Nitraatverontreiniging ook in Saheldorpen

Het watervoorzieningsproject
'Volta Noire'
Berichten dat in onze dichtbevolkte en
geïndustrialiseerde wereld grondwater
vervuild wordt in een mate dat de volksgezondheid in het geding komt, lezen we
dagelijks in de krant. Het is echter
opmerkelijk, dat met name nitraatverontreiniging ook kan plaatsvinden in
het dunbevolkte Sahelgebied in Afrika,
waar intensieve veehouderij en bioindustrie nog onbekende begrippen zijn.
Dit feit kwam naar voren in het watervoorzieningsproject 'Volta Noire' in het
Noordwesten van Burkina Faso.
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Het project dat nog steeds loopt vormt
een onderdeel van de bilaterale ontwikkelingsprogramma's van Nederland en
Burkina Faso. Het adviesbureau voor
Water en Milieu IWACO is in dit project
belast met de hydrogeologische studies en
het toezicht op de boorwerkzaamheden.
In dit project doet zich het probleem voor
dat het water in een groot aantal boringen
en putten hoge gehalten aan nitraat bevat.
Van 123 putten en 177 boringen werd de
nitraatconcentratie van het grondwater
bepaald. In 37% van de putten en 15%
van de boringen overschreden de
concentraties de door de WHO aanbevolen norm van 45 mg/l, waarbij de
hoogste concentraties zelfs opliepen tot
500 mg/l. Dergelijke hoge concentraties in
het drinkwater kunnen bloedvergiftiging
(methemoglobinemia) veroorzaken bij
babies. Verder zouden zij ook kunnen
resulteren in een vergroot risico van
maagkanker.

De ondergrond in het Volta Noire gebied
is opgebouwd uit kleiïg tot fijnzandig
verweringsmateriaal ontstaan uit het
dieper gelegen vaste gesteente, meestal
zandsteen, graniet of schist. De diepte van
het vaste gesteente varieert van 20 tot
50 m. Het grondwater bevindt zich op
diepten van 15 tot 40 m. De bodems van
de handgegraven putten bevinden zich
enkele meters onder de grondwaterspiegel. De boringen die voorzien zijn van
handpompen hebben een grotere diepte
en reiken tot in het vaste gesteente.
Dorpstype en grondwaterkwaliteit
Omdat het nitraatrijke water niet
geologisch viel te verklaren, werd al gauw
het verband gelegd met de afvalproduktie
in de dorpen. Toch lag dat niet voor de
hand, omdat het hier om kleine dorpen
gaat met inwonertallen variërend van 100
tot 1.000. Bovendien is de leefwijze in de
vaak eeuwenoude dorpen nauwelijks
beïnvloed door moderne ontwikkelingen.
Opvallend is dat het voorkomen van het
nitraathoudendc grondwater gebonden is
aan dorpen van bepaalde stammen,
namelijk de Marka, de Samo en de Bobo.
Deze dorpen worden gekenmerkt door
hun bewoningskernen, waar de hofjes met
lemen huizen van de families dicht bij
elkaar staan, gescheiden door steegjes.
De inwonerdichthcid is 50/ha of meer.
De dorpen van de overige stammen, de
Mossi, de Peul en de Gourounsi kennen
een meer verspreide bebouwing.
Daar werd zelden nitraatrijk grondwater
aangetroffen. De families wonen vaak
meer dan 50 m van elkaar verwijderd,
zodat de ruimte tussen de huizen kan
worden benut voor de akkerbouw.
De inwonerdichthcid is lager dan 2/ha.
De verklaring voor het voorkomen van
nitraat is dat in dorpen met een geconcentreerde bewoning de belasting van
de bodem met organisch afval relatief
hoog is. De mensen zijn gewoon afval in
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de steegjes tussen de huizen te storten, dat
in het Sahelklimaat snel verdroogt en
verteert. Hetzelfde geldt voor de uitwerpselen van de mensen en het klein- en
pluimvee. Als gevolg van de continue
afvalproduktie zijn sommige dorpen zich
zichtbaar gaan verheffen boven het omringende land. Fik jaar lost tijdens de
regenperiode van juli tot oktober de
stikstof uit het organische bodemmateriaal
op, oxydeert tot nitraat en sijpelt vervolgens naar het grondwater.
Vanwege de slechte doorlatendheid van
de ondergrond kan het verontreinigde
grondwater zich niet snel verspreiden.
Hierdoor heeft zich door de eeuwen heen
een grote massa nitraatrijk grondwater
opgebouwd onder de dorpen, hoewel de
jaarlijkse aanvulling van het grondwater
gering is in dit semi-aride klimaat.
In de dorpen met een verspreide bebouwing is de afvalproduktie per eenheid
van oppervlak veel kleiner. Bovendien
wordt een groot deel van de stikstof weer
gebonden door de gierst die verbouwd
wordt direct buiten de hofjes. Opvallend is
dat in de rijpende gierstvelden het gewas
het hoogst staat dichtbij de hofjes, waar
het meeste afval ligt.
Slotbeschouwingen
Om te voorkomen dat verontreinigd
grondwater wordt gewonnen, is aanbevolen de boringen minimaal 200 m
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aangetoond, ken gespreide bewoning is
ook gunstig ten aanzien van de kwantiteit
van de watervoorziening in de toekomst.
Een geconcentreerde bewoning betekent
immers ook een concentratie van waterpunten, waardoor de watervoerende lagen
sneller uitgeput raken. Wat dit laatste
aspect betreft doen de problemen zich nu
al voelen in de stedelijke centra.
Uit het voorgaande blijkt dat de koppeling
van watervoorziening met sanitatie,
milieuzorg en regionaal waterbeheer ook
in ontwikkelingslanden in toenemende
mate aandacht verdient.
ken uitvoeriger artikel over dit onderwerp van de hand van J. Groen,
J. B. Schuchmann en W. Geirnaert is
verschenen in The African Journal of
karth Sciences (Vol. 7, No. 718, p.p.
999-1009, 1988).
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buiten de dorpen van de Marka, Samo en
Bobo te plaatsen. In twijfelgevallen
kunnen geofysische metingen worden toegepast om het verontreinigde grondwater
te detecteren. Het nut van de/e techniek
bleek uit de metingen die routinematig
werden uitgevoerd om de trefkans van
produktieve boringen te vergroten:
geofysische anomaliën kunnen namelijk
de aanwezigheid van waierhoudende
breukzones verraden. De routinemetingen
bleken echter ook te reageren op verontreinigde grondwaterlichamen vanwege
de hoge geleidbaarheid, die samenhangt
met de hoge gehalten aan chloor en
nitraat.
De hierboven geschetste grondwaterverontreiniging is het resultaat van een
eeuwenlang proces en is nu nog van een
hanteerbare omvang. Naar de mening van
de bevolking vormt de kwantiteit van het
water nog het grootste knelpunt. De vraag
is of in de toekomst het kwaliteitsprobleem niet op de voorgrond zal treden
gezien de snel groeiende bevolking.
Dat geldt met name voor de kleine
regionale centra, waar de bevolking nog
grotendeels afhankelijk is van ongezuiverd
water uit de putten en boringen.
Men kan concluderen dat de verspreide
dorpen van de Mossi, de Peul en de
Gourounsi ecologisch gezien een
harmonieuzer verband vormen met de
natuur. Dat geldt niet alleen voor de
kwaliteit van het grondwater, zoals hier is

Afvalwaterheffingen
met enkele guldens omhoog
De meeste afvalwaterheffingen van het
Rijk en de waterschappen gaan dit jaar
gemiddeld met een tot drie gulden
omhoog. Iets minder dan de helft van de
34 heffingen blijft ten opzichte van het
afgelopen jaar gelijk. Slechts twee heffingen, namelijk die van het Brabantse
waterschap De Aa en Tilburg, gaan
omlaag, respectievelijk met 1,92 gulden en
12 cent.
De afvalwaterheffingen lopen sterk uiteen.
De hoogste is die van het waterschap 'Het
Vrije van Sluis', namelijk 104 gulden per
vervuilingseenheid. Het Rijk brengt voor
de vervuiling van zout water slechts
26,50 gulden in rekening.
De sterkste prijsstijging is afkomstig van
Schouwen Duiveland, die de heffing dit
jaar verhoogde van 67 tot 79 gulden.
Het minst in prijs ging omhoog de heffing
van het (ïelderse Rivierenland, die per
vervuilingseenheid 4 cent meer in kas wil
hebben. De heffing bedroeg vorig jaar
79,20 gulden, nu 79,24.
De provincies Groningen en Zeeland zijn
het duurst met hun heffingen voor afvalwater. Gemiddeld zijn de heffingen hier
75 gulden. Met bijna 45 gulden is Drenthe
het goedkoopst. Noord- en Zuid-Holland
en Flevoland brengen gemiddeld
62 gulden in rekening. In de provincie
Utrecht komt men twee gulden en in
Gelderland vier gulden goedkoper uit.
De gemiddelde heffingen in Overijssel en
Friesland bedragen respectievelijk 59 en
56 gulden. In Noord-Brabant bedragen
deze gemiddeld 55 gulden. (ANP)

Effluent monitoring
• Slot van pagina 128
De selectieve monitor voor niet-vluchtige
organohalogeenverbindingen, met name
bestrijdingsmiddelen, staat nog in de
kinderschoenen. Waarschijnlijk kunnen in
afvalwaterstromen met deze componenten
ook biomonitoren goed dienst doen.
Vervolg op dit onderzoek
Het is duidelijk dat de continue bewaking
van lozingen thans nog slechts op beperkte schaal kan plaatsvinden. Met geringe
inspanning kan uitbreiding van het aantal
toepasbare monitoren worden verkregen.
Dit applicatie-onderzoek zal door bedrijven zelf voor hun specifieke afvalwater
uitgevoerd kunnen worden. Wellicht is
samenwerking met, dan wel mede-financiering door de overheid, mogelijk. Het
uitvoeren van ontwikkelingsonderzoek is
eerder een taak voor de overheid. Hierbij
gaat de aandacht sterk uit naar de ontwikkeling van biologische monitorsystemen.
Bij de beleidsontwikkeling zijn de volgende aspecten van belang:
a. de mogelijkheid tot het opnemen in de
WVO-vergunning van een eis tot het
installeren van monitorsystemen (in overleg met individuele bedrijven en afhankelijk van andere maatregelen ter voorkoming of detectie van storingen);
b. de mogelijke toepassing van monitoren
bij de handhaving van de vergunningvoorschriften door de overheid;
c. de mogelijke toepassing van monitoren
als onderdeel van interne milieuzorgsystemen bij bedrijven.
De discussie hierover vindt thans plaats in
de Internationale Rijn Commissie, bij
waterkwaliteitsbeheerders en in het
vergunningoverleg met individuele
bedrijven.
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