Milieu-effectonderzoek grondwaterwinning Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden

Inleiding
In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is in het lange- termijnbeleid
drink- en industriewatervoorziening en in
het grondwaterplan van de provincie
Zuid-Holland een uitbreiding van de
grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening voorzien. Deze uitbreiding
van de grondwaterwinning zal bij voorkeur bestaan uit zowel diepe grondwaterwinning in de Vijfheerenlanden en/of het
noordoostelijk deel van de Alblasserwaard
als uit oevergrondwaterwinning langs de
Lek (zie afb. 1).
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Op het hieruit voortvloeiende onderzoek
is de m.e.r.-procedure van toepassing.
Het onderzoek is opgesplitst in twee
fasen. De eerste fase omvat het regionaal
onderzoek naar geschikte locaties, terwijl
in de tweede fase meer gedetailleerd
onderzoek plaatsvindt op een aantal in
fase 1geselecteerde locaties. Het onderzoek voor fase 1 is inmiddels afgerond.
In dit artikel wordt met name ingegaan op
de in het onderzoek naar geschikte
locaties gehanteerde methodiek en de
effectbeschrijvingen op locatieniveau.
Van de effectbeschrijvingen worden
enkele voorbeelden gepresenteerd.
De procedurele aspecten en de wijze van
weging en selectie van de verschillende
locaties is uiteengezet in hel artikel van
Halbersma elders in dit nummer.
Het onderzoek is uitgevoerd door
IWACO, in nauwe samenwerking met
bureau LB&P te Beilen in opdracht van
het Waterleidingbedrijf de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden, en is begeleid
door een begeleidingsgroep bestaande uit
vertegenwoordigers van het waterleidingbedrijf, de provincie en de technische
commissie grondwaterbeheer.
Grondwaterwinning en milieu-effecten
In het milieu-effectonderzoek worden de .
effecten van winning van grondwater voor
de verschillende milieu-aspecten
vergeleken met de zogenaamde
referentiesituatie. Deze referentiesituatie
is gedefinieerd als de situatie zoals die is

Samenvatting
In de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is een milieu-effectrapport opgesteld
voor potentiële locaties voor oevergrondwaterwinning en diepe grondwaterwinning. De milieu-effecten van een grondwaterwinning kunnen voornamelijk
worden afgeleid van de primair optredende hydrologische gevolgen van de
winning.
Bij dit MER gaat het er vooral om een onderlinge vergelijking van de verschillende locaties mogelijk te maken ter onderbouwing van de besluitvorming.
Voor de beschrijving van de effecten is daarom niet zozeer het absolute niveau
van de effecten van belang als wel het relatieve niveau ten opzichte van een
referentiesituatie.
Voor de verwerking van grote hoeveelheden geografisch gebonden informatie
is gebruik gemaakt van een geografisch informatiesysteem. Hiermee kunnen snel
en efficiënt diverse bewerkingen worden uitgevoerd, zoals het bepalen van
zettingen en het maken van vernattings- en verdrogingskaarten. De effecten op de
vegetatie blijken bij diepe winning in de Vijfheerenlanden in het algemeen groter
te zijn dan bij oevergrondwaterwinning in de Alblasserwaard.
De weidevogelstand wordt sterk beïnvloed door oevergrondwaterwinning.
Diepe winningen hebben hierop een verwaarloosbare invloed.

grondwaterwinning zijn voornamelijk het
gevolg van de door de onttrekking van
grondwater optredende hydrologische
effecten. Daar de afzonderlijke effecten
niet onafhankelijk zijn van elkaar is onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde

ten tijde van het onderzoek (bestaande
toestand) met daarop gesuperponeerd de
effecten van autonome (dat wil zeggen los
van de waterwinning optredende)
ontwikkelingen.
De optredende milieu-effecten bij een
Afb. 1 -Overzkhtskaart.
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primaire hydrologische effecten, de
afgeleide effecten en neveneffecten
(zie afb. 2).
De primaire effecten bestaan uit de
directe hydrologische gevolgen van de
grondwaterwinning:
- grondwaterstijghoogteveranderingen;
- grondwaterstromingsveranderingen,
grondwatersysteemveranderingen;
- grondwaterfluxveranderingen
(kwel/infiltratiewijzigingen)
- verblijftijdveranderingen.

TABEL I — Vergelijking winning van oevergrondivater en diep grondmater.

De afgeleide effecten omvatten een breed
scala aan effecten. In de Alblasserwaard/
Yijfheerenlanden zijn de volgende
effecten van belang:
- veranderingen vochthuishouding
onverzadigde zone;
- verandering in de oppervlaktewaterhuishouding;
- wijzigingen in de grondwaterkwaliteit
(zoet/zout problematiek, algemene
grondwaterkwaliteit, verontreinigingsproblematiek);
- effecten op vegetatie en fauna;
- zettingen, krimp, oxydatie van de
bodem;

Aspect

Oevergrondwater

Diep grondwater

Grondwaterkwaliteit

Sterk bepaald door
kwaliteit rivierwater

Algemeen goede
kwaliteit

Zuivering

Uitgebreid

Relatief eenvoudig

Bestaande zoetwatervoorraad

Geen aantasting

Mogelijke aantasting

Invloedsgebied winning

Klein

Groot

Grondwaterbeschermingsgebied

Klein

Groot

Freatische grondwaterstandsverlagingen

Relatief groot

Relatief klein

Zettingen

Relatief groot

Relatief klein

Yernatting/verdroging

Relatief groot

Relatief klein

Veranderingen
oppervlaktewaterkwaliteit

Relatief groot

Relatief klein

Effecten flora/fauna

Relatief groot

Relatief klein

Kwetsbaarheid t.a.v.
bodem- en oppervlaktewaterverontreiniging
(bijv. bentazon)

Relatief groot

Relatief klein

- schade aan bebouwing en infrastructuur;
- wijzigingen van de oppervlaktewaterkwaliteit;
- opbrengstwijzigingen in land- en
tuinbouw;

Afb. 2 - Schema effectrelaties.
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- schade aan archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle objecten.
Hinnen de afgeleide effecten komen ook
weer oorzakelijke verbanden voor.
Zo verlopen wijzigingen van de
(terrestrische) vegetatie met name via
waterkwaliteitsveranderingen en
wijzigingen in de vochthuishouding van
de onverzadigde zone.
In het onderzoek Alblasserwaard/
Vijfhecrenlanden zijn met name
fluxveranderingen in het ondiepe
geohydrologisch systeem en daarvan
afgeleide effecten op zowel de aquatische
als de terrestrische ecosystemen van
belang.
Neveneffecten betreffen effecten die
(grotendeels) niet via primaire
hydrologische veranderingen optreden.
Hierbij kan gedacht worden aan:
- wijzigingen in landschapsbeeld en
verkavelingspatroon;
- constructie van het pompstation;
- wijzigingen van de infrastructuur van
het gebied;
- schade door beperking in gebruik ten
gevolge van aanwijzing tot grondwaterbeschermingsgebied;
- enzovoort.
Vergelijking tussen winning van diep
grondwater en winning van
oevergrondwater
In het effectonderzoek speelt het onderscheid tussen winning van diep grondwater en winning van oevergrondwater
een belangrijke rol. In de te vormen
beleidsalternatieven worden clusters van
locaties gevormd, die gezamenlijk de
benodigde hoeveelheid drinkwater
kunnen leveren. Deze clusters bestaan uit
locaties voor winning van diep grondwater
gecombineerd met locaties voor winning
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van oevergrondwater. Voor het
beschrijven van de effecten zijn daarom
de locaties met verschillende hoeveelheden winning beschouwd (diepe winning
6 en 9 miljoen mVjaar, oevergrondwaterwinning 3 en 5 miljoen mVjaar) en is
tevens een algemene beschouwing
gegeven over de verschillen tussen
winning van diep grondwater en oevergrondwaterwinning.
Gelet op het voorkomen van zoet grondwater in de Alblasserwaard en de
Yijfheerenlanden is diepe winning van
grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening alleen mogelijk in de
Yijfheerenlanden en het noordoostelijk
deel van de Alblasserwaard. In het
centrale deel van de Alblasserwaard wordt
het 150 mg/l chloridevlak al op een diepte
van minder dan NAP - 25 meter aangetroffen.
Hij oevergrondwaterwinningen treden
relatief korte stromingssystemen met
korte verblijftijden op, terwijl bij diepe
winningen vooral lange systemen met
lange verblijftijden van het grondwater
optreden. In tabel I is een vergelijking
tussen oevergrondwater en diep grondwater gepresenteerd.
Vaststelling potentiële locaties
In de eerste fase van het milieu-effectonderzoek zijn in eerste instantie
potentiële locaties voor diepe winning en
oevergrondwaterwinning vastgesteld.
Hierbij is een zestal locatie-factoren in
beschouwing genomen, te weren:
- planologie;
- natuurwaarden graslandvegctaties;
- natuurwaarden oevervegetaties;
- natuurwaarden slootvegetaties;
Afl>.3 - Overzicht locaties en locatie/actoren.
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- trofiegraad van grasland- en slootvegetaties;
- verontreinigingen.
Deze zes factoren zijn met behulp van een
geografisch informatiesysteem (GIS)
gecombineerd tot een vlekkenkaart
(zie afb. 3). De witte vlekken komen het
meest in aanmerking voor een te
installeren grondwaterwinning. Vervolgens zijn acht potentiële locaties voor
diepe grondwaterwinning vastgesteld.
Hierbij is tevens rekening gehouden met
de ligging van het 150 mg Cl /l vlak en
een minimale onderlinge afstand van
5 km tussen twee nabijgelegen locaties in
verband met cumulatie van effecten.
Voor de oevergrondwaterwinningen zijn
tien locaties geselecteerd, verspreid langs
de gehele zuidelijke Lekoever (zie afb. 1).
Beschrijving referentiesituatie en
effecten
Hij het beschrijven van de milieu-effecten
van een grondwaterwinning is het
absolute niveau van de effecten van
minder belang dan het relatieve niveau
ten aanzien van een referentiesituatie.
Het doel is immers om een onderlinge
vergelijking van de verschillende
potentiële locaties mogelijk te maken.
Een goede beschrijving van de referentiesituatie is daarom in het MER van
essentieel belang. Voor de beschrijving
van de effecten is uitgegaan van de
permanente lange-termijn effecten.
Dit vloeit voort uit het feit dat voor de
bepaling van de hydrologische effecten
gebruik is gemaakt van het stationair
grondwaterstromingsmodel Micro-fem.
Dit programma en de modellering zijn
reeds eerder in ILO beschreven [ref.14
en 16].

TABEL II - Overzicht toetsingscriteria.
Drinkwater
Grondwater (primair)
Grondwater (secundair)
Oppervlaktewater
Vegetatie
Weidevogels
Landbouw
Landschap en geomorfologie
Bodem
Bebouwing
Infrastructuur
Archeologische en
cultuurhistorische waarden
Beëindiging winning

De beschrijving van de effecten vindt in
principe plaats voor het invloedsgebied
van de winning. Het invlocdsgebied is
hierbij gedefinieerd als het gebied waarbinnen de optredende stijghoogteverlagingen in het eerste watervoerend
pakket > 5 cm bedragen.
De beschrijvingen van de referentiesituatie en de effecten zijn zodanig, dat
deze goed met elkaar te vergelijken zijn.
Er is gekozen voor het, waar mogelijk,
kwantificeren van alle toetsingscriteria en
het presenteren hiervan in tabelvorm.
Een overzicht van de toetsingscriteria is
gepresenteerd in tabel II. Als voorbeeld
wordt in dit artikel de werkwijze voor de
bepaling van zettingen, vernatting/
verdroging en van vegetatie en weidevogels verder uitgewerkt.
Zettingen
IIet gebied van de Alblasserwaard en de
Yijfheerenlanden wordt gekenmerkt door
een afdekkend pakket, bestaande uit
relatief dikke samendrukbare veen- en
kleilagen. Ten gevolge van winning zal
een lagere waterspanning optreden en zal
de korrelspanning toenemen. Hierdoor
treedt samendrukking op van veen- en
kleilagen en zal daling van het maaiveld
optreden.
Om de orde van grootte van de zettingen
te kwantificeren is uitgegaan van de
volgende werkwijze:
- Het onderzoeksgebied is verdeeld
in subgebieden met een 20-tal
karakteristieke bodemprofielen.
De bodemprofielen hebben betrekking op
de holocene afzettingen welke boven het
eerste watervoerend pakket gelegen zijn.
Elk bodemprofiel beschrijft de afwisseling
van de te onderscheiden klei-, zand- en
veenlaagjes. Van ieder laagje is de
verticale ligging en dikte bekend uit de
geologische kaart en zijn de geotechnische
bodemparameters vastgesteld op basis van
bestaande gegevens.
- Met het grondwaterstromingsmodel is
per potentiële locatie nagegaan hoe groot
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de freatische grondwaterstanddaling en de
stijghoogteverlaging in hel eerste watervoerend pakket zijn ten gevolge van de
onttrekking.
- De zettingen zijn bepaald met behulp
van de theorie van Terzaghi.
De benodigde gegevens, zoals stijghoogtewij/.igingen, bodemopbouw en
geotechnische parameters, zijn voor ieder
knooppunt in het netwerk van het grondwaterstromingsmodel bepaald en verwerkt
met het GIS.
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Afb. 4 - Zettingen
bij winning van
6 miljoen nrVjaar,
locatie VI, Meerkerk.
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De verspreiding van de soorten is uitgewerkt op km-hok niveau.
De referentiesituatie is gedefinieerd door
voor alle binnen het invloedgebied van
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Voor het vaststellen van de referentiesituatie is gebruik gemaakt van vegetatiegegevens uit de jaren 1976-1980 [ref.11].
Uit een steekproefsgewijs onderzoek van
de provincie is gebleken dat deze soorten
in de periode tot 1984 veelal een sterke
achteruitgang hebben vertoond [ref. 12].
Dit betekent dat de in het onderzoek
gehanteerde referentiesituatie niet
overeen komt met de werkelijke actuele
situatie, maar eerder een beeld geeft van
de potenties van het gebied. Recente
gebiedsdekkende gegevens zijn echter
niet voorhanden.
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Vervolgens is in elk punt de zetting
berekend en gepresenteerd met behulp
van het GIS-systeem. Als voorbeeld zijn in
afb. 3 de zettingen voor de diepe winlocatie Meerkerk gepresenteerd.
De onttrekking uit het diepe pakket
bedraagt 6 miljoen mVjaar. Na de
berekening van de zettingen zijn door
vergelijking met de optredende freatische
verlagingen vernattings/verdrogingskaarten vervaardigd voor alle potentiële
locaties.
Vegetatie
Bij de vegetatie is onderscheid gemaakt
tussen terrestrische systemen (graslanden,
oevers, etc.) en aquatische systemen
(sloten). Voor de beschrijving hiervan is
uitgegaan van de soortensamenstelling.
Hiertoe is een beperkte lijst van totaal ca.
60 aandachtsoorten opgesteld. Al deze
soorten zijn hydrofyten (waterplanten) of
freatofyten (grondwaterafhankelijke
planten). De gevoeligheid van deze
soorten ten opzichte van veranderingen in
kwalitatieve en/of kwantitatieve
hydrologische parameters is bekend.
Aan de geselecteerde soorten wordt een
hoge natuurbehoudswaarde toegekend in
het waarderingssysteem van de provincie
Zuid-Holland [rei'.11].
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Winningslokatie
1 - 3 cm
3- 5 tm

een potentiële locatie vallende kilometerhokken de waarderingscijfers van de voorkomende soorten te sommeren.
De bij de beschrijving van de referentiesituatie in beschouwing genomen soorten
van het aquatisch systeem, zijn in de
meeste gevallen afhankelijk van de
toestroming van matig voedselarm tot
voedselrijk, schoon, matig mineraalarm tot
mineraalrijk kwelwater.
In het onderzoeksgebied komt deze
combinatie van omstandigheden tot stand
door de toestroming van kwelwater.
Voor het vaststellen van de effecten van
grondwaterwinning wordt in deze fase van
het onderzoek aangenomen dat alleen een
omslag van kwel naar infiltratie na verloop
van tijd leidt tot het verdwijnen van de
meeste van de aandachtsoorten.
Het voorkomen van soorten van het
terrestrisch systeem, kan op twee wijzen
beïnvloed worden door winning van
grondwater:
1. door veranderingen in de freatische
grondwaterstand;
2. door kwaliteitsverandering van het
freatisch grondwater.
De netto-daling of -stijging van de
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5 - 7 cm
7 - 9 cm
9-10 cm

freatische grondwaterstand is bij diepe
grondwaterwinning dermate gering, in het
algemeen < 10 cm, dat de effecten op de
soortensamenstelling nihil worden geacht.
Hier worden met name de kwaliteitsveranderingen ten gevolge van kwel/
infiltratiewijzigingen van belang geacht.
Bij oevergrondwaterwinning treden
aanzienlijke vernattings- en verdrogingsverschijnselen op, die van invloed kunnen
zijn op het voorkomen van een aantal
soorten. Aangenomen is dat een
verdroging van meer dan 10 cm en een
vernatting van meer dan 25 cm leiden tot
voorspelbare verschuivingen in de
soortensamenstelling.
Evenals bij het oppervlaktewater zal kwelverlies ook in het freatisch grondwater
leiden tol kwaliteitsveranderingen.
De exacte samenstelling van het freatisch
grondwater op verschillende plaatsen in
het gebied is echter niet bekend.
Dit betekent dat effecten niet exact
kunnen worden aangegeven. Ook hier is
aangenomen dat alleen een omslag van
kwel naar infiltratie zal leiden tot
voorspelbare effecten op soorten van het
terrestrisch systeem. Een belangrijk deel
van de aandachtsoorten is gebonden aan
vochtige, matig voedselarme tot matig
voedsclrijke omstandigheden.
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Deze omstandigheden worden inhet
gebied instand gehouden door de
toestroming van grondwater.
Het verdwijnen van kwel zal leiden tot
een verhoogde toestroming van met
meststoffen belast landbouwwater.
Een aanzienlijk deel van de gekozen
aandachtsoorten ishier gevoelig voor.
Aangenomen isdat deze verdwijnen als
kwelomslag plaatsvindt, of als aanzienlijke
verdroging of vernatting plaatsvindt.
Vervolgens ismet behulp van de overblijvende soorten een nieuw waarderingsgetal voor de potentiële locatie berekend
(zowel voor het aquatisch als het
terrestrisch systeem).

toe- o f afnamem procenten
percentages

25-

Legenda
3 miIjoen

nÏ.P

f

Zowel de effecten voor het aquatisch
systeem als voor het terrestrisch systeem
zijn inde meeste gevallen groter bijde
diepe winning dan bij oevergrondwaterwinning. Dit heeft twee oorzaken:
- de actuele natuurwaarde vande
beïnvloedingsgebieden van de diepe
winningslocaties inde Vijfheerenlanden
zijn hoger dan die van de oevergrondwaterwinningslocaties;
- deinvloedsgebieden bij diepe winning

II

I I I IV

VII VIII IX

A/b. 6-Effecten van oevergrondwaterwinning op weidevogels.

zijn vele malen groter dan bij oevergrond- waardering van het aquatisch ecosysteem
waterwinning.
voor de referentiesituatie enbij winning.
In afb. 5isvoor de locaties voor diepe
Tevens ishierbij de procentuele afname
winning (6 en9miljoen mVjaar) een
van de waardering voor beide winningsvoorbeeld gegeven van de totale
hoeveelheden gepresenteerd.

Afb. 5- Waardering aquatisch systeem locaties diepe winning (6 en 9miljoen m3/jaar).

TABEL III — Waardering 'kritische weidevogels'
per broedpaar.
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Weidevogels
Voor de effecten voor de weidevogelpopulatie wordt een aantal soorten onderscheiden, die beschouwd kunnen worden
als zogenaamde 'kritische weidevogels'.
Deze soorten zijn gepresenteerdin
tabel III, waarbij tevens de waardering per
broedpaar is gegeven.
De referentiesituatie wordt uitgedruktin
een puntenaantal voor het invloedsgebied
van een potentiële locatie. Dit puntenaantal komt overeen met de som van het
aantal broedparen per soort binnen het
invloedsgebied, vermenigvuldigd met het
aantal punten voor de betreffende soort,
en geeft een indruk van de waarde van de
locatie als weidevogelgebied.
In het kader van het Integraal Onderzoek
Drinkwatervoorziening Zuid-Holland
(IODZH) zijn verhoudingsgetallen
opgesteld voor de broeddichtheid van
weidevogels ingebieden van verschillende
vochtigheid (tabel IV). De kritische
soorten hebben alle hun maximale
dichtheid invochtig tot nat grasland.
Deze effectrelaties hebben zowel
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TABEL IV — Ingrccpeffcetschema voor weidevogels. Weergegeven isJe procentuele restper soort bij overgang naar
een andere vochtklasse, waarbij vochtklasse II/III op 100% isgesteld.
Vochtklasse
Soort
grutto
tureluur
watersnip
zomertaling
slobeend
kievit
scholekster

II/III
kletsnat/nat

IV
tamelijk nat

100
100
100
100
100
100
100

85
50
75
75
30
90
90

50
35
40
45
0
80
80

Bron: IODZII-rapport no. 20. Voor kievit en scholekster zijn eigen schattingen gehanteerd.

betrekking op biotoop-effecten als op
indirecte effecten via de bedrijfsvoering.
Bovenstaande betekent dat bij vernatting
positieve en bij verdroging negatieve
effecten verwacht kunnen worden op de
weidevogelstand. Als uitgangssituatie is
telkens vochtklasse IV genomen.
Hen verdroging/vernatting van minimaal
15 cm is geïnterpreteerd als een overgang
naar een andere vochtklasse. Vervolgens
zijn nieuwe puntenaantallen per potentiële
locatie berekend.
Hij de diepe winningen zijn de veranderingen in de freatische grondwaterstand te gering om te kunnen leiden tot
duidelijke veranderingen in de weidevogelstand. Bij de potentiële locaties voor
oevergrondwaterwinning zijn wel
duidelijke effecten geconstateerd. In het
westelijk deel van het onderzoeksgebied
zal de weidevogelstand duidelijk
toenemen, in het oostelijk deel duidelijk
afnemen (zie afb. 6).
Evaluatie
Bij het opstellen van een milieu-effectrapport voor grondwaterwinning dient een
grote hoeveelheid voornamelijk
geografisch gebonden informatie
geïnventariseerd en verwerkt te worden.
De verschillende milieu-effecten dienen
voor dit type MER in het algemeen
zodanig te worden bepaald, dat er
voldoende onderscheidend vermogen
ontstaat tussen de verschillende
alternatieven. Dit vormt een belangrijk
uitgangspunt bij het opstellen van een
MER en impliceert dat niet altijd even
gedetailleerde berekeningen noodzakelijk
zijn. Doel van een MER is immers niet
alleen de bepaling van de verschillende
effecten, maar tevens een onderbouwing
van de besluitvorming zodanig dat een
heldere afweging van alternatieven
mogelijk is. Voor het bereiken van een zo
goed mogelijk resultaat is regelmatig en
intensief overleg met de begeleidingsgroep van essentieel belang, waarbij het
hierboven genoemde doel steeds als een

rode draad door het gehele proces dieni te
lopen.
Voor het snel en efficiënt verwerken en
bewerken van diverse gegevens kan
dankbaar gebruik gemaakt worden van
een geografisch informatiesysteem.
In het onderzoek Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden is GIS onder andere
gebruikt voor het maken van diverse
overlays en de gebiedsdekkende vertaling
van grondwaterstijghoogtevcrlagingen
naar zettingen en vernatting- en
verdrogingspatronen.
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Nieuw laboratorium voor
Waterleiding Friesland
Eind september is te Leeuwarden een
nieuw laboratorium van de nv Waterleiding Friesland officieel geopend.
Het laboratorium aan de
Snekertrekweg 61heeft een oppervlakte
van 1.200 meter; de totale kosten
bedragen acht miljoen gulden.
Het drinkwaterlaboratorium neemt
jaarlijks zo'n 13.500 monsters, waarbij
70.500 analyses worden uitgevoerd.
Zo onderzoeken de analisten de monsters
op hardheid, zuurgraad, chloriden, zoutgehalte, verschillende soorten bacteriën,
zware metalen en organische stoffen zoals
pesticiden. Het laboratorium is wettelijk
verplicht om water jaarlijks op zo'n zestig
parameters of stoffen te onderzoeken.
De monsters worden op verschillende
plaatsen genomen: in de waterwinputten,
op de pompstations, tijdens het zuiveringsproces en ook bij consumenten thuis uit
de kraan. Zo dient op elke tienduizend
inwoners maandelijks één monster van
kraanwater geanalyseerd te worden.
Voor de beste onderzoeksresultaten
moeten de apparatuur en de ruimtes in
het laboratorium aan hoge eisen voldoen.
Zo zorgt een geavanceerd luchtbehandelingssysteem dat bepaalde
omgevings-invloeden uitgesloten worden.
Het gaat hierbij niet alleen om de juiste
luchtdruk, een constante temperatuur en
luchtvochtigheid, maar bijvoorbeeld ook
om bacteriën uit de lucht te weren.

