinkwaterverbruik
wordt verwacht. Er is behoefte aan extra
grondwater; de gewenste uitbreiding van
de produktiecapaciteit is 143 miljoen mVa
vóór 2000.
Het is de vraag of de vergunningverlening
in de pas zal lopen met de ontwikkeling
van de behoefte. Minister Alders heeft
namelijk goedkeuring van het Tien-
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Afb. 2 -Afgeleverde hoeveelheiddrinkwater 1853-1987.
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Afb. 4 -Prognose bruto drinkwaterverbruikperregio.
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jarenplan aangehouden voor zover het de
periode 1995-2000 betreft. De reden is:
'dat er onvoldoende kan worden getoetst
of de geplande uitbreiding van grondwaterwinning al dan niet strijdig is met het
beleid gericht op het tegengaan van de
verdroging van natuur en landschap":
[VROM, 1990]. Dit roept vragen op over
de rol van het Tienjarenplan als
planningsinstrument. De Minister keurt
goed (of af), terwijl de provincies de
vergunningen moeten verlenen. Ofwel: de
Minister wikt, de provincie beschikt en de
bedrijfstak schrikt!
Grondwaterkwaliteit
In het algemeen is de kwaliteit van het
grondwater nog ruim voldoende om er op
eenvoudige wijze drinkwater van te
maken, zeker op plaatsen waar gewonnen
wordt uit diepe pakketten. Maar in het
ondiepe grondwater, ook rond de
waterwinplaatsen, zijn al heel veel
verontreinigingen aangetroffen.
Over wat voor verontreinigingen gaat het
en wat is er bekend van de grondwaterkwaliteit? Hier volgen wat markante
voorbeelden.
De voornaamste oorzaken zijn: verzuring,
vermesting en verspreiding, dus diffuse en
lokale bronnen [RIVM, 1988],
Verzuring
Bij verzuring gaat het niet alleen om
nitraat, maar ook om sulfaat en door
allerlei bodemprocessen ook om:
aluminium, hardheid en zware metalen.
Wat betreft aluminium: in het ondiepe
grondwater heeft het RIVM verhoogde
aluminiumconcentraties gevonden tot
tientallen malen de drinkwaternorm van
200 fig/l [Van Duijvenbooden, 1989].
Recent heeft de CCRX (CoördinatieCommissie voor de metingen van Radioactiviteit en Xenobiotische stoffen) in
bos-en heidegebieden in 70% van de
meetpunten concentraties hoger dan
200 //g/l gevonden. Tussen 1989 en 1990
was een snelle stijging van de concentratie
merkbaar [CCRX, 1990]. Op grond van
statistische gegevens van het onttrokken
grondwater in 1986 [VEWIN, 1989c],
komen Van Beek en Reijnen tot de
conclusie dat aluminium, koper, zink en
fluoride vaak de maximaal toelaatbare
concentratie overschrijden [Van Beek en
Reijnen, 1990].
Vermesting
Bij vermesting gaat het niet alleen om
nitraat, maar ook om kalium en - ten
gevolge van bodemprocessen - ook om:
sulfaat, hardheid en zware metalen.
Het opbrengen van mest is zodanig
toegenomen, dat een groot gedeelte

uitspoelt. Als gevolg van die uitspoeling
wordt op ruim 70% van het landbouwareaal op zandgrond de drinkwaternorm
voor nitraat (50 mg/l) en kalium (12 mg/l)
in het grondwater overschreden
[Van Duijvenbooden, 1989; De Vries,
1989]. Eind 1988 werd een stikstofconcentratie van 25 mg/l al overschreden
op veertien winningen. Ook onder bosgebieden wordt de nitraatnorm op veel
plaatsen overschreden, ten gevolge van
zure depositie [Mulder etal, 1990].

goede oplosbaarheid vrijwel zeker in het
grondwater voorkomen, kan slechts de
helft tot een voldoend laag niveau worden
gemeten. Dit betekent dat er vrijwel zeker
één of meerdere onbekende bestrijdingsmiddelen in het grondwater aanwezig zijn
in een te hoge concentratie [Hopman
et ai, 1990].
De verspreiding van stoffen die met het
oog op de drinkwatervoorziening
ongewenst tot zeer ongewenst zijn, heeft
overigens niet alleen betrekking op
bestrijdingsmiddelen, maar ook op
verontreinigingen in die middelen en
allerlei omzettingsprodukten. Verder zijn
er duizenden puntbronnen van verontreiniging, ontstaan door stortingen en
lozingen van afval en door het onzorgvuldig handelen met gevaarlijke stoffen.

Verspreiding
In het grondwater langs de grote rivieren,
onder bouwland en stedelijk gebied,
worden veelvuldig vluchtige aromaten en
chloorkoolwaterstoffen gevonden.
Vele bestrijdingsmiddelen spoelen uit naar
het grondwater. Tot dusverre zijn er
enkele tientallen aangetoond, waarvan
vooral atrazine veelvuldig en fors de
drinkwaternorm (0,1 microgram per liter)
overschrijdt. In het grondwater rond de
winplaats Vierlingsbeek zijn bijvoorbeeld
al jaren geleden op veel plaatsen atrazine
en bentazon aangetroffen [Jansen en
Puijker, 1988],
Recente metingen van het RIVM wijzen
uit dat ook elders in Noord-Brabant op
grote diepte (vijf à dertien meter) atrazine
en bentazon voorkomen.
Een ander recent voorbeeld: uit onderzoek van KIWA is gebleken dat ruw water
van oevergrondwaterwinningen vrijwel
altijd bentazon en vaak mecoprop bevat
[Hopman, 1990].
Er zijn dus al heel wat bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Maar misschien
zijn de bestrijdingsmiddelen die niet zijn
aangetroffen nog wel veel talrijker en
gevaarlijker. Van de twintig bestrijdingsmiddelen die gezien het gebruik, de
beperkte biologische afbreekbaarheid en

Verloop grondwaterkwaliteit
Op grond van analyses uit diverse jaren
heeft KIWA trend-analyses uitgevoerd
[Van Beek etal, 1990]. De conclusie luidt
dat tussen 1970 en 1986 op een kwart van
de puttenvelden de concentratie nitraat,
sulfaat, HCO3, calcium is toegenomen.
Voor nitraat en sulfaat is dat in totaal
respectievelijk 6 en 10 mg/l (afb. 5 en 6).
Het RIVM heeft berekend dat realisering
van het nu voorziene algemene beschermingsniveau op grond van het Besluit
Gebruik Dierlijke Meststoffen niet kan
verhinderen dat op termijn de drinkwaternorm voor nitraat op tientallen grondwaterwinplaatsen zal worden overschreden. Voor kalium is de verwachting dat op
grote schaal sprake zal blijven van normoverschrijding [Van Duijvenbooden, 1989],
Het is triest te moeten constateren dat
allerlei verontreinigingen nu al op veel
plaatsen in het opgepompte ruwe water
zitten en dat er nog vele jaren sprake zal
zijn van stijgende concentraties en nieuwe

Afb. ".> - Trendmatige verandering kwaliteit ruw water
tussen 1970 en 1986; monotone stijging nitraat.

Afb. 6 - Trendmatige verandering kwaliteit ruw water
tussen 1970 en 1986; monotone stijging sulfaat.
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stoffen. Alle schone plannen en beleidsvoornemens ten spijt, is er nog geen
enkele concrete waarborg voor een snelle
verbetering van de grondwaterkwaliteit.
De grote vraag is: wat kunnen waterleidingbedrijven nog doen om desondanks
goed en betrouwbaar drinkwater te blijven
leveren?
Acties waterleidingbedrijven
Waterleidingbedrijven hebben in hun rol
als milieubedrijven een belangrijke taak
bij het signaleren van verontreinigingen
van het grondwater. Deze signalering
heeft een tweeledig doel:
1. het bevorderen van het tot stand
komen van een adequate wet- en regelgeving door de resultaten van metingen
en voorspellingen voor te leggen aan de
overheid;
2. het zelf nemen van maatregelen om
blijvend een goede drinkwatervoorziening
te realiseren.
Het signaleren bestaat uit het metenen het
voorspellenvan de kwaliteit. Een belangrijk
aspect daarbij is het voorspellen van de
effecten van beleidsmaatregelen, zoals een
vermindering van de mestgift.
Maar signaleren alleen is niet voldoende.
Waterleidingbedrijven moeten ook
concrete acties ondernemen en
maatregelen treffen. Voor alle acties en
maatregelen is kennis van de winning een
eerste vereiste:
a. van de technische installatie: de ligging
en constructie van de winputten, de
capaciteit van de pompen, enzovoort;
b. van de geohydrologische situatie: de
opbouw en geohydrochemie van de
ondergrond (watervoerende pakketten en
slechtdoorlatende lagen), de geohydrologische parameters als doorlaatvermogen en weerstand, de stroming van
het water naar de putten (de weg en de
tijd), de aanvoer vanuit neerslag en oppervlaktewater (de voeding).
Met behulp van deze kennis kan de
grootte en de ligging van intrekgebieden
en beschermingsgebieden worden
berekend.
De beschermingsgebieden beslaan maar
een deel van het intrekgebied, bijvoorbeeld dat deel waar de verblijftijd minder
dan 25 jaar is. De ligging is op deze schaal
slechts globaal bekend. De berekeningen
zijn uitgevoerd met behulp van eenvoudige (analytische) modellen.
Een betere berekening is mogelijk, maar
wordt de bescherming er veel beter door?
Het is namelijk zo, dat alles wat de
kwaliteit van bodem, oppervlakte- en
grondwater in het hele intrekgebied
beïnvloedt, vroeger of later van invloed
kan zijn op de kwaliteit van het
onttrokken water. Het is dan ook beslist

onvoldoende om de bescherming te
beperken tot een gebied met een
maximale verblijftijd van 10 of 25 jaar.
Bij de ondiepe freatische winningen is het
aandeel van het water afkomstig uit
beschermd gebied vaak gering. Van het
intrekgebied van de winning Archemerberg in Overijssel is bijvoorbeeld 21%niet
beschermd en van het intrekgebied van de
winning Vierlingsbeek zelfs 39% [Boukes,
1989b].
Bij diepe winningen is het 'beschermde
deel' nog kleiner omdat het deel van het
water met een verblijftijd van minder dan
bijvoorbeeld 25 jaar kleiner is en omdat
de ligging van de beschermingszones niet
zo goed te bepalen is.
In heel Nederland ligt nu 145.000 hectare
in beschermd gebied, dat is nauwelijks 4%
van het hele grondgebied. De intrekgebieden van de toekomstige winningen
zijn dus nog niet beschermd. En eigenlijk
moet de bescherming nog verder gaan
dan de intrekgebieden. Dit is essentieel
met het oog op de hydrologische samenhang (intrekgebieden als de Veluwe) en
mogelijke toekomstige wingebieden.
Het is dan ook zaak om zo snel mogelijk
te komen tot een algemeen beschermingsniveau voor heel Nederland.
De strategie van de overheid is daar wel
op gericht: in de Wet Bodembescherming
is aangekondigd dat er een algemeen
beschermingsniveaukomt, gebaseerd op het
multifunctionaliteitsprincipe(afb. 7).
Zolang niet overal een hoog algemeen
beschermingsniveau is gerealiseerd en
waterleidingbedrijven betalen voor extra
maatregelen binnen beschermingsgebieden, levert zelfs het beschermen van
hele intrekgebieden praktische bezwaren
op. Zo hebben diepe winningen onder
dikke slecht doorlatende lagen zeer uitgestrekte intrekgebieden, die niet zonder
meer omgezet kunnen worden in één
beschermingsgebied met uniforme
beperkingen. Bovendien is het moeilijk
om precies vast te stellen waar de intrekgebieden liggen.
Voorlopig moet alle aandacht dus nog
gericht zijn op de huidige wingebieden.
Afb. 7.

multifunctionaliteitsprincipe
de bodem dient, uiteraard binnen de van
nature aanwezige beperkingen, geschikt te
blijven voor dewinning van grondwater
van een kwaliteit die zonder ingrijpende
zuivering geschikt isvoor de bereiding
van drinkwater

Waterleidingbedrijven moeten hun
wingebied door en door kennen om te
weten hoe het met de bescherming staat.
Kennis van het wingebied is de basis voor
alle acties en maatregelen en met het oog
op een duurzame veiligstelling van de
drinkwatervoorziening. A-laar er is ook
kennis nodig van de verontreinigingen in
het intrekgebied die een (potentiële)
bedreiging vormen. Te denken valt
bijvoorbeeld aan de kwaliteit van
infiltrerende neerslag en van eventueel
infiltrerend oppervlaktewater. Maar ook
de effecten van diffuse verontreiniging
door verzuring en vermesting moeten
bekend zijn. En dan nog de effecten van
lokale verontreinigingen, waarvan er in
Nederland vele duizenden voorkomen.
Er wordt op dit gebied veel onderzoek
uitgevoerd, bijvoorbeeld door het RIVM
en KIWA. Maar ook voor waterleidingbedrijven is een 'schone' taak weggelegd:
een inventarisatie van alle (potentiële)
verontreinigingsbronnen in een wingebied
kan, samen met de kennis van de
geohydrologische situatie, een goed beeld
geven van de bedreigingen van de
kwaliteit van het opgepompte water.
Elk waterleidingbedrijf moet weten hoe
het in zijn eigen wingebieden gesteld is.
Niet alleen in de bestaande wingebieden,
ook als er gedacht wordt aan toekomstige
winningen.
Nu is kennis van de input alleen
onvoldoende. Bij het bepalen van de mate
waarin er van een reële bedreiging sprake
is, is kennis van de stroombanen en
verblijftijden onontbeerlijk. Bovendien
moet gekeken worden naar de veranderingen die optreden tijdens het
transport door de bodem. Tijdens dat
transport kunnen namelijk allerlei
processen optreden, die maken dat een
verontreiniging wordt vastgelegd, omgezet
of verdund. De vastlegging is eigenlijk
alleen tijdelijk interessant: als de aanvoer
doorgaat, zal er na verloop van tijd
doorslag optreden. Een bekend voorbeeld
is de fosfaatverzadiging. Er zijn nu in
Nederland al zeker 270.000 hectare met
fosfaat verzadigd. Elke toevoeging van
fosfaat op deze gronden leidt onherroepelijk tot doorslag naar het
grondwater.
Omzettingen hangen vaak samen met het
voorkomen van een eindige hoeveelheid
stof. Als deze hoeveelheid is uitgeput,
treedt ook doorslag op. Een voorbeeld is
de omzetting van nitraat onder invloed
van pyriet (een ijzersulfide), die bijvoorbeeld in Vierlingsbeek is aangetoond
[Boukes, 1989a; Van Tiel etai, 1990].
Er moet dus nog heel wat worden
gemeten om essentiële veranderingen te
kunnen opmerken. Daarvoor is een
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Aß. 8 - Nitraatgehalten
zandgronden Utrecht.
Limburg en Gelderland.
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integrale aanpak nodig: van het opzetten
van een waarnemingssysteem, het meten
en het opslaan en verwerken van de
meetgegevens, tot de onmisbare
kwaliteitsborging.
Op landelijke en regionale schaal wordt er
al veel gemeten. Zo worden in het
Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit
van het RIVM op 370 meetpunten
19 parameters bepaald op diepten van
10,15 en 25 m-mv.
Een voorbeeld op regionale schaal: in het
bovenste grondwater in zandgronden in
de provincies Utrecht, Limburg en
Gelderland zijn hoge nitraatgehalten
gemeten [(afb. 8); Goossensen en
Meeuwissen, 1990],
Op provinciale schaal zijn er al meetnetten, die hierop aansluiten. Deze meetnetten zijn natuurlijk te grofmazig om
voldoende informatie op te leveren over
de afzonderlijke intrekgebieden.
In het onderzoek dat KIWA uitvoert voor
de waterleidingbedrijven wordt nagegaan
wat de vereisten zijn voor een meetnet in
een intrekgebied.
Omdat het grootste belang ligt bij de
kwaliteit van het ruwe water, kan zo'n
meetnet niet los worden gezien van een
voorspellingsmodel, dat zorgt voor de
vertaling van de ruimtelijk bepaalde
grondwaterkwaliteit naar de kwaliteit van
het ruwe water. De metingen zijn onmisbaar voor toetsing en kalibratie van de
voorspellingsmodellen.
Op hoeveel plaatsen en hoe vaak men
moet meten, wordt sterk bepaald door de
invoerbehoefte van het betreffende voorspellingsmodel. Daarnaast speelt de
variatie van de grondwaterkwaliteit in
ruimte en tijd een grote rol.
Gelet op de hoge kosten van een meetnet,
die vooral liggen bij de chemische
analyses, is een optimale inrichting noodzakelijk. Het vervelende is echter, dat een
meetnet pas optimaal kan worden
ingericht als er al een meetnet is. Om uit
dit kip-of-ei probleem te komen, moet er
zo snel mogelijk een meetnet grondwaterkwaliteit worden ingericht.

(Zo'n eerste opzet voor een meetnet heet
een initieel meetnet).
Kennis van wingebied en verontreinigingen en metingen van de kwaliteit
zijn nodig voor een gefundeerde voorspelling. Het voorspellen van de kwaliteit
van het opgepompte water is nodig om als
waterleidingbedrijf zelf tijdig de nodige
maatregelen te kunnen nemen.
Daarnaast zijn voorspellingen nodig om
de wetgever te bewegen om bodem en
grondwater goed te beschermen.
Een onderdeel daarvan is het voorspellen
van de effecten van voorgenomen
maatregelen, zoals het verminderen van
de mestgift en van bestrijdingsmiddelen.
De grondwatersystemen in Nederland
reageren echter zeer traag op
veranderingen in de input van verontreinigingen. De gemiddelde snelheid van
de stroming van het grondwater bedraagt
zo'n 25 m/a. Het opgepompte grondwater
heeft een ouderdom van 25 jaar tot vele
duizenden jaren. Het gevolg van deze
traagheid is, dat de verontreinigingen die
nu worden gemeten in het opgepompte
grondwater, slechts het topje van de
ijsberg zijn: gezien de input is er nog veel
onderweg en zullen de concentraties de
komende jaren nog blijven stijgen.
Hel is van het grootste belang dat waterleidingbedrijven actie ondernemen om
voor hun eigen wingebieden voorspellingsberekeningen uit te voeren voor
de belangrijke chemische parameters.
Instituten als KIWA en RIVM ontwikkelen hiervoor de nodige methoden.
Er gebeurt dus wel het een en ander op
het gebied van voorspellingen. Maar wat
tot nu toe binnen de bedrijfstak ontbreekt
Aß. 9.

kwaliteitsvoorspelling
moet onderdeel zijn van

meerjarenplanning

is een integrale kwaliteitsvoorspelling.
Waar aan de planning van de kwantiteit
gestructureerd wordt gewerkt (Tienjarenplannen), is dit op het gebied van de
kwaliteit veel minder het geval. De
Economie Commission for Europe heeft
aanbevolen de voorspelling van de
kwaliteit te zien als onderdeel van de
meerjarenplanning (afb. 9; [ECE, 1989]).
Samengevat: het is noodzakelijk dat
waterleidingbedrijven de volgende acties
nemen (afb. 10):

acties waterleidingbedrijven
1. ken uw winning
2. ken de verontreinigingen
3. meet de kwaliteit
4. voorspel de kwaliteit
Aß. 10.

Maatregelen waterleidingbedrijven
Naast de acties die zojuist zijn genoemd,
kunnen en moeten waterleidingbedrijven
ook concrete maatregelen nemen, gericht
op het verbeteren van de kwaliteit van het
grondwater. Preventieve acties, zoals het
signaleren van verontreiniging en het
bevorderen van een adequate wetgeving,
zijn namelijk niet voldoende gebleken.
Voor een deel zijn deze maatregelen
tijdelijk,namelijk zolang het overheidsbeleid nog niet heeft geleid tot de ideale
situatie, die in de Wet Bodembescherming
wordt genoemd (zie afb. 7).
De maatregelen die gericht zijn op het
verminderen van de input aan verontreinigingen hebben daarentegen een
permanent karakter. Hier volgt een
overzicht van de maatregelen die in
beschouwing kunnen worden genomen.
Of en in welke mate en op welke wijze de
afzonderlijke maatregelen moeten worden
getroffen, hangt af van de plaatselijke
situatie voor wat betreft winning en
verontreiniging.
Nadrukkelijk zijn hier curatieve maatregelen in de sfeer van behandeling
buiten beschouwing gelaten.
De volgende maatregelen komen in
aanmerking.
Zelf verminderen verontreiniging
In het Milieuplan van de VEWIN is
aangegeven dat de effecten van waterwinning op het milieu (de zogenaamde
interne milieuproblemen) teruggedrongen
zullen worden [VEWIN, 1991].Met name
gaat het daarbij om verdroging, om
produktie van slib en het gebruik van
chemicaliën. In het kader van het opzetten
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maatregelen
waterleidingbedrijven
1. zelf verminderen verontreiniging
2. verminderen verontreiniging anderen
3. tijdelijke maatregelen
4. wijzigen inrichting winning
5. re-allocatie winning
6. infiltreren oppervlaktewater

Aß. 11.
van milieuzorgsystemen, als onderdeel
van de integrale kwaliteitszorg, zullen de
waterleidingbedrijven hiervoor concrete
plannen moeten ontwikkelen.
Verminderenverontreiniging anderen
Waterleidingbedrijven kunnen ook
maatregelen nemen om verontreinigingen
door anderen terug te dringen.
Deze hebben vooral betrekking op het
weren van milieubedreigende activiteiten
in het intrekgebied. Er zijn bijvoorbeeld
mogelijkheden om bezwaren te maken
tegen milieubedreigende activiteiten,
geregeld in bestemmingsplannen en
Hinderwetvergunningen.
In de huidige situatie (beschermingsgebieden met beperkingen voor het
gebruik van dierlijke mest en bestrijdingsmiddelen) betalen waterleidingbedrijven
(tijdelijk) om de financiële consequenties
te compenseren. Dit is in strijd met het
algemeen aanvaarde principe 'de vervuiler
betaalt', maar het draagt wel bij aan het
verminderen van de input aan verontreinigende stoffen. Een kanttekening
hierbij is, dat er een directe relatie moet
zijn tussen de vermindering van de input
en de effecten daarvan.
Hoewel voorspellingen erop wijzen dat
deze relatie er is, moet dit door metingen
worden bevestigd. Om te kunnen zien
welke kant het opgaat met de kwaliteit en
om zonodig te kunnen bijsturen, moet nu
de uitgangssituatie worden vastgelegd.
Andere maatregelen hebben betrekking
op het verminderen van de input aan
verontreinigingen in win-/beschermingsgebieden, bijvoorbeeld:
- het aankopen van grond;
- het sluiten van beheersovereenkomsten;
- het toepassen van natuur- en bosontwikkeling;
- milieuvriendelijke landbouw [CLM,
1990a en b].
Tijdelijkemaatregelen
In de eerste plaats kan het mengen met
schoner water worden genoemd. Dit is

een maatregel waarmee men in bepaalde
gevallen tijdelijk het probleem van een
verontreiniging in één of enkele winputten
het hoofd kan bieden. Eigenlijk lost dit
alleen het probleem van de overschrijding
van een maximaal toelaatbare concentratie
op; de totale vracht aan verontreiniging
blijft gelijk. Bovendien gaat het alleen
goed, als er slechts een klein deel
verontreinigd is en het schonere water uit
hetzelfde pakket afkomstig is (in verband
met verstopping en zuiveringsmogelijkheden).
Een andere mogelijkheid is het plaatsen
van schermputten. Als men in één put op
een wingebied een verontreiniging
aantreft, lijkt het stoppen van de
onttrekking uit die put een voor de hand
liggende oplossing. Door deze maatregel
ontstaat er echter een gewijzigd
stromingspatroon, waardoor men na korte
tijd de verontreiniging in andere putten
zal aantreffen. De situatie is dan nog
verslechterd, aangezien een groter deel
van het pakket verontreinigd is.
Een maatregel die wél effect sorteert, is
het water uit de verontreinigde put af te
voeren. Deze put fungeert dan als een
schermput. Op dezelfde manier kan men
ter bescherming van de winputten extra
schermputten plaatsen. Er moet wel
kritisch naar worden gekeken. Door de
snellere stroming naar de overige putten
is er minder tijd voor afbraak en kan de
concentratie daar stijgen.
Wijzigen inrichting winning
Door de winning op een doordachte
manier in te richten, is het mogelijk om de
(kans op) verontreiniging te verminderen.
De plaatsing van de putten, de diepte en
constructie van de filters en de onttrekking per put zijn voor bestaande
winningen gegeven grootheden. Toch is
het mogelijk een (dreigende) verontreiniging tijdelijk het hoofd te bieden
door nieuwe putten bij te boren en
eventueel oude op te geven.
Bij het inrichten van nieuwe winplaatsen
heeft men natuurlijk veel meer vrijheidsgraden.
In de eerste plaats door de plaats van de
putten. Zo kan men bij een oevergrondwaterwinning de putten loodrecht op de
rivier plaatsen. Dan is de afvlakking van
plotselinge verontreinigingen op de rivier
groot (gunstig), maar ligt het intrekgebied
ongunstig, namelijk in landbouwgebied.
Plaatst men de putten evenwijdig aan de
rivier, dan is betere bescherming ten
opzichte van invloeden vanuit de
landbouw mogelijk, maar is de afvlakking
veel kleiner (ongunstig). Rekening
houden met beide aspecten levert de
beste configuratie op.

Een andere mogelijkheid is dieper
winnen. Dit geeft echter vaak hogere
gehalten aan metalen, ammonium en
hardheid. Ook is er kans op verzilting
door het optrekken van brak water.
Dit kan zich ook voordoen bij diepinfiltratie [Van der Eem, 1990].
Re-allocatie winning
Re-allocatie is een mooi woord voor het
opheffen van een winning en het inrichten
van een nieuwe winning elders. Het zal
duidelijk zijn dat vooral het laatste
moeilijk kan zijn. Belemmeringen liggen
in de geohydrologische situatie, de
beperkingen vanuit natuur en landschap,
de waterkwaliteit ter plaatse. Vragen zijn:
- waar is nog voldoende zoet grondwater
van goede kwaliteit?
- waar kunnen we onttrekken met de
minste schade voor de omgeving?
Bij alle aanvragen van een vergunning
zullen waterleidingbedrijven deze vragen
moeten beantwoorden. De tweede vraag,
naar de schade voor de omgeving, houdt
voor grotere winning in dat er een MER
moet worden opgesteld. Dit kan trouwens
ook aan te bevelen zijn als het niet
verplicht is. Duidelijk maken dat je op een
goede manier rekening houdt met milieuaspecten, kan de vergunningsprocedure
bespoedigen.
Infiltreren van oppervlaktewater
Waterleidingbedrijven gaan over tot het
infiltreren van oppervlaktewater om de
volgende redenen:
- voorraadvorming in verband met
calamiteiten;
- constante kwaliteit en temperatuur;
- bacteriologische en virologische
betrouwbaarheid.
Er zijn grofweg twee methoden om
oppervlaktewater te infiltreren:
- door middel van open vijvers;
- door middel van diepinfiltratie.
Het infiltreren is onderhevig aan
beperkingen:
- kwaliteit invoerwater in verband met
bodemkwaliteit en verstopping;
- invloed op natuur.
Met het oog op de natuur gaat men over
van open naar diep-infiltratie [Peters et ai,
1989a en b].Daarbij wordt nadrukkelijk
gestreefd naar regeneratie en optimaliseren
van natuurwaarden [Koerselman et al,
1990]. Dat laatste is trouwens ook bij open
infiltratie door aanpassing van de
infiltratiepanden en de wijze van
infiltreren mogelijk [Peters etal, in
voorbereiding; Sprey etal, 1990].
KIWA stelt in opdracht van VROM in
overleg met de waterleidingbedrijven een
protocol op in het kader van de algemene
maatregel van bestuur Kunstmatige
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[VROM, 1989b], waarin de eisen worden
opgenomen waaraan het te infiltreren
water moet voldoen. Overigens worden
waterleidingbedrijven ook hier
geconfronteerd met de noodzaak om van
een niet-schone bron (oppervlaktewater)
gebruik te maken.
Een nieuwe ontwikkeling is de infiltratie
van oppervlaktewater op grote schaal
buiten de duinen. Er zijn plannen in
voorbereiding om dit elders in den lande
toe te passen.
Slotwoord
De kwaliteit van het grondwater is een
grote zorg. Steeds minder is het geschikt
om er op eenvoudige wijze goed drinkwater van te maken. De maatregelen die
worden genomen zijn onvoldoende en ze
komen te laat. Die lijn moet worden
omgebogen. Goede voornemens zijn er
wat dat betreft volop, maar tegenwerkende krachten liggen in de traagheid
van het hydrologisch systeem en in de
traagheidvan het maatschappelijk systeem.
Voorlopig zal de kwaliteit van het grondwater nog wel een belangrijke zorg voor
de waterleidingbedrijven blijven.
Een goede kennis van de winning en van
de verontreinigingen en metingen van de
kwaliteit zijn nodig om de noodzaak en de
effectiviteit van maatregelen te kunnen
aangeven. Daarnaast zijn de waterleidingbedrijven gedwongen om de grondstof op
zijn minst tijdelijk via geavanceerde
processen te behandelen. Alleen op die
manier kunnen ze de problemen ten
gevolge van de ontstane en voortgaande
verontreiniging het hoofd bieden.
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Kwaliteits- en milieuzorg
• Slot van pagina 590
Met deze benoeming is de eerste fase
van het project afgerond en is de tweede,
'Pilot-cases',aangevangen.
In september 1991 is er bij de twee
bedrijven een bedrijfsconferentie
gehouden voor introductie van het
pilot-project.
De overige waterleidingbedrijven zullen
regelmatig geïnformeerd worden over de
resultaten van deze pilot-cases.
Het is duidelijk dat introductie van
Kwaliteits- en Milieuzorg binnen de
organisatie tijd en geld kost. Er moet
namelijk een projectleider binnen het
bedrijf worden aangewezen en daarnaast
moet rekening worden gehouden met de
tijd die de personeelsleden besteden aan
de opbouw van het systeem.
De bedrijven die van plan zijn te beginnen
met een dergelijk project zullen deze
kosten moeten budgetteren.
Concreet betekent dit voor de bedrijfstak
dat in dit jaar bij het opstellen van de
jaarbegroting van 1992 dit een belangrijk
aandachtspunt zal zijn.
Verantwoording
Ir. II. H. M. Vinkenburg (Twijnstra
Gudde NV) en dr. G. C. Molenkamp
(TRN Groep) verleenden medewerking
bij het totstandkomen van de enquête.

Symposium Vereniging voor
Milieuwetenschappen
De Sectie Bodem van de Vereniging voor
Milieuwetenschappen houdt een
symposium 'Reinigen en/of bergen van
vervuilde grond en sediment'.
Het symposium vindt plaats op
6 november 1991 in café restaurant Engels
in Rotterdam.
Doel van het symposium is om enerzijds
vanuit de aanbodsituatie, praktijkervaringen en nieuwe technische
mogelijkheden voor reinigen en bergen,
en anderzijds vanuit risico's voor mens en
milieu, een bijdrage te leveren aan de
verdere beleidsontwikkeling bij het
verwerken van vervuilde grond en
sediment.
Nadere inlichtingen: ir. P. B. M.
Stortelder, RIZA, telefoon 03200 -706 98
of drs. P. Massink, Tauw Infraconsult,
telefoon 05700-9 9911.

