Waterkringlopen en milieu

Voordracht uit de 41evakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Effecten van milieuverontreinigingen op de waterkringloop',
gehouden aan de TU Delft op 5en 6 januari 1989.

Algemene inleiding
De geest van de tijd ademt het streven:
door recirculatie en hergebruik van stoffen
en energie bij de activiteiten 'winning',
'produktie', 'consumptie' en 'afvalverwerking' het milieu nog slechts zodanig
met vrijkomende materialen en energie als
gevolg van 'lekstromen' te belasten, dat
het milieu zichzelf op 'natuurlijke' wijze,
dat wil zeggen als het ware ongestoord
door milieuvreemde c.q. milicuvijandige
door de mens ingebrachte verontreinigingen, voortdurend in stand weet te
houden; zie afb. 1.
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De noodzaak van dit streven wordt op
steeds indringender wijze aangetoond aan
de hand van rapporten [1,2] en zelfs
populaire publikaties [3] die aangeven dat
en hoe de oorspronkelijke natuurfuncties
van opslag en transport in en tussen de
milieucompartimenten dampkring, water
(oppervlaktewater en grondwater) en
bodem door het ageren van de mens zijn
en nog steeds worden verstoord, ja zelfs
worden tenietgedaan (verdwijnen van
plant-en diersoorten bijvoorbeeld).
Het realisme van dit streven stoelt op de
verwachting dat het mogelijk moet zijn uit
de economische groei, die nodig wordt
geacht om een hoge levensstandaard te
bereiken en te handhaven (zelfs te laten
stijgen) - hoog met betrekking tot
goederen, diensten, cultuur en (natuurlijk)
milieu -, de benodigde middelen te
verwerven.
De problemen die zich voordoen om dit
streven concreet te realiseren bij winning,
produktie, consumptie en afvalverwerking
zijn zeer ingewikkeld en veelomvattend.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de beoogde realisatie het eerst tot stand komen
bij de activiteit 'produktie', omdat die
activiteit het meest geconcentreerd, herkenbaar en grijpbaar is. Goede wetgeving
en controle zijn hierbij de onmisbare
instrumenten maar eveneens de eigen wil,
inzicht, overtuiging en expertise (met
name procestechnologie) van de
producenten zelf. Milieubockhouding,
auditing en accountancy van (produktie)bedrijven lijken hiervoor belangrijke, zo
niet hoogst noodzakelijke hulpmiddelen.
Goede perspectieven lijken ook aanwezig
voor de winplaatsen van grondstoffen en
energie, omdat die plaatsen zich duidelijk
manifesteren en winplaatsen meestal on-

Samenvatting
Inleiding tot de 41e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Effecten van
milieuverontreinigingen op de waterkringloop'.
Na een korte beschouwing over wenselijkheid en streven materialen en energie
zodanig te recirculeren bij de winning, produktie en consumptie van stoffen en
energie en bij de verwerking van afvalstoffen, dat alleen nog 'lekstromen' van
stoffen en energie in het milieu terechtkomen, die dat milieu permanent op
'natuurlijke' wijze kan verwerken, worden in het bijzonder zaken behandeld die
aan de orde komen of kunnen komen bij de kwantitatieve en kwalitatieve
beïnvloeding van de natuurlijke waterkringloop op mondiale, regionale en lokale
schaal als gevolg van menselijk handelen. Separate kringlopen, die hierbij kunnen
ontstaan worden belicht.
Op schetsmatige wijze worden de gevolgen voor het natuurlijk milieu door
wijzigingen in de waterkringloop en het ontstaan van separate kringlopen
aangegeven. De effecten als gevolg van ingebrachte verontreinigingen naast c.q.
bovenop de effecten ten gevolge van kunstmatige hydrologische ingrepen worden
op een kwalitatieve wijze aangestipt.

de lekstromen van voornamelijk diffuse
(acceptabele) verontreinigingen nog voor
de nodige moeilijkheden zullen zorgen; de
aanwezigheid van niet geregistreerde, niet
ontdekte vroegere en huidige stortplaatsen
en het verschijnsel van het verspreid
afvalstorten geven reden tot grote bezorgdheid en zeer grote inspanningen.
De grootste moeilijkheden liggen naar
verwachting in de sector 'consumptie',
omdat milieuvriendelijk opereren om
verandering in het huidige gedrag, gewoontenpatroon en houding (attitude) van
de consument zelve vragen om beheersing
en opofferingsgezindheid.

dubbelzinnig aan geregistreerde bedrijven
zijn gekoppeld. 'Milieuvriendelijk' winnen
vereist echter een grote mate van inventiviteit en inspanning; met denke slechts
aan het spanningsveld tussen drinkwatervoorziening en natuurbehoud en -beheer
bij de winning van zoet grondwater.
Afb. 2 geeft ter illustratie een indicatie van
de specifiek technische processen en
handelingen nodig voor een zo milieuvriendelijk mogelijke bepaalde ertswinning; zaken als 'landscaping' zijn niet
in het schema vermeld.
Lijkt de milieuvriendelijke afvalverwerking bij gecontroleerde afvalverwerkingsbedrijven cq. stortplaatsen op
niet te lange termijn in principe oplosbaar,
hoewel de afzet voor het hergebruik van
concentraten en de beheersbaarheid van

Enkele voorbeelden:
- het niet als dank voor het aangenaam
verpozen laten slingeren van de vaak
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onnodige blikjes (drinkwater inblik!?),
papiertjes, kauwgom, wikkels en dozen;
- hetvoorkómen vanovertollig gebruik
van pesticiden, herbiciden, fungiciden,
insecticiden, mest- en kunstmeststoffen,
meestal eengevolg van onvoldoende
kennis;
- hetvoorkómen van verspillingvan
energie (lampen vragen veel energie);
- vermindering van devuiluitworp door
het verkeer door groter gebruik vanhet
openbaar vervoer, car-pooling enzovoort
(maar ook debereidheid omover te gaan
op milieuvriendelijker brandstoffen en
katalysatoren omdeN x O y -uitstoot te verminderen; studies omfossiele brandstoffen voor auto's tevervangen door
waterstof, dieuitenergie-oogpunt beter
geconcentreerd kanworden geproduceerd
en mogelijk milieuvriendelijk met behulp
van energie-opwekking door middelvan
heliumgekoelde kleinschalige modulaire
reactoren bijkernsplitsing, dus zelfs (nog)
niet metkernfusie, zijn reeds aan de
gang).
In alle bovengenoemde processen heeft
de mondiale waterkringloop, met de
daarvan afgeleide waterkringlopen op
kleinere schaal, naast andere mondiale
kringlopen (C,Nendergelijke), eeneigen
primaire functie (transport enopslag van
H2O) eneen secundaire dragende functie
(transport enopslag van inwater en in
waterdamp transporteerbare stoffen en
energie).
In de41e Vakantiecursus Drinkwatervoorziening 1989 worden metbetrekking
tot debedoelde waterkringlopen de door
de mens veroorzaakte en ingebrachte

1

543/

26810

3071

delven
concentratie

kVh

ILL
17880
kk/h

drogen, smelten conv
scheiding
extra fIota fie

208

5130^
k Wh
8550

?dump
27801, • I
—-pleaching]
H/t, « r—^
1QU
36
618 extra
smelten.
roll.

Tvh

M
0,1 t Cu

| spec rail \LL^\

l

granulatie ^^rnovelzuur

lobr[•

* *"*

gronuloot
6721

2±_ ^•schoonrroler
Kt/i

vSToir
7,131 olivi/n

1.871
ilmeniet conr.

toilingsA
dump / \

conc.

Ajb. 2 - Massa- en energiestromen bij milieubewuste winningen van koper en nikkel uit de Dulutgabbo-afzettmg
(Minnesota); bron [4].

AJb. 3 - De mondiale waterkringloop.
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verontreinigingen behandeld (alsmede de
effecten daarvan) en de technieken,
attituden en beleidsvoornemens nodig
voor diverse sectoren (onder andere landbouw, chemische industrie) ter voldoende
vermindering van de verontreinigingen.
In het bijzonder met betrekking tot een
gewaarborgde betrouwbare drinkwaterkwaliteit wordt in de cursus, mede met het
oog op een nog naijlende verontreiniging
van de grondstof, met name het grondwater, apart het zoeklicht gericht op het
benodigde meer geavanceerde onderzoek
voor de eveneens meer geavanceerde
methoden van drinkwaterbereiding.
In dit artikel is ter inleiding van de behandelde stof op de 41e vakantiecursus
Drinkwatervoorziening 1989 'Effecten van
milieuverontreinigingen op de waterkringloop' in vogelvlucht en op schetsmatige wijze aangegeven welke zaken aan
de orde komen of kunnen komen bij de
kwantitatieve en kwalitatieve beïnvloeding
van de waterkringlopen als gevolg van
menselijk handelen.
Effecten op de mondiale
waterkringloop
De huidige mondiale waterkringloop vertoont het volgende beeld voor opslag en
transport, zie afb. 3 en de tabellen I en II.
Opvallend is de geringe hoeveelheid voor
de mens op technisch/economisch acceptabele wijze beschikbare hoeveelheid zoet
vloeibaar water: 4,3 * 106 km 3 (ca.
700.000 m 3 per persoon), niet meer dan
0,32% van het totaal niet (chemisch in
gesteenten) gebonden water op aarde.
De extra energie die door verbranding
van fossiele brandstoffen in de mondiale
waterkringloop wordt ingevoerd is te
verwaarlozen ten opzichte van de circa
lkW/m 2 aardoppervlak die door de zon
wordt aangevoerd.

TABEL I - Water op aarde.
Absolute hoevecheid
(10 6 km 3 )

Reservoir
biosfeer
atmosteer
rivieren en waterlopen
zoetwatermeren
totaal zoet oppervlaktewater
infiltratie en bodemvocht
zoet grondwater tot 800 m diepte
zoet grondwater dieper dan 800 m
totaal zoet grondwater

Relatieve hoeveelheid
(%)

0,0006
0,013
0,001
0,125

< 0,0001
0,001
0,0001
0,0009

0,126
0,067
4,1655
4,1655

0,009
0,005
0,307
0,307

8,398

0,618

totaal zoet vloeibaar water
gletchers en poolkappen
(90% op Antartica)
zoute meren en binnenzeeën
(96% in de Kaspische Zee)
zeeën en oceanen

1.320,50

97,22

totaal niet gebonden water

1.358,30

100,00

TABEL II - Waterbalans

afvoer naar
zee als water

0,10

0,01

Zee (374 * 1012 m 2 )

1980
mm (1012 m 3 )

2050
mm (1012 m 3 )

780
560

858
616

220

0,63
2,15

van de aarde in 1980 en 2050.
2
Land (136 , 1012 m )

neerslag
verdamping

8,54
29,16

(106)
( 76)

( 30)

242

(117)
( 84)

( 33)

Relatief groot lijkt echter de mogelijke
invloed van de vrijkomende hoeveelheid
CO2 en de sporegassen methaan (CH4) en
stikstofdioxyde (N2O) als gevolg van hun
werking in het infraroodstralingsgebied.
Het broeikaseffect van de dampkring zou
worden versterkt. Bepaalde scenario's
voor het jaar 2050 waarbij een CO2gehalte in de dampkring van ca. 600 ppm
versus de huidige 340 ppm (in 1850 ca.
270 ppm) wordt verondersteld, wijzen op
een gemiddelde temperatuurstijging
gerekend over de gehele aardbol van circa
2 à 3°((. [4].Regionaal zouden de
temperatuurstijgingen nog veel extremer

Afb. 4Mondiale temperatuurstijgingalsgevolgvan detoename van liet CO?gehalte inde dampkring.

1980
mm (1012 m 3 )

mm

856
936

941
1029

80

(320)
(350)

( 30)

88

2050
(1012 m 3 )
(352)
(385)

neerslag
verdamping

( 33)

afvoer naar
land als
waterdamp

kunnen zijn, zie afb. 4 welke is ontleend
aan [5].
Deze effecten zouden nog kunnen worden
versterkt door de productie en het gebruik
van de freonen (drijfgassen) CFK-11
(CFCI3) en CFK-12 (CF2C12).
Door de temperatuurstijging zou tevens
de intensiteit van verdamping en neerslag
toenemen. Afgaand op bovengenoemde
scenario's zou die toename circa 10%
kunnen bedragen, zie tabel II.
Effecten op regionale schaal
Door de verhoging van de wintertemperaturen zie afb. 4, zou de kans op
sneeuwval op West-Furopa in het
algemeen en de Alpen in het bijzonder
minder worden met alle gevolgen van
dien voor de omvang van het gletchcrpakket en de produktie aan smeltwater.
Afb. 5 illustreert het veranderende debielverloop van de Rijn te Fobith bij een
gelijkblijvend jaargemiddelde van ca.
2.000 m 3 /s, wanneer de Rijn te Fobith het
regenafvoerkarakter van de Maas te
Maasbracht zou aannemen. Hogere waterstanden in de winter en lagere waterstanden van langere duur in de zomer
zouden alsdan om extra maatregelen voor
de overstromingsbeveiliging, scheepvaart
(kanalisatie van IJssel en Waal?) en voorraadvorming (IJsselmeer?) vragen.
Vooral de lagere debieten in de zomer
met een vergrote kans op hogere verontreinigingsconcentraties, vooral bij
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Belangrijke regionale effecten van deze
menselijke ingreep zijn, inclusief de
effecten op de waterkringloop (gegevens
onder andere ontleend aan [6,7]):
- voor 280.000 ha landbouwgrond de
transformatie van éénmalige irrigatie per
jaar (bassinbeïnvloeding tijdens hoge Nijlstanden) naar continue irrigatie;
- toename van het irrigatie-areaal met
324.000 ha;
- opwekking van gemiddeld 1012 kWh
per jaar aan waterkracht (totaal geïnstalleerd vermogen 25 miljoen kW);
- grotere zoutintrusie in de Nijldelta;
- vermindering van de fauna (vogels,
vissen), gerelateerd aan het oorspronkelijke hoogwater- en overstromingspatroon;
- obstructie van trekkende vissoorten;
sterke reductie van de ansjovis in het
oostelijke Middellandse Zeebekken;
- na nog grotere beginwaarden nu
ongeveer 14 miljard mVjaar (schatting)
kwelverliezen uit het stuwmeer met als
gevolg verhoogde grondwaterstanden
over duizenden hectaren en sequente

calamiteiten, zouden tot een vergroting
van de huidige kunstmatige opslag van
zoet water door middel van oppervlaktewaterbekkens en ondergrondse voorraadvorming (mede met behulp van oppervlakte-infiltratie) kunnen nopen. Betreft
het vorige toekomstverwachtingen, het
volgende voorbeeld toont de reeds plaats
gehad hebbende (positieve en negatieve)
effecten op regionale schaal als gevolg van
menselijk ingrijpen en de daaruit weer
voortvloeiende maatregelen voor het
gedeeltelijk ondervangen van de negatieve
effecten.
Na de voltooiing van de 'Moge Dam' en
de bijbehorende waterkrachtcentrale in
1971 ontstond in het stroomgebied van de
Nijl in Kgypte het Nasser-meer en in
Soedan het Nubië-meer, zie afb. 6.
Dit kunstmatige meer met een lengte van
ongeveer 500 km en een oppervlakte van
ca. 40.000 km 2 heeft een inhoud van
164.000 miljoen m 3 , zijnde bijna twee
maal de jaarlijkse afvoer van de Nijl (83
miljard m 3 ).

Afb. 5- Waterafvoervan de Rijn. Maandgemiddeldcn voordeperiode 1901-1975 envoor 2050.

Waterafvoer v a n de Rijn
maandgemiddelden 1901-1975
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verzilting van de bodemvoor nopend tot
kunstmatige drainagemaatregelen op grote
schaal;
- onttrekking van 10 miljard mVjaar aan
het stuwmeer door verdamping.
Het verdampingsverlies van 10 miljard
mVjaar zal gedeeltelijk, namelijk
7,3 miljard mVjaar, worden gecompenseerd door het in aanleg zijnde Jungleikanaal in Zuid-Soedan (werkzaamheden
tijdelijk gestopt door oorlogsomstandigheden); zie afb. 6.
De kwantitatieve effecten van het 300 km
lange Junglei-kanaal met een ontwerpdebiet van 231,5 mVS (20 * 106 mV
etmaal) zijn ruwweg aangegeven in
tabel III.
Door onze kunstmatige ingrepen in de
Nederlandse waterhuishouding hebben
ook wij de klimatologische winst- en verliesrekening van neerslag en verdamping
op regionale schaal beïnvloed.
Bedenken we dat circa 1.000.000 ha van
het landoppervlak van Nederland onder
NAP ligt en dus dagelijks overstroomd
zou zijn bij de afwezigheid van dijken en
gemalen en circa 2.000.000 ha zeer
frequent overstroomd zou raken bij afwezigheid van de huidige artificiële water-
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staatkundige werken, zie afb. 7, dan lijkt
de aanname gerechtvaardigd dat wij circa
1.500.000 ha droog land hebben doen
treden in de plaats van ongeveer
1.500.000 ha open water en moerassen.
De klimatologische consequenties hiervan
zijn als volgt:
- gemiddelde jaarlijkse regenval: 780 mm
(zie [8]);
- gemiddelde jaarlijkse verdamping van
open water: 673 mm;
- gemiddelde jaarlijkse verdamping van
begroeid niet moerassig land: 538 mm;
- gemiddeld jaarlijks neerslagoverschot
bij 1.500.000 ha open water 605 * 10" m3
(107 mm);
- gemiddeld jaarlijks neerslagoverschot
bij 1.500.000 ha land: 3630 * 10" m'
(242 mm).

Door 1.500.000 ha open water te transformeren tot 1.500.000 ha land wordt jaarlijks gemiddeld 2025 *10" m 3 (135 mm)
minder water in de vorm van waterdamp
aan de atmosfeer afgestaan; een volume
dat ruimschoots voldoende zou zijn om de
1065 * 10" m s in 1985 door de Nederlandse waterleidingbedrijven gedistribueerde hoeveelheid water te dekken [9]).
Ook de verstedelijking van Nederland
heeft op regionale schaal het klimaat
beïnvloed. In dat verband wordt verwezen
naar het artikel 'Verstedelijking, industrie
en zware zomerregens, een verkennende
studie' van prof. ir. D. A. Krayenhoff van
der Leur en ir. H. Prak [10],waarin de
invloed van de urbane conglomeraties op
neerslagpatronen in Nederland wordt
aangetoond, zie afb. 8.

TABEL III - Kwantitatieveeffecten van de aanlegvan hetJunglei-kanaal
Vóór aanlegJunglei-kanaal Na aanlegJunglei-kanaal
oppervlakte Sudd-moerassen
(ha)
800.000 lol 1.900.000
(afhankelijk van het seizoen)
aanvoer door de Nijl naar de moerassen (miljard mVjaar: 15â 56
gem.28)
afvoer door de Nijl uit de moerassen
(miljard mVjaar; 10à20
gem. 14)
verdamping door de moerassen
(miljard mVjaar)
gem. 42

640.000 lol 1.500.000
15 à 56

Aß. 7- Overstronutigs^cbicdeti in Nederland.
art« subject to flooding in thi absence of sea dikes and dunes
at«* subject to flooding in the absence of river dikes
drained lakes
land gained on the sea
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(gem. 28)
(gem. 21)
gem. 35

Van kringloop naar kringlopen
Binnen het kader van de mondiale waterkringloop creëert de mens deelkringlopen
met kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen voor het milieu, direct op lokaal
niveau, maar ook op regionaal niveau
zowel op kleine als op grote schaal.
Enkele voorbeelden van belangrijke
onderdelen in deze deelkringlopen:
a. Oppervlaktewater naar oppervlaktewater
- Onttrekking van oppervlaktewater en
lozing op oppervlaktewater ten behoeve
van de koeling van elektriciteitscentrales,
en het gaat om grote hoeveelheden, circa
650.000 mVjaar per MW [11], heeft
fysische gevolgen voor het oppervlaktewater (temperatuurverhoging met als
gevolg: meer verdamping, lager 0 2 gehaltc, geringere kans op ijsvorming),
chemisch/fysische gevolgen (verontreinigingen, tritium in het geval van
kernenergiecentrales) en biologische
gevolgen (sterfte en beschadiging van
lokale vissoorten).
- Onttrekking van 320 miljoen m 3 per
jaar uit het stroomgebied van de Ruhr
voor de levering van zoet oppervlaktewater aan de bevolking en industrie in het
stroomgebied van de Emscher. Voorbeeld
van een duidelijke functiescheiding: de
Ruhr wordt zodanig kunstmatig gereguleerd dat zij schoon is en te allen tijde
als leverancier van schoon water kan optreden, terwijl de Emscher als ontvanger
en verwerker van stedelijk en industrieel
afvalwater is aangemerkt en ingericht.
b. Grondwater naar grondwater
- Dit transportproces komt in het
algemeen slechts in beperkte mate voor
met tevens beperkte invloed op lokaal
niveau.
Voorbeelden:
- bemaling van bouwputten met directe
terugvoer;
- denitrificatie van grondwater door de
Waterleidingmaatschappij OostGelderland te Montferland.
c. Oppervlaktewater naar grondwater
De meest bekende toepassing van
'oppervlaktewater naar grondwater' is die
waarbij een deficit aan zoet grondwater
wordt aangevuld met zoet oppervlaktewater voor de volgende doeleinden:
- landbouw; oppervlakte-infiltratie door
bevloeiing, beregening of druppelirrigatie,
voornamelijk vochttekortaanvulling in de
onverzadigde zone;
- drinkwatervoorziening; voorraadvorming in de freatische en/of artesische
zone door oppervlakte-infiltratie en/of
diepinfiltratie;
- tegengaan van intrusie en 'upconing'
van brak of zout grondwater door
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infiltratie in freatische en/of' artesische
zones.
In dit verband moge verder worden
volstaan met de verwijzing naar de schat
aan literaiuurgegevens (ICID, CHO-TNO,
KIWA enzovoort) over de technische uitvoeringsvormen van de bovengenoemde
doeleinden en over de abiotische en
biotische gevolgen voor het milieu door
deze wijze van introductie van 'vreemd'
water in de bodem.
d. Grondwater naar oppervlaktewater
Zoet grondwater dat voor drinkwaterdoeleinden wordt gewonnen, wordt in het
algemeen voor meer dan 95% praktisch
direct als afvalwater op het oppervlakiewater geloosd. Dit in tegenstelling tot zoet
grondwater dat voor irrigatiedoeleinden
wordt onttrokken. Hierbij wordt het
gewonnen water voor een deel tot
plantemateriaal en voor een ander deel
wordt het via het evapotranspiratiemechanisme opgenomen in de dampkring
om in 't algemeen veel later en ver buiten
de waterhuishoudkundigc eenheid (zie
afb. 9), waaraan het zoete grondwater is
onttrokken, als neerslag op de bodem en
het oppervlaktewater 'geloosd' te worden.
Tot op heden wordt bij de studies van de
kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen
voor het milieu door grondwateronttrekking voor drinkwaterdoeleinden te weinig
aandacht geschonken aan de relatie
'onttrekking-lozing op oppervlaktewater'
en de mogelijkheid tot kwantitatieve en
kwalitatieve bijsturing door de keuze van
het lozingspunt van het afvalwater en
kunstmatige peilbeheersing van het
ontvangende oppervlaktewater. Dat de
bedoelde retourstroom substantieel is en
van belang moge uit de volgende
voorbeelden blijken.
1. Het jaarverslag over 1980 van het
Waterschap Regge en Dinkel meldt, dat
voor de zomermaanden in een jaar 'met
een normale neerslag' (citaat) in de Regge
nabij de instroming in de Vecht 39%, in
de Linderbeek 53% en in de Beneden
Regge 33% van de afvoer afkomstig is van
het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
2. Met behulp van gegevens uit het
rapport 'Sanering rioolwaterzuiveringsinrichtingen Waterschap Regge en Dinkel'
[12) is de verhouding berekend tussen de
gemiddelde droogweerafvoer van diverse
rioolwaterzuiveringsinrichtingen in het
waterschap en de gemiddelde afvoer in de
ontvangende oppervlaktewateren (beken)
ter plaatse van de respectievelijke
effluent-lozingspunten; zie tabel IV.
Opvallend is bij enkele rwzi's het
bijzondere hoge percentage, reeds ten
opzichte van de gemiddelde beekafvoer.
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3. Tabel V toont ter illustratie het aandeel
van de rwzi-Helmond in de afvoer van het
enig ontvangende oppervlaktewater, de
rivier de Aa, gedurende een droge periode
in 1979.
De daling in de debieten gedurende het
weekeinde is een gevolg van het uitvallen
van de industriële bedrijvigheid gedurende die periode.
Bij vergelijkende studies voor de onttrekking van zoet grondwater voor de
drinkwatervoorziening en de landbouw,
bijvoorbeeld bij een even grote onttrekking uit featisch grondwater gedurende het 'zomcrhalfjaar' (april t/m
september), zou men meer dan tot nu toe
rekening moeten houden met de volgende
verschijnselen:
- de (direct lokaal) milieubeïnvloedendc
daling van de grondwaterspiegel strekt
zich over een groter gebied uit bij de
irrigatie-onttrekking dan bij de drinkwater-onttrekking (zie ter illustratie
afb. 10 en 11ontleend aan [11]);
- de maximale daling van de vrije grondwaterspiegel is in het algemeen geringer
bij de irrigatie-onttrekking dan bij de
drinkwater-onttrekking (groter aantal
meer verspreide eenheden van een
geringere onttrekkingscapaciteit voor de
irrigatie-onttrekking);
- het 'verdampingsverlics' door de
onttrekking zelve is groter bij de irrigatieonttrekking dan bij de drinkwateronttrekking (directe verdamping van het
gesproeide water, de vrije grondwaterspiegel ligt hoger bij de irrigatieonttrekking en de onverzadigde zone
wordt nat gehouden); des te sterker in hel
geval van 'overberegening'.
Nog een woord over kwaliteitsaspecten
Alleen al door kunstmatige hydrologische
ingrepen (dus nog zonder het introduceren van verontreinigingen) waardoor
mei name bij grondwater kwelpatronen en
grondwaterstanden kunnen worden gewijzigd en bij oppervlaktewater peilen en
debielen, kunnen (nadelige) veranderingen worden veroorzaakt in de fysischchemische eigenschappen, c.q. kwaliteit,
van oppervlaktewater, grondwater en
bodem en in het biologisch leven zoals
zich dat afspeelt in en op het oppervlaktewater, in het grondwater, in en op
de bodem.
Het is ondoenlijk binnen het kader van dit
artikel om zelfs maar een kwalitatieve
opsomming te geven van de aspecten die
hierbij aan de orde komen.
Volstaan wordt met een verwijzing naar
het vele speurwerk dat reeds verricht is en
nog steeds wordt door chemici, fysici,
biologen, ingenieurs, enzovoort bij

TABEL IV - Waterschap Hegge enDinkel,rwzi- en beekafvoeren.

rwzi
Enschede-West
Hengelo
Almclo-Vissedijk
Enschede
Vroomshoop
Almelo-Sumpel
Oldenzaal
Goor

Effluent
ontvangende
waterloop

DWA-effluent
rwzi
(mVdag)

Gemiddelde
afvoer waterloop
(mVdag)

DWA:
alvoer

Elsbeek
Bornsebeek
Hollander Graven
Usseler stroom
Boldijksbeek
Nieuwe Graven
Gammclkcrbeek
Holtdijksbeck

12.329
11.622
5.471
1.535
948
5.207
3.875
1.080

17.539
17.453
8.294
3.542
3.370
26.957
20.736
8.899

70,3
66,6
66,0
43,3
28,1
19,3
18,7
12,1

instellingen als waterleidingbedrijven,
Keuringsinstituten voor Waterleidingartikelen (KIWA), Dienst BinnenwaterenRijksinstituut voor de Zuivering van
Afvalwater (DBW-RIZA), Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(RIVM), Rijksinstituut voor Natuurbeheer
(RIN) en universiteiten (Leiden, Delft,
Wageningen, Amsterdam) en de daaruit
voortgekomen en voortkomende publikaties (onder andere in ILO).
Bovenop de effecten ten gevolge van
kunstmatige hydrologische ingrepen
komen dan nog de effecten als gevolg van
ingebrachte verontreinigingen uit de voornoemde lekstromen, waarbij onderscheid
kan worden gemaakt in puntbronnen van
verontreiniging en diffuse bronnen van
verontreiniging.
Binnen het streven de verontreiniging
door lekstromen tot proporties terug te
brengen die acceptabel zijn voor het
'ecologisch draagvlak', lijkt de opsporing,
registratie en sanering van puntbronnen op
termijn realiseerbaar, (ondanks het
enorme aantal stortplaatsen van vast vuil)
mede, wat Nederland betreft, voornamelijk door de inspanningen van

(%)

departementen als VROM en instellingen
als het RIVM.
Het zijn echter de diffuse bronnen van
verontreiniging die door hun grote
diversiteit en spreiding een bron van zorg
en onzekerheid vormen. Ter illustratie
slechts één voorbeeld uit deze categorie:
In het rapport 'Bestrijdingsmiddelen en
Oppervlaktewaterkwaliteit; een inventarisatie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de akkerbouw en tuinbouw'
[14] staat een index voor actieve stoffen
die worden gebruikt als bestrijdingsmiddelen (herbiciden, fungiciden,
pesticiden, insecticiden enzovoort) bij
akker- en tuinbouwgewassen. Het betreft
152(!) stoffen, alfabetisch gerangschikt
van acefaat tot en met zwavel.
Wederom passend binnen het streven de
verontreinigingen door lekstromen tot
proporties terug te brengen die acceptabel
zijn voor het ecologisch draagvlak is het
alleen al op dit gebied noodzakelijk dat:
- overmaat leidend tot verspilling wordt
voorkomen;
- milicuvijandige middelen waar mogelijk
worden vervangen door milieuvriendelijke
methoden;

TABEI. V - Rwzi Helmondendeafvoerop deAa.

Datum
10-09-79
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23
21
25
26
27
28
29
30-09-79

Dag van
de week

Neerslag
(mm)

Effluent
rwzi
(mVdag)

Debiet Aa
Heek en Donk
(mi/dag)

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

0
0
0
0
0
0,1
0
0
0
0,9
0,6
1,0
0,7
0
0
0
0
0
0,9
0
0

46.990
50.790
48.080
48.730
48.940
26.470
20.630
47.760
45.600
56.900
49.520
45.520
25.260
19.690
44.740
47.510
49.390
48.270
43.550
26.080
19.070

111.908
116.377
111.032
111.616
111.032
91.779
75.706
96.282
105.215
103.499
105.786
102.369
89.544
68.341
78.315
94.521
96.144
92.246
93.922
83.336
67.585

Effluent:
debiet Aa

NB: Naijl-effect (lag-time) tussen effluentlozingspunt en meetpunt van circa 0,5 etmaal in de berekening
verdisconteerd.

(%)
42,0
43,6
43,3
43,7
44,1
26,9
27,3
49,6
43,3
55,0
46,8
44,5
28,2
28,8
57,1
50,3
51,4
52,3
46,4
31,3
28,2
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13. Lanen, II. A.J. van (1985). 'Zijn er verschillen in
de effecten van grondwaterwinning voor beregening en
voor drinkwatervoorziening'. H 2 ( ) (18) 1985 nr. 2.
14. Berends, A. CL 'Bestrijdingsmiddelen en oppervlaktewaterkwaliteit'. (JOB) ten behoeve van
DBW-RIZA.
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- persistente c.q. moeilijk afbreekbare
bestrijdingsmiddelen worden vervangen
door non-persistente eenvoudig chemisch
en/of biologisch afbreekbare stoffen.
Waarlijk een uitdaging voor producent en
consument, in dit geval de chemische
industrie respectievelijk landbouw en tuinbouw.
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De normen voor bestrijdingsmiddelen in
oppervlaktewater worden in het agrarisch
gebied op grote schaal overschreden. Dit
blijkt uit een onderzoek van het Centrum
voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit
in Leiden naar de schadelijke gevolgen
van bestrijdingsmiddelen voor de
waterfauna.
Een inventarisatie van waterdieren in
sloten bij kassen en aardappelpcrcelen
toont aan dat bepaalde diergroepen, zoals
kevers, oppervlaktewantsen en springstaarten, minder voorkomen dan in
andere sloten. Bovendien veroorzaakt het
gebruik van bestrijdingsmiddelen in het
hele land regelmatig vissterfte.
Watervlooien kunnen in slootwater uit
kassengebieden niet overleven.
Laboratoriumproeven toonden aan dat
watermijten en waterpissebedden dood
gingen in water uit een kassloot in de
omgeving van Aalsmeer.
De onderzoekers troffen in sloten van het
Westlandse kassengebied en in de
omgeving van Aalsmeer hoge concentraties insektendodende middelen aan. De
gehalten overschrijden de norm in hoge
mate. De EG-norm is 0,5 //g/l. De hoogst
gemeten concentratie was 22,4 //g/l. Ook
organochloorverbindingen worden
volgens het centrum nog steeds in veel te
hoge concentraties aangetroffen, ondanks
het feit dat het gebruik van veel van dit
soort middelen in Nederland al lang
verboden is.
Het centrum, dat het onderzoek verrichtte
in opdracht van het Ministerie van Milieubeheer, acht het noodzakelijk dat de wetgeving over bestrijdingsmiddelen wordt
aangescherpt. Het gebruik van grondontsmettingsmiddelen, insekticiden,
benzamidazolen, dithiocarbamaten,
pyrozafos, endosulfan en dinoseb moet
worden teruggedrongen. (ANP)

