Sedimenttransport ineen rioolleiding: aanzetvooreen dynamisch model

1. Vervuiling vanoppervlaktewater door
riooloverstortingen
Ten gevolge van afvoer van extreme neerslag
vindt regelmatig lozing van meer of minder
verontreinigd afvalwater vanuit rioolstelsels
op het oppervlaktewater plaats.
Deze lozingen hebben dikwijls een vermindering van de kwaliteit van het
ontvangende oppervlaktewater tot gevolg.
Deze kwaliteitsverlaging kan zich onder
andere uiten in het optreden van anaerobic,
verhoogde gehalten aan zware metalen, aanwezigheid van pathogène organismen, etc.

IR. F. H. L. R. CLEMENS
TU Delft, thans in dienst
van Witteveen + Bos.
Deventer

Om deze belasting van het oppervlaktewater
te beperken kan een aantal maatregelen
worden getroffen, bijvoorbeeld het opnemen
van vuiluitworpreducerende randvoorzieningen in de rioolstelsels [1],
Voor een optimaal ontwerp van deze voorzieningen is het gewenst om de relatie tussen
kwaliteit en kwantiteit van het overstortwatcr
te kennen.
Vooral het transport van in het rioolstelsel
afgezet slib isvan belang. Dit kan een omvangrijke bron zijn van tijdens overstortingen
geloosde verontreinigingen [2,3].
2. Probleemanalyse
De Nederlandse rioolstelsels karakteriseren
zich door de veelal kleine verhangen en de
relatief grote leidingdiameters die worden
toegepast voor het verkrijgen van voldoende
bergingscapaciteit. Onder droogweerconditiesleidt dit tot hydraulische omstandigheden
waaronder vast materiaal kan bezinken en
zich kan afzetten op de bodem van de
leidingen.
Tijdens de afvoer van neerslag treden in het
stelsel grotere stroomsnelheden op waardoor
het afgezette slibwordt opgewoeld en
getransporteerd.
Bij het ontwerp en de beoordeling van rioolstelselswordt metditprocesnietof nauwelijks
rekening gehouden. Hiervoor iseen aantal
redenen aan te geven:
- het niet bekend zijn van de locatie en de
grootte van de slibafzettingen;
- het niet bekend zijn van de eigenschappen
van het slib;
- het ontbreken van een deugdelijke rekenmethode waarmee opwerveling en transport
van slib beschreven kan worden.
In dit artikel zal worden ingegaan op enkele
aspecten met betrekking tot de modellering
van het slibtransport.

Samenvatting
De vuiluitworp vanrioolstelselswordt vooreen nietonaanzienlijk deelbepaalddoorhet
met het overstortwater meegevoerde vaste vuil.
De grootte van dit vuiltransport wordt sterkbepaald doorde stromingsomstandigheden
in het rioolstelsel.Deze zullen veelaleen niet-stationair/niet-uniform karakter hebben.
Nagegaan iswat heteffect vanvariatiesinstromingsomstandigheden isophet transport
van vaste deeltjes ineen rioolleiding alswordt aangenomen dat dit transport in
gesuspendeerde vorm plaatsvindt.
Met name bijrelatief sterk variërende stromingsomstandigheden zijndezeeffecten niet
te verwaarlozen.
Een van de belangrijkste effecten isdat maximum in afvoer en maximum in transport
van vaste deeltjes niet op hetzelfde tijdstip vallen.
Bij het ontwikkelen van toekomstige modellen waarmee vuiluitworpsimulaties worden
uitgevoerd kan dit effect dan ook niet a prioriworden verwaarloosd.

3. Theoretische formulering
3.1. Beschrijving van de transporttypen
Bij de modellering van sedimenttransport is
een goede beschrijving van de hydraulica in
het systeem een eerste vereiste.
Hier zal worden volstaan met de opmerking
dat een dergelijke beschrijving in principe
bestaat uiteen massabalanseneen bewegingsvergelijking, waaruit de waterbeweging volgt.
De beschrijving van de sedimentbeweging
bestaat analoog aan de beschrijving van de
waterbeweging uit een massabalans en een
transportvergelijking.

resultaten worden verkregen binnen beperkte
grenzen.
In het algemeen geldt datdeze formules goed
voldoen bij uniforme en stationaire
stromingsomstandigheden.
Zodra er sprake isvaneen niet uniform en/of
niet stationair stromingsveld gaan (met name
in die gevallen waarin suspensietransport
overheerst) aanpassingsverschijnselen een
rol spelen.
Het materiaal dat zichinderioolstelsels afzet
is uiteraard opgebouwd uit deeltjes met
verschillende bezinksnelheden. Daarbij heeft
de organische stof juist een relatief lage
bezinksnelheid en wordt dusvoornamelijk in
gesuspendeerde vorm getransporteerd.
De stromingsverschijnselen in rioolstelsels
hebben, vooral tijdens de hemelwaterafVoer,
een sterk niet-uniform, niet-stationair
karakter.
Dit betekent dat de genoemde aanpassingsverschijnselen niet op voorhand mogen
worden verwaarloosd.
De aanpassingsverschijnselen hebben betrekking op de zich aan de stromingsomstandigheden aanpassende verticale
sedimentconcentratieverdeling. Om dit te
verduidelijken zaleen en ander kwalitatief
worden besproken.
Beschouwd wordt een open waterloop
(afb. 1)met een zandbed op de bodem.
Er heerst een stationaire uniforme stroming.
Aangenomen wordt dat het inkomende
water aan de bovenstroomse zijde (x= 0)

In principe worden twee transportmechanismen onderscheiden, namelijk het
bodemtransport en het suspensietransport.
Er issprake van bodemtransport als het
sediment zich voornamelijk 'rollend en
springend' voortbeweegt over de bodem van
de waterloop. Dit type transport overheerst
als er sprake isvan deeltjes met een dermate
grote bezinksnelheid dat er nauwelijks
sprake isvan opwerveling.
In het geval van een hogeturbulentiegraad in
de waterstroom en een relatief lage waarde
voor de bezinksnelheid vandedeeltjes zalhet
aandeel van het suspensietransport een niet
te verwaarlozen rol spelen.
Om het sedimenttransport tebeschrijven zijn
veel empirische formules ontwikkeld waarmee zowel bodem- als suspensietransport
gekwantificeerd kunnen worden.
Met deze formules kunnen bevredigende

Afb. 1- Schematische weergave van de verticaleaanpassing vande verticaleverdeling vandesedimentconcentratie ineen
open waterloop.
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geen sediment bevat. Door de turbulentie
wordt sediment opgewerveld en komt in
suspensie; tegelijk heeft het sediment de
neiging om onder invloed van de zwaartekracht te bezinken.
Het proces van opwerveling en bezinking
leidt na(theoretisch) oneindig lange afstand
tot een evenwichtssituatie (de concentratieverdeling op x = L ) .
De genoemde aanpassingsverschijnselen
vinden dus plaats inde periode waarin de
evenwichtsverdeling nog niet is bereikt.
De grootte van het sedimenttransport inde
evenwichtssituatie kan worden beschouwd
alsdetransportcapaciteit voor het gegeven
sediment onder de gegeven stromingsomstandigheden. (De transportcapaciteit
kan worden bepaald met de eerder genoemde
empirische formules, zie bijvoorbeeld [4]).
In hettijds/lengte-interval waarin de aanpassingsverschijnselen optreden ishet
sedimenttransport dus ongelijk aande
transportcapaciteit.
De aanpassingsverschijnselen spelen nu een
rol, indien de variaties in de stromingsomstandigheden ongeveer van dezelfde orde
van grootte zijn alsde tijds/lengteschaal
waarin deconcentratieverdeling zich aanpast
aan deveranderende omstandigheden.
3.2. Beschrijving suspensietransport
Voor de beschrijving van de aanpassingsverschijnselen ten gevolge vanhetprocesvan
opwerveling en bezinking wordt uitgegaan
van deconvectie-diffusie vergelijking voor
het verticale vlak:
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Door Galappatti [5]iseen methode
ontwikkeld waarmee sedimenttransportverschijnselen beschreven kunnen worden
uitgaande van (1).
De methode beschrijft het verloop van de
verticaal gemiddelde sedimentconcentratie
als functie van de tijd (t) en plaats (x).
Galappatti veronderstelt dat in vergelijking
(1)determen links van het gelijkteken een
orde van grootte kleiner zijn dan de termen
rechts van het gelijkteken.
Met deze aanname ishet mogelijk een
zogenaamd asymptotische oplossingte
verkrijgen van (1), deze oplossing luidt:
c e (x,t) = c ( x . t ) + T A | ^ + L A | î

(2)

De geldigheid van dit concept wordt besproken door Galappatti [5]en Wang [6].
De grootte van het sedimenttransport kan
worden bepaald door:
S(x,t) = a*h*c(x,t)*ü(x,t)
waarin de factor a een correctieterm isdie
ontstaat ten gevolge van de vorm van

(3)
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Afb. 2 - Verloop van de verticaalgemiddelde waardevan
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z

Concentratietype-bodemrandvoorwaarde.

gradienttype bodemrandvoorwaarde
concentrâtietype bcdemrandvoorwaarde

c(zb)

to dimensielozeaanpassingstijd (-)
(Os valsnelheid sediment
(m/s)
u* schuifspanningssnelheid
(m/s)

z verticale coördinaat
(m)
zb waarde vanzaandebodem (m)
c sedimentconcentratie
(-)
Afb. 4 -

Gradiënttype-bodemrandvoorwaarde.

Afb. 5 - Verloop van dedimensieloze aanpassingstijdals
functie van ios/u*.

concentratie- ensnelheidsprofiel over de
verticaal.
Voor een uitgebreide bespreking vande
afleiding endegeldigheid van Galappatfi's
methode wordt verwezen naar [5en 6] (later
wordt summier teruggekomen op het geldigheidsgebied van de gebruikte methode).
3.3. Interpretatie van de asymptotische
oplossing
Vergelijking (2) beschrijft hetverloopvan de
over de verticaal gemiddelde concentratiein
tijd enplaats. Als wordt afgezien van de
tijdsvariatie wordt (2):
c c ( x ) = c(x) + L /

de
dx

(4)

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is(als wordt gesteld dat de
stromingsomstandigheden constant zijn,en
daarmee degrootte vandeaanpassingstijd en
de evenwichtsconcentratie):
c(x) = c e (1 - e- x/L A)

(5)

Het verloop van cals functie van xisweergegeven inafb. 2(randvoorwaarde: x=0;
c=0). Vergelijking (5) beschrijft
kwantitatief het inafb. 1 geschetste proces.
De waarde van L A ishierin een karakteristieke maat voor de afstand waarover de
concentratie zich aanpast aan de evenwichtsconcentratie.
Zoals blijkt uit verg. (2)zijn de twee
grootheden T A en L A van groot belang voor

het verkrijgen van een juiste modellering.
De grootheden T A en L A zijn afhankelijk van
de vorm van het verticale concentratieprofiel.
Om devorm van dit verticale concentratieprofiel tebepalen ishet nodigeen bodemrandvoorwaarde en een randvoorwaarde aan
het wateroppervlak aan tebrengen.
De randvoorwaarde aan het wateroppervlak
is betrekkelijk eenvoudig, namelijkde
voorwaarde dat door het wateroppervlak
geen transport van sediment plaatsvindt.
Het vinden van een bodemrandvoorwaarde
is minder eenvoudig temeer daar de keuze
van hettype bodemrandvoorwaarde vrij
ingrijpende gevolgen heeft voor de grootte
van aanpassingslengte en -tijd.
Als twee mogelijkheden kunnen het
concentratietype- en het gradiënttypebodemrandvoorwaarde worden genoemd.
In het geval van het concentratietypebodemrandvoorwaarde wordt de grootte van
de sedimentconcentratie vlak boven het
zandbed bekend verondersteld (zie afb.3).
Bij hettoepassen van het gradiënttypebodemrandvoorwaarde wordt de verticale
gradiënt van het concentratieprofiel vlak
boven het zandbed bekend verondersteld
(zie afb.4).
Het isop theoretische gronden moeilijk uitte
maken met welke bodemrandvoorwaardede
realiteit het beste wordt benaderd.
Waarschijnlijk moet er worden gezocht
naar gecombineerde randvoorwaarden.
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Uiteindelijk zal experimenteel onderzoek
moeten uitwijzen welke benadering de meest
juiste is.
In afb. 5ishet effect van het toepassen vande
verschillende typen bodemrandvoorwaarden
geïllustreerd aan de hand vanhetverloopvan
de dimensieloze aanpassingstijd (o(deze is
gedefinieerd alsw = T A /(iïh/coj • )als
functie van a»s/u*.
Wanneer in het verticale transport de valsnelheid wsoverheerst (duseengrote waarde
van cos/u*)dan wordt deaanpassingstijd voor
beide randvoorwaarden klein.Terwijl bij het
toenemen van de grootte van de turbulentie
(toename u*, afname cos/u*) de twee
bodemrandvoorwaarden duidelijk andere
uitkomsten opleveren. De parameter cos/u*
is essentieel in de beschreven methode.
Deze is namelijk te zien alsde verhouding
van de twee drijvende krachten in het
verticale transport, turbulentie en bezinking
(u* isschuifspanningssnelheid, een maat
voor de turbulentiegraad, ws isde
bezinksnelheid).
De afleidingen van Galappatti, zoals gesteld,
gaan uit van de aanname datde termen inhet
linkerlid van de convectie-diffusievergelijking
(1)een orde kleinerzijn dandetermen in het
rechterlid. Deze aanname is gerechtvaardigd
zolang de parameter cos/u* 'klein' is.Wang
[6] specifieert dit 'klein' alsto s /u* < 0,4.
3.4. Toepassing op een blusleiding
Bijvoorgaande beschouwing isuitgegaan van
een stroming in een open waterloop waarbij
deze stroming alleen in het verticale vlak is
geschematiseerd. Variaties in het stromingsbeeld over de breedte worden dan verwaarloosbaar klein verondersteld.
Bij toepassing vandebeschreven methode op
een buisleiding geldt deze aanname niet
langer.
De breedtevariaties kunnen echter worden
verdisconteerd door gebruik van een nieuwe
grootheid: de zogenaamde geometrische
concentratie C, welke isgedefinieerd als het
produkt van concentratie en leidingbreedte
als functie van de verticale coördinaat.
Hiermee ishet mogelijk [zie 7]verg. (2) als
volgt te herschrijven:
C e (x,t)

3C
3C
C ( x , t ) + T A ^ + LA
3t
3x

(6)

De geometrie vandeleidingisverwerkt inde
gepresenteerde formule (6), de aanpassingstijd en -lengte zijn nu niet alleen een functie
van stromingsomstandigheden en sedimenteigenschappen maar ook van de geometrie
van de leiding. De verder in dit artikel
gepresenteerde resultaten en berekeningen
zijn gebaseerd op een geheel gevulde ronde
buisleiding omdat grote stroomsnelheden in
een rioolstelsel pas optreden wanneer de
overstorten gaan werken; op dat moment
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Afb. 7 - Schema vanhetgebruikte model.

mag worden aangenomen dat een relatief
groot gedeelte van de leidingen gevuld is.
Bij het verdisconteren van de breedtevariaties zijn de volgende aannamen gedaan:
1. snelheidscomponenten anders dan in
axiale richting worden verwaarloosd;
2. de verdeling van de snelheid isgelijk aan
het snelheidsprofiel ineen zuiver ronde
leiding;
3. de snelheid waarmee een uniforme
concentratieverdeling overdebreedte vande
leiding ontstaat iseen orde groter dan de
verspreidingssnelheid over de hoogte van de
leiding.
Aanname 1 isgerechtvaardigd zolang er niet
te abrupte variaties zijn in de bodemligging.
Aanname 2 hangt samen met de geometrie
van de dwarsdoorsnede, er kan gesteld
worden dat zolang de geometrie niet te veel
afwijkt van de zuiver ronde vorm de invloed
van het bodemmateriaal (mede afhankelijk
van de ruwheidsverhouding tussen buiswand
en bodemmateriaal) gering zal zijn.
Met betrekking tot 3wordt het volgende
opgemerkt.

Deze discrepantie ismaximaal bijeen begintoestand waarin geen gesuspendeerd
materiaal aanwezig is.
Met experimenteel onderzoek kan worden
uitgewezen in hoeverre deze aanname kan
worden gehandhaafd.
4. Berekeningen
4.1. Voorbeelden
Ter illustratie van de hiervoor beschreven
theorie zullen de resultaten van een tweetal
berekeningen worden gepresenteerd.
Hierbij is uitgegaan van een betrekkelijk
eenvoudig te modelleren situatie (zie afb. 7):
—er issprake van een éénleidingsysteem;
—de leiding isgeheel gevuld;
—er is sprake van cohesielooszand met een
enkele waarde voor de valsnelheid;
—de dikte van de sedimentlaag is uniform
over de lengte van de leiding.
Ter wille van de eenvoud zijn niet-uniforme
effecten (variatie in lengterichting) in de
voorbeelden niet meegenomen zodat gebruik
isgemaakt van de volgende uitdrukking voor
het verloopvandegeometrischeconcentratie:
C e (t) = C(t) + T,

In de afb. 6a en 6b zijn de isoconcentratielijnen voor verschillende tijdstippen
getekend voor de werkelijkheid (6a) en zoals
de aanname in het model is(6b).
Na relatief lange tijd ishetaannemelijk dat de
concentratieverdeling in model en werkelijkheid overeenkomen.
Echter tijdens hetverspreidingsproces kan er
een discrepantie optreden.
Afb. 6 - Verspreiding vandeeltjesoverdedoorsnede vande
leiding in de loop vandetijd.zoals ditin werkelijkheid
gebeurt (afb. a) en zoals ditisgemodelleerd (aß. b).
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en isde grootte van het sedimenttransport
bepaald volgens:
S(t) = a*h(t)*C(t)*ü(t)

(8)

(zie ook vergelijking (3)).
Bij de gepresenteerde berekeningen issteeds
uitgegaan van de volgende gegevens:
diameter: 1 m
lengte van de leiding: 100m
equivalente zandruwheid volgens
Nikuradse: 3 mm.
Bij de bepaling van de sedimenttransportcapaciteit isuitgegaan van een empirisch
bepaalde formule volgend uit recent, relevant
onderzoek naar het transport van zand in
rioolleidingen [8].

t tijd (s)
waarbijgeldt datt

+1 < t i

1,64*

1Q-4*T0

(Ps-P)gws'5

(9)
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In deafb. 8a en 8b zijn de resultaten te zien
van een berekening, waarbij isuitgegaan van
een plotselinge verhoging van het waterstandsverschil over de leiding. Het debiet
door de leiding bereikt ongeveer 100s later
een nieuwe evenwichtswaarde. De grootte
van het evenwichtstransport bepaald met (9)
isdirect afhankelijk van hetverloopvanQen
bereikt dus eveneens na 100seen nieuwe
eindwaarde. Het verloop van het sedimenttransport geeft een vertraging tezien ten
opzichte van deevenwichtswaarde van
ongeveer 100s.
Tevens isindeafb. het verloop vande
bodemlaagdikte alsfunctie van de tijd weergegeven. (Bij deze berekening isoverigens
gebruik gemaakt van het concentratietypebodemrandvoorwaarde).
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In atb. 9zijn de resultaten weergegeven voor
een berekening waarbij een sinusvormig
verloop van het waterstandsverschilis
opgelegd.

«
dH (m)

DH(t) = 0 , 1 0 + 0,10 sin { - 1 ^ }

Q

(10)

In deafb. isaangegeven hoe het verloopis,
alswordt gerekend met het concentratietypebodemrandvoorwaarde enalswordt gerekend
met het gradiënttype-bodemrandvoorwaarde.
Het blijkt dat de faseverschuiving ende
demping die optreedt in het geval van het
gradiënttype-bodemrandvoorwaarde relatief
grootis.
Behalve het feit dat ereen vertraging optreedt tussen het maximale debiet ende
maximale sedimentconcentratie iser tevens
sprake van een demping van de fluctuaties.
4.2. Schatting praktijk waarden
Een schatting van inde praktijk optredende
waarden voor de aanpassingstijd kan worden
gegeven alser enige grenzen worden gesteld
aan devan belang zijnde parameters.
Als devolgende grenzen worden aangenomen:
valsnelheid sediment :0,001< u>s< 0,01 m/s
equivalente ruwheid : 0,l < kn< 3,0 mm
leidingdiameter
0,5< D< 1 m
optredende snelheid : 0,5< ü < 2m/s
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tijd. b. Verloop van waterstandsverschil endebiet alsfunctie vandetijd.

Afb.9-

het waterstandsverschil is opgelegd.

Resultaten van een berekening waarbij eensinusvormig verloop van

ws = 2 . r , * [ f r 3
0.01

dan kunnen hiermee de volgende grenzen
worden bepaald:

T = 1000s
—

voor h/ü)s geldt: ( h ~ D )
5 0 < h / ü ) s < 1000s
Voor de parameter œgeldt met de grenzen
voor snelheid, ruwheid en valsnelheid:
voor het gradiënttype-bodemrandvoorwaarde:
0,05 < co< 0,95
voor het concentratietype-bodemrandvoorwaarde:
0 < u x 0,20
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5.2. Verder onderzoek
Met de gepresenteerde theorie ishet
mogelijk om op relatief eenvoudige wijze
betrekkelijk complexe verschijnselen te
beschrijven.
Om deze theorie praktisch toepasbaar te
maken worden de volgende aanbevelingen
voor verder onderzoek gedaan:
—laboratoriumonderzoek voor het verkrijgen van inzicht in de toe te passen
bodemrandvoorwaarde;
—onderzoek naar de fysische eigenschappen
van in het riool bezonken rioolslib
(samenstelling, deeltjesgrootte, bezinksnelheid, soortelijk gewicht etc.);
—prakijkonderzoek ter verificatie en ijking.

Hiermee worden dan de volgende grenzen
voor T A gevonden:

Wanneer het beschreven model wordt
gecombineerd met een niet-stationair
stromingsmodel voor rioleringen kunnen
geavanceerde modellen worden ontwikkeld
ter beschrijving van de vuiluitworp van
rioolstelsels.
Deze modellen moeten in staat zijn de
vuiluitworp op willekeurige plaatsen en
tijdstippen te berekenen.
Op basis van de aldusverkregen inzichten
wordt het mogelijk om bijvoorbeeld het
ontwerpen van vuiluitworpreducerende
randvoorzieningen te optimaliseren.
Daarnaast ontstaat de mogelijkheid nieuwe
ontwerpen van rioolstelsels te beoordelen op
criteria ten aanzien van vuiluitworp.
Dit laatste maakt een meer genuanceerde
beoordeling vanrioolstelselsmogelijk dan tot
nog toe gebruikelijk is.

0 < T A < 950 s
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De aanpassingstijd isgedefinieerd als:
T A = co* h/cos

5. Evaluatie en verder onderzoek
5.1. Evaluatie
Via schematisatie iseen model ontwikkeld
dat het sedimenttransport in een geheel
gevulde rioolleiding onder niet-stationaire
stromingsomstandigheden kan beschrijven.
Bij de interpretatie van de resultaten van
deze beschrijving dient men zich de gestelde
beperkingen te realiseren. Deze zijn:
—cohesieloos materiaal;
—geheel gevulde leidingen;
—een éénleidingsysteem.
Ondanks deze beperkingen zijn de volgende
indicaties verkregen:
—de tijdsvertraging tussen het optreden van
het maximum in het sedimenttransport en de
maximale afvoer kanworden beschreven met
de gepresenteerde methode;
—deze tijdsvertraging ismet name groot
als er sprake isvan een sediment met een
lage waarde voorde bezinksnelheid
(enkele mm/s);
—de beschreven aanpassingsverschijnselen
kunnen vooral een rolgaan spelen bijrelatief
kortdurende hevisie regenbuien.
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Landbouw veroorzaakt
verontreiniging drinkwater
De verontreiniging van particuliere waterwinningen in Neede iseen gevolg van het
landbouwgebruik van de grond. Vooral
bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn oorzaak van de verontreiniging.
Dat blijkt uit een onderzoek dat de provincie
Gelderland heeft laten instellen naar de
verontreiniging van de waterwinningen.
Uit het onderzoek isgebleken dat de
vervuiling geen gevolg isvan lekkende
mestkelders of beerputten. Bovendien blijkt
de gehele omgeving van de waterwinningen
verzadigd met verontreinigd water.
De provincie Gelderland heeft onlangs de
resultaten van het onderzoek bekend
gemaakt. Begin 1987 bleek uit onderzoek
van de particuliere waterwinningen dat het
drinkwater met nitraat was verontreinigd.
De provincie besloot toen een vervolgonderzoek naar de oorzaak in te stellen.
Uit dat onderzoek bleek dat het drinkwater
uit de particuliere winningen in Neede ook is
verontreinigd met bestrijdingsmiddelen.
Van de 26 onderzochte watermonsters
hadden slechts drie een nitraatgehalte dat
beneden de norm voor drinkwater ligt
(50 mg per liter).
De gemeente Neede had naar aanleiding van
het eerste onderzoek vorigjaar al
maatregelen genomen. Particulieren die een
eigen drinkwatervoorziening hebben kunnen
een financiële bijdrage van de gemeente
krijgen alsze zich laten aansluiten op het
openbare waterleidingnet. In een aantal
buitengebieden inGelderland, ondermeerin
de Achterhoek en de West-Veluwe, maken
particulieren veel gebruik van eigen
installaties om drinkwaterop tepompen. Het
beleid van de provincie iserop gericht zoveel
mogelijk particulieren aan te sluiten op het
openbaar waterleidingnet.
De provincie heeft inmiddels besloten een
nader onderzoek in te stellen naar de
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in
het grondwater. In eerste instantie werd
alleen gezocht naar de aanwezigheid van
nitraat. (ANP)

