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De drinkwatervoorziening vanwestelijk Nederland

1. Inleiding
Zonder enige twijfel isgrondwater een
uitstekende bron voor de openbare drinkwatervoorziening. Voor deze stelling kunnen
verschillende argumenten worden aangevoerd, met alsmeest belangrijke:
a. grondwater isveilig, door de lange
verblijftijd in de ondergrond zijn alle
ziekteverwekkende organismen van honger
gestorven;
b. grondwater heeft een constante
chemische en fysische samenstelling, hetgeen
een eventuele behandeling vergemakkelijkt.

PROF. DR. IR. L. HUISMAN
Emeritus-hoogleraar
TU Delft

Conclusies
Wie water uit grote rivieren als Rijn en Maasvoor de openbare drinkwatervoorziening
wil gebruiken, moet er rekening mee houden dat weken achtereen dit rivierwater
onbruikbaar kan zijn, omdat de rivierafvoer te laag is,het zoutgehalte te hoog, danwei
door scheepsbotsingen, ongevallen bijde industrie enz.,een catastrofale verontreiniging
heeft plaatsgevonden. Opslag van water om deze perioden te overbruggen isdan ook
steeds noodzakelijk, ook indetoekomst wanneerdoor inspanningvanvelende rivieren
weer schoon geworden zijn, ongevallen door menselijk falen blijven immers voorkomen.
De bovengenoemde opslag kan geschieden inopen bekkens alsde Biesboschreservoirs,
maar ook ondergronds indeporiën tussendekorrelsvaneen freatisch pakket.De laatste
mogelijkheid wordt kunstmatige infiltratie genoemd en heeft het aanzien vande duinen
langs onze Noordzeekust niet onberoerd gelaten. Met het oog hieropiseen nieuwe
techniek ontwikkeld, opslag in nabij de kust gelegen artesische pakketten door een
neerwaartse verplaatsingvanhetzoet-zoutwatergrensvlak.Verschillende proefprojecten
zijn in voorbereiding om na tegaan of gebruik van devoorraad door een opwaartse
verplaatsing van het grensvlak niet tot een ontoelaatbare verbrakking van het
teruggewonnen water leidt.

ligging hoog boven de zeespiegel, waardoor
omlaagsijpelend regenwater in staat wasom
tot op grote diepte het oorspronkelijk
aanwezige zeewater te verdringen (atb. 1).
Langs de rivieren isdesituatie anders.Tot op
het einde van de middeleeuwen waterde het
Hollandse veengebied vrijopdegroterivieren
af. Door een combinatie van zeespiegelrijzing en bodemdaling ligt het polderpeil
thans enkele meters beneden de zeespiegel
en de rivierwaterstand nogsteeds een korte
afstand daarboven. Via de rivierbodem
stroomt nu zoet water het artetische pakket
binnen en verhindert op deze wijze een
verzilting door het opdringende zoute
grondwater (afb. 2).

De constante temperatuur, relatief koelinde
zomer en relatief warm indewinter, veraangenaamt het gebruik;
c. in vele gevallen kan grondwater zonder
zuivering worden gedistribueerd en wanneer
door de aanwezigheid van ijzer en mangaan
behandeling nodig is,dan isdeze simpel en
bedrijfszeker;
d. grondwater kan opverschillende plaatsen
worden gewonnen, waardoor lange en kostbare leidingen kunnen worden vermeden.
Voor het westelijk deel van Nederland zijn
bovengenoemde voordelen intussen illusoir.
Dit deel bestaat namelijk grotendeels uit
polders en droogmakerijen, die beneden de
gemiddelde zeespiegel zijn gelegen.
Door deze ligging ishet grondwater alhier
zout of brak, ongeschikt voor de openbare
drinkwatervoorziening. Alleen plaatselijk, in
de duinen en langs de grote rivieren, komen
beperkte hoeveelheden zoet grondwater
voor. In de duinen isdit het gevolg van een

2. Duinwaterwinning
Toen in het midden van de vorige eeuw voor
de drinkwatervoorziening van Amsterdam
een betrouwbare bron werd gezocht, viel
haast vanzelf het oogop de duinen. Dit was
toen een nat gebied met moerassige valleien,
terwijl op de hoger gelegen vlakten de
aardappeloogst regelmatig door een teveel

Afb. 1- Geo-hydrologisehe dwarsdoorsnede vande
duinen langs de noordzeekust.

Afb. 2 - Winning van oevergrondwater.
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aan water mislukte. De winning geschiedde
met open kanalen, die tot op enkele meters
beneden de grondwaterstand - met de hand,
met schop en kruiwagen - werden uitgegraven.
Door verlaging van de waterstand in het
kanaal werd een beheersd gebied gecreëerd
(afb. 3),waarbinnen degevallen regen minus
verdamping naar het kanaal afstroomde.
Vooral in de eerste jaren wasnog belangrijker
de hoeveelheid grondwater, die door peilverlaging werd vrijgemaakt en het sprookje
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Afb. 3 - Waterwinning mei een kanaal inde duinen.

van een overvloedige bron leek bewaarheid
te worden. Was deze voorraad echter verbruikt, dan daalde het leveringsvermogen tot
de voeding met nuttige neerslag, globaal
350.000 m 3 per jaar en per vierkante
kilometer beheersd gebied. Dit was onvoldoende voor desterk groeiende behoefte aan
drinkwater in het voorzieningsgebied en
voortdurend moesten de kanalen worden
verdiept en nieuwe kanalen worden aangelegd, waarvoor kostbare grondaankopen
noodzakelijk waren. In hete zomers kon aan
de waterbehoefte niet worden voldaan en
volgens kwaadsprekende journalisten waser
meer regelmaat in het aanbieden van de
kwitanties dan in de levering van water.
Aan deze situatie van watertekorten kwam
een einde toen rond de eeuwwisseling de
zoetwaterzak onder de moeilijk doorlatende
laag van afb. 1 werd ontdekt. Hier dreef het
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lOOr
•/, DOORSTROOMD

Afb. 6 - Open bekken in4compartimenten verdeeld.

i
DOORSTROOMD
WATER

GEMIDDELDE
DOORSTROOMTIJD

TUD

0
3

Afb. 5 - Cumulatieve frequentieverdeling vandeverblijftijd
in eenenkel bekken.

zoete water ophetonderliggende zoute
water, maar dedikte wasenorm, tot 100 m
toe. Met behulp vanputtenreeksen langsde
bestaande open kanalen werd ditartesisch
water gewonnen envijftig jaar langkon
hiermede indewaterbehoefte van Amsterdam worden voorzien. De zoetwaterzak
werd van bovenaf gevoed met freatisch
water, datdoor demoeilijk doorlatende laag
naar beneden zakte,maardeonttrekkingwas
aanzienlijk groter, waardoor voortdurend op
de voorraad werd ingeteerd. Het zoet-zoutwatergrensvlak verplaatste zich naar boven,
waardoor dewinningsputten metverzilting
werden bedreigd. In 1948moest worden
geconstateerd datdeze roofbouw niet langer
verantwoord wasenopkorte termijn de
onttrekking van30 miljoen m3/jaar moest
worden teruggebracht tothetveilige,uit
nuttige neerslag afkomstige leveringsvermogen. Meteenbeheersd gebiedvan
36 km 2kondevoeding worden berekend op
13 miljoen m 3 /jaar, waarvan eenklein deel
nog naar dezijkanten moest afstromen om
verzilting vanuit zeeenvervuiling vanuitde
boezem teverhinderen. De levering moest
worden gereduceerd metrond 20miljoenm 3 /
jaar, door destijging inhetwaterverbruik elk
jaar toenemend met 1miljoen m3.Omin dit
tekort tevoorzien, moest eennieuwe bron
worden gevonden. Talvanplannen werden
hiervoor opgesteld, maar uiteindelijk bleek
het meest aantrekkelijk hetgebruikvan
rivierwater, voor Amsterdam hetwater van
de Rijn.
3. Rivierwaterwinning
Rivieren hebben hetvoordeel, datde afvoer
groot istenopzichte vandebehoefte aan
drinkwater. De jaarlijkse afvoer vanRijnen
Maas bedraagt respectievelijk 70en
8 miljard m 3 ,terwijl de drinkwaterbehoefte
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Afb. 7- Verblijftijdsverdeling van4bekkens inserie,
totale verblijftijd T.

van geheel Nederland maar weiniggroteris
dan 1miljard m3/jaar. Aan hetgebruikvan
rivierwater zijn intussen ook problemen
verbonden, waarvan alsbelangrijkste kunnen
worden genoemd:
a. rivieren hebben tottaak hetovertollige
water inhetstroomgebied naar zeeafte
voeren. Hiertoe behoort echter ook het
huishoudelijke enindustriële afvalwater, dat
in dichtbevolkte ensterk geïndustrialiseerde
gebieden toteenaanzienlijke vervuilingen
verzilting vanhetrivierwater kanleiden.
Aan de verzilting isweinig tedoen, dochde
vervuiling kan nagenoeg geheel doorbehandeling worden verwijderd. De klassieke
bereiding vanduinwater met aèratie,
snelfiltratie en/of langzame zandfiltratie is
hiervoor echter onvoldoende;
b. regenrivieren alsdeMaas hebbeneen
sterk wisselende afvoer meteen minimum
waarde, dieslechts eenfractie van de
Biesboschbekkens

gemiddelde is,waardoor indroge perioden
onvoldoende water terbeschikking staat.
Bij rivieren metgemengde voeding alsde
Rijn, daalt deminimum afvoer niet beneden
3 0 % vandegemiddelde waarde. Capaciteitsproblemen doen zichdanookniet voor, maar
in droge perioden isdeverzilting wel driemaal
zo sterk metbijv. chloridegehalten tussen
300 en400 mg/l;
e. steeds bestaat bijgrote rivieren hetgevaar
voor eencatastrofale verontreiniging door
ongevallen bijdeindustrie, scheepsbotsingen
en dergelijke. In eenstromende rivier
worden deze verontreinigingen snel naar zee
afgevoerd, maar toch moet erop worden
gerekend dathetrivierwater voor een paar
weken onbruikbaar is.
De beide laatstgenoemde problemen kunnen
worden opgelost door voorraadvorming,
waarmede hetmogelijk wordt deinnamevan
rivierwater ongestraft enkele weken tot
maanden teonderbreken. Wordt deze voorraadvorming deskundig uitgevoerd,dan
treedt eengrote zelfreiniging openisde
kwaliteit vanhetafstromende water zo goed,
dat metde klassieke fysisch/biologische
zuivering kan worden volstaan.Een chemische
behandeling metalle bezwaren vaneen
stijgend zoutgehalte, isnuoverbodig.
4. Voorraadvorming inopen bekkens
De voorraadvorming alsindevorige
paragraaf genoemd, kantotstand worden
gebracht meteenopen bekken, zoals
schematisch inafb.4isweergegeven.
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Afb. Il - Kwaliteitsverbetering Hiesboschbekkens gedurende 19S6.

Dit voldoet geheel aan de primaire eis;
gedurende een tijd T 0 = S/O, met Q als
stroomsterkte, kan de inname worden
onderbroken, zonder dat de levering aan het
voorzieningsgebied behoeft te worden verminderd. Met dit enkele bekken isde
kwaliteitsverbetering bij doorstroming
echter beperkt. Dit ishet gevolg van de
omstandigheid, dat de verblijftijd van de
verschillende waterdeeltjes niet dezelfde is,
gelijk aan de gemiddelde waarde T = V/Q,
maar tussen wijde grenzen schommelt, zoals
in afb. 5 is weergegeven.
Reeds na korte tijd, niet meer dan enkele
dagen, bereikt het eerste rivierwater met
nagenoeg onveranderde kwaliteit de uitlaat.
Om betere resultaten te bereiken, moet de
minimum verblijftijd worden vergroot en dit
kan worden verkregen door hetzelfde doorstroomvolume V over een aantal, bijv.
4 compartimenten te verdelen (afb. 6).
De minimum verblijftijd stijgt nu tot 0,2 T
(afb. 7) en met T bijv. gelijk aan 6 maanden,
tot 5 weken, waarmede een uitstekende zelfreiniging is gewaarborgd.
Ten aanzien van conservatieve bestanddelen,
zoals bijv. het chloridegehalte, heeft de in
afb. 7 nog overblijvende spreiding in verblijftijden grote voordelen. Deze spreiding
veroorzaakt een menging van waterdeeltjes
van verschillende ouderdom, van water met
een hoogzoutgehalte dat indrogeperioden is
ingenomen, met water van een laag zoutgehalte uit natte perioden afkomstig.
Het aan het laatste bekken onttrokken water
heeft nu een meer gelijkmatige samenstelling.
Afb. 12 - Kunstmatige infiltratie inde duinen.

Ideaal isde verblijftijdsverdcling van afb. 8,
waarmede jaarlijkse wisselingen in waterkwaliteit geheel worden afgevlakt.
Een vergiftiging van het rivierwater kan ook
op korte afstand bovenstrooms van het
onttrekkingspunt optreden. Om hiertegen
gewapend tezijn, isinafb. 6nogeen analysebekken met propstroming en een verblijftijd
van bijv. 3 dagen geprojecteerd. Blijkt uit
analyses dat het rivierwater in ernstige mate
verontreinigd is,dan wordt de inlaat gestaakt.
Is de golf van onbruikbaar water gepasseerd,
dan wordt het analysebekken doorgespoeld,
terug naar de rivier en het normale bedrijf
hervat.
'Grau, teuer Freund, ist alleTheorie, und
grün des Lebens goldner Baum' vertelt
Goethe onsendaarom zijn inafb. 9t/m 11 de
Biesboschbekkens ende kwaliteitsverbetering
bij doorstroming weergegeven.
Inderdaad een indrukwekkend resultaat, dat
intussen niet alleen door zelfreinigingen
menging, maar ook door selectieve inname
is bereikt.
5. Kunstmatige infiltratie inde duinen
De opslag nodig om de inname van rivierwater te kunnen onderbreken, kan intussen
ook in de ondergrond geschieden, in de
poriën tussen de zandkorrels van een
watervoerende formatie. Voor een freatisch
pakket van geringe dikte,zoals inde duinen
voorkomt, isdit schematisch in afb. 12
weergegeven.
Uit de infiltratiegeul zakt het voorbehandelde
rivierwater omlaag en stroomt vervolgens
horizontaal naar de ter weerszijden gelegen
draineerleidingen af. Met de notaties van
afb. 12volgt voor de onderbrekingstijd:
T,

OORSPRONKELIJKE
GRONDWATERSTAND

/LIS L

2q

met fj. als uitleveringscoëfficiënt.

De gemiddelde verblijftijd wordt gegeven
door:
- = p(H +s/2)L
met p als poriënvolume
terwijl uitdemaximaal toelaatbare verhoging
van de grondwaterstand nabijde infiltratiegeul volgt:

Afb. 13- Verblijftijdsverdeling vangeïnfiltreerdwater
in de Amsterdamse duinwaterwinplaats.

qL
met kalsdoorlatendheidsk (H
s/2)
coëfficiënt.
Uit dezevergelijkingen kanworden berekend:
ksT
v/pks
q = (H
s/2) V T
L

V

T -- £
*n —

p 2H + s

T

Met T = 2maanden en voor de Amsterdamse
duinwaterwinplaats H = 12m,s = 3m,
k = 12m/dag, /JL = 0,25 en p = 0,40 volgt:
L = 73,5 m q = 6,6m 3 /m',dag T 0 = 4,2dag
Het ruimtebeslag isrelatief gering, voor een
infiltratiecapaciteit van bijv. 60 miljoen m3/
jaar niet meerdan bruto 2 km2of6% vanhet
totale oppervlak van de duinwaterwinplaats.
De overbruggingsperiode van 4,2 dagis
totaal onvoldoende en zal tot de gewenste
waarde van bijv. 8 weken moeten worden
opgevoerd, door over de gehele winplaats de
grondwaterstand met gemiddeld 1m te
verlagen. De bovengenoemde verblijftijd van
2 maanden isenigszins arbitrair. Deze is
ruim voldoende voor het verwijderen van
pathogène bacteriën, maar voor virussen zou
een verlenging tot 6 maanden gewenst zijn.
In ieder geval moeten infiltratie- en winmiddelen zodanig ten opzichte van elkaar
worden geplaatst, dat een grote spreidingin
verblijftijden optreedt, bijvoorkeur tussen
1 en 13,gemiddeld 7 maanden (afb. 8),om
een goede afvlakking inde chemische en
fysische samenstelling te verkrijgen. In de
duinen isdit niet goed uitvoerbaar, maar
elders, bijv. op de Veluwe,zijn hiervoor
ruime mogelijkheden beschikbaar. Met dein
de Amsterdamse duinwaterwinplaats ge-
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Afb. 14 - Chloridegehalte
voor en na infiltratie in de
Amsterdamse duinwaterwinplaats gedurende /y<V6.
Afb. 16 - Diepinfiltratie in de duinen.

realiseerde verblijftijdsverdeling (afb. 13)
kunnen toch uitstekende resultaten worden
geboekt, zoals uit de in afb. 14weergegeven
chloridengehalten blijkt.
Dit isintussen ook tedanken aan verdunning
met het natuurlijke, uit nuttige neerslag
afkomstige grondwater.
6. Diepinfiltratie inde duinen
De in de vorige paragraaf beschreven oppervlakkige infiltratie, heeft het aanzien van de
duinen niet onverlet gelaten (afb. 15).
Ingenieurs waarderen het herstel van de
oorspronkelijke grondwaterstand met kwelplassen en natte valleien, doch natuurminnaars betreuren het verdwijnen van de
oligotrofe vegetatie. Kunstmatige infiltratie
kan echter ook zonder enige zichtbare
verandering worden gerealiseerd. Hiertoe
wordt het voorbehandelde rivierwater met
behulp van een reeks persputten geïnjecteerd
in de zoetwaterzak onder de moeilijk doorlatende laagvan afb. 1 en met behulp van ter
weerszijden geplaatste winputten weer
teruggewonnen.
Schematisch isdit weergegeven in afb. 16,
waar de berging isverkregen door het zoetzoutwatergrensvlak omlaag te verplaatsen.
Afb. 15 - Amsterdamse duinwaterwinplaals.

Uitgaande van een dichtheidsverschil van 2%
tussen zoet en zout water, geldt nu:

V

kh
k h T q = (H + h/2
50 T'
50 p '
h
H + 2h
Door degrotedikteendoorlatendheid vanhet
artesische pakket kan nu de inafb. 8
aangegeven verblijftijd van gemiddeld
7 maanden voor een maximale kwaliteitsverbetering gemakkelijk worden gerealiseerd.
Met voortsH = 60m,h= 25m,k= 35 m/dag
en p = 0,4 volgt:

2)V^

L = 96 m q = 13m 3 /m',dag T 0 = 48 dagen
Van ruimtebeslag kan nu niet worden
gesproken, terwijl de overbruggingsperiode
van 7 weken alleszins aanvaardbaar isen
overigens door vergroting van de diepwaterwinning elders nog verder kan worden
opgevoerd.
Diepwaterwinning isintussen niet zonder
problemen. De aanvankelijk ondervonden
moeilijkheden van putverstopping kunnen
door een vergaande voorzuivering van het te
injecteren rivierwater en door periodieke
regeneratie van de putten thans geheel

'J INWONNEN WATER

Afb. 17- Afvlakking door spreiding in verblijftijden.

worden ondervangen. Tijdens onderbroken
inlaat beweegt het zoet-zoutwatergrensvlak
zich echter weer naar boven en hierbij zou
door menging tussen zout en zoet water
verbrakking van het teruggewonnen water
kunnen optreden. Het isdan ook verstandig
eerst enkele proefprojecten uit te voeren,
bijvoorbeeld door het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland met een
capaciteit van 5 miljoen m3/jaar. Met alles
ondergronds en alleen de deksels van de
injectie- en winputten zichtbaar, lijkt het of
diepinfiltratie in artesische pakketten overal
kan worden toegepast. Uit het voorgaande
zal wel duidelijk zijn geworden dat de
mogelijkheden beperkt zijn tot kustgebieden
met een scherpe scheiding tussen hetzoeteen
het onderliggende zoute water. Door de
afdekkende laag sijpelt voorts water via het
maaiveld af naar beneden, om daar door de
winningsputten te worden gecapteerd.
Om verontreiniging van dit water door landen tuinbouw, huishoudens en (kleine)
industrie te verhinderen, mag diepinfiltratie
alleen geschieden in gebieden alsde duinen,
waar het waterleidingbedrijf overhet gebruik
van de bodem volledige zeggenschap heeft.
7. Oeverfiltratie
Winning van oeverfiltraat als schematisch
reeds in afb. 2 weergegeven, heeft het
enorme voordeel van een gering ruimtebeslag, daar hier de rivier zelf als infiltratiegeul fungeert. Dit laatste betekent intussen
ook, dat het te infiltreren water niet kan
worden voorbehandeld en vooral dat de
infiltratie nimmer kan worden gestopt, ook
niet wanneer het rivierwater onaanvaardbaar
is verontreinigd. Door een variatie in de
afstand tussen de putten en de rivier moet nu
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worden getracht een grote spreiding in
verblijftijden te verkrijgen, waardoor tijdens
de ondergrondse stroming de concentraties
tot beneden de maximaal toelaatbare
waarden worden verlaagd (afb. 17).Dit zal
niet altijd geheel lukken en een intensieve
nazuivering, inclusief ozon en/of actieve
kool, isnu noodzakelijk om een goede
kwaliteit drinkwater te garanderen.
Voorkomen isbeter dan genezen en daarom
is in afb. 18een andere mogelijkheid
geschetst.
Evenwijdig aan de rivier ishier een reeks
injectieputten geïnstalleerd, vanwaar het
voorbehandelde rivierwater naar de bestaande winputten stroomt. Isde rivier
ontoelaatbaar verontreinigd, dan wordt de
injectie gestaakt. De onttrekking gaat
normaal verder, maar de voeding van het
artesische pakket geschiedt nu via de
rivierbodem. Na het passeren van de golf
verontreinigd water wordt de injectie hervat,
met hogere capaciteit om het binnengestroomde verontreinigde water weer terug
te drukken.
8. Grondwaterwinning
Winning van grondwater heeft kwalitatief
voordelen, zoals reeds in par. 1 is uiteengezet. Kwantitatief isde situatie minder
gunstig, daar de voeding, door nuttige
neerslag, beperkt istot rond 250 mm/jaar.
Dit betekent dat het wingebied een enorme
omvang heeft, bijv. 80 km2voor een levering
van 20 miljoen m 3 /jaar (afb. 19).
Dit oppervlak iszogroot,dat hetslechtsvoor
een klein deel, het puttenveld, eigendom is
van het waterleidingbedrijf en overigens aan
derden behoort. Deze derden maken hiervan
een verschillend gebruik, voor landbouw en
veeteelt, industrie, stedenbouw, infrastructuur, enzovoort. Aan deze gebruiken
zijn steeds risico's van verontreiniging
verbonden. Vroeger gold dit vooral de

Afb. 18 - Diepinfïltraüe tervervanging van oeverßltratie.
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Afb. 19 - Winning van natuurlijk grondwater.

Afb. 20 - Grondwaterwinning met kunstmatige infiltratie.

industrie en de nu grotendeels verdwenen
olietanks voor huisverwarming. Door de
chemisatie van onze samenleving geldt dit
thans ook voor huishoudens en kleine
bedrijven, terwijl zure regen en overbemesting in de landbouw steeds nadrukkelijker aandacht vragen.Het lijkt allemaal nog
niet zo erg, slechts een beperkt aantal putten
moest tot op heden buiten dienst worden
gesteld, maar dit ishet gevolgvan de lange
reistijden in de ondergrond, waardoor
verontreinigingen eerst na vele tientallen
jaren de winmiddelen bereiken. Deze verontreinigingen zijn echter onderweg, nietsen
niemand kan hen tegenhouden en de
toekomst heeft dan ook nogvele kwade
verrassingen in petto.
Verbetering kan op verschillende manieren
worden bereikt. Door het instellen van
beschermingszones wordt getracht nieuwe
verontreinigingen van het grondwater te
verhinderen. Bestaande gevaren zijn echter
moeilijk te elimineren, ongevallen door
menselijk falen blijven voorkomen en in de
moderne landbouw ishet nitraatprobleem
bijna onoplosbaar.
Verontreiniging van het grondwater kan zo
wel worden beperkt, maar niet geheel worden
opgeheven en een intensieve nazuivering,
gelijk aan die van oppervlaktewater, isdan
ook noodzakelijk.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat
de voeding door nuttige neerslag wordt
vervangen door kunstmatige infiltratie met
voorbehandeld oppervlaktewater (afb. 20).
Het waterleidingbedrijf kan zich nu terugtrekken op een klein gebied, dat geheel haar
eigendom isen zo tegen elke verontreiniging
isbeschermd. Deze mogelijkheid heeft nog
het voordeel dat buiten het beperkte gebied
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Afb. 21 - Zuurstofgehalte van het Rijnwater.

Afb. 22 - Chloride-afvoer vande Rijn.

geen verlagingen van de grondwaterstand
behoeven voor te komen.
9. Kwaliteit van het rivierwater
Door stijging van het huishoudelijk waterverbruik en door beperking van de grondwaterwinning alsgevolg van verontreiniging,
zal het gebruik van rivierwater in de
komende jaren verder toenemen. Een directe
verwerking van dit water zalwel nimmer
mogelijk zijn, waar mensen werken worden
fouten gemaakt en steedszullen bovengrondse of ondergrondse voorraadbekkens
moeten worden tussengeschakeld om bijeen
ontoelaatbare verontreiniging van het
rivierwater de inname enkele weken te
kunnen onderbreken. Door verbetering van
de kwaliteit van het rivierwater zalwel
moeten worden bereikt dat de thans noodzakelijke voorzuivering door zelfreiniging en
menging overbodig wordt, waarmede de
noodzaak van lange verblijftijden in grote
bekkens vervalt en het gebruik van rivierwater economisch aantrekkelijker wordt.
Gezien het verloop van het zuurstofgehalte
van het Rijnwater (afb. 21)isophet gebied
van organische afvalstoffen reeds veel
bereikt, maar nognietalhetafvalwater wordt
voor lozing gezuiverd, terwijl daarnaast een
uitbreiding van de zuivering met nitraat- en
fosfaatverwijdering steeds dringender wordt.
De verzilting (afb. 22) isnogsteedseen groot
probleem. Dank zijde inspanningen van de
Internationale Rijncommissie gedurende
heel veel jaren, isthans een geringe
verbetering geboekt, maar een voor alle
belanghebbenden aanvaardbare situatie zal
nog lang op zich laten wachten. Door de
ontwikkelingen van de analytische techniek,
staan de micro-verontreinigingen met zware
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metalen en gechloreerde organische verbindingen thans midden in de belangstelling.
Hun eliminering isvooral een kwestie van
discipline, bij de industrie en ook bij de
bevolking, waarbij het groeiende milieubesef
een gunstige rol kan spelen.
Bij de gewenste verbetering van de kwaliteit
van het rivierwatermoetnogworden bedacht,
dat bij de openbare drinkwatervoorziening
een accentverschuiving isopgetreden, van
capaciteit naar kwaliteit. De kwaliteit van het
drinkwater behoefde vroeger weinig aandacht, chemici en bacteriologen waren
schaars in de drinkwaterwereld en het
hoogste ideaal van civiel en werktuigkundig
ingenieurs tezamen waseen nimmer onderbroken levering. Thans ishierbij gekomen
het bereiken van een zo goed mogelijjke
kwaliteit van het afgeleverde drinkwater,
stabiel, zonder reuk- en smaakstroffen, met
een laag zoutgehalte, een gereduceerde
hardheid, een constante temperatuur en
dergelijke. Elk waterleidingbedrijf moet
ernaar streven de wettelijk voorgeschreven
kwaliteit zoveel als mogelijk iste verbeteren.
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Afvalwaterproblematiek
Houtreinigingsbedrijven
Met het afvalwater van houtreinigingsbedrijven worden niet-zuurstofbindende en
toxische stoffen direct of indirect in oppervlaktewater geloosd. De werkgroep VI van
de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren
(CUWVO) heeft naderonderzoek uitgevoerd
naar de afvalwaterproblematiek van deze
bedrijfstak.
Uit het rapport blijkt dat
—beperking van de emissie van zware
metalen qua effectiviteit en kosten het beste
kan geschieden door toepassing van
flocculatie/sedimentatie;
—beperking van de emissie van methyleenchloride het beste kanworden bewerkstelligd
door het beluchten of lucht-strippen van het
afvalwater;
—de veel omvangrijkere emissie van
methyleenchloride naar de lucht kan worden
verminderd door behandeling van de met
methyleenchloride verontreinigde lucht met
actieve kool;
—de kosten van bovengenoemde zuiveringstechnieken 250-375 gulden per kg verwijderde verontreiniging bedragen.
Het rapport kan worden aangevraagd bij
de Hoofddirectie van de Waterstaat,
Postbus 20906, 2500 EX 's-Gravenhage,
ten aanzien van mevr. E. Rijnberg
(tel. 0 7 0 - 7 4 4138).
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vracht plus de diffuse bronnen (met novenen ondergrens).
Deel IB van de tabel geeft een schatting van
de relatieve verontreiniging van de baggerspecie in 1985.
De bijdrage van lozingen van zware metalen
in het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied zijn eigenlijk alleen van belang voor
de metalen cadmium en chroom en mogelijk
ook voor lood. Daar deze Nederlandse
lozingen nog vrijwel niet zijn gesaneerd
neemt hun relatieve aandeel in de
verontreiniging van de baggerspecie toe;dit
geldt vooral voor cadmium.
De tendensen zijn duidelijk, zowel in de
verontreinigingsvrachten alsin het aandeel
van deverschillende verontreinigingsbronnen.
De oriënterende balans heeft echter nog een
dusdanige foutenmarge, dat de resultaten
nog niet kunnen worden gezien als een
volwaardige bewijslast. Voor het
buitenlandse deel van het Rijnstroomgebied
zal in de volgende fase van het onderzoek de
bijdrage van diffuse bronnen en lozingen op
zijrivieren aan de verontreiniging en de
natuurlijke vracht met zware metalen nader
worden uitgewerkt.
Voor het Nederlandse deel van het
Rijnstroomgebicd zal het onderzoek zich
richten op de verspreiding van water, sliben
verontreiniging inhet Benedenrivierengebied.
4.2. Programma Technisch Onderzoek
Fase II en Fase III
Na afsluiting van Fase Iheeft de gemeente
Rotterdam besloten door te gaan met
Fase II. In Fase II worden de metalenbalansen van de Rijn verder gepreciseerd.
De natuurlijke vracht van de Rijn en de
bijdrage van diffuse lozingen worden door
middel van literatuuronderzoek nader
onderzocht. Tegelijkertijd wordt bij alle
gedurende Fase Igeïdentificeerde zware
metalen lozers een 4-tal onafhankelijke
vrachtbepalingen gedaan, met alsdoel een
definitieve selectie te kunnen maken van de
lozers welke voor wat betreft zware metalen
een belangrijke bijdrage aan de
verontreiniging van havenslib leveren.
Tevens moet worden geconcludeerd hoe
vaak bij belangrijke lozerseen vrachtbepaling noodzakelijk is,om met een nader
te definiëren statistische betrouwbaarheid
uitspraken te doen over een gemiddelde
jaarvracht.
In Fase III zullen vervolgens de definitieve
balansen worden opgesteld, die zodanig
dienen te zijn, dat zij alsjuridisch
bewijsmateriaal kunnen dienen.
De monsternametochten van Fase II zijn
eind 1987 afgerond; de rapportage is
voorzien per 1 december 1988.Daarna zal

worden besloten of Fase IIIzal doorgaan.
Tijdens Fase II wordt tevens onderzocht of
een programma zoals nu loopt voor zware
metalen, ook kan worden uitgevoerd voor
organische microverontreinigingen.
5. Juridisch onderzoek
Het juridisch onderzoek heeft zich in de
eerste fase gericht op de mogelijke rechtsmiddelen die de Gemeente Rotterdam ter
beschikking staan bij een eventuele
gerechtelijke procedure. Het accent ligt
hierbij op het Nederlands recht. Maar ook
werd er een verkennende studie verricht op
het gebied van Duits verbintenissenrecht,
internationaal privaatrecht en internationaal
publieksrecht.
De milieuaansprakelijkheid iseen relatief
jong fenomeen in de rechtspraak. Men is
daarvoor voornamelijk aangewezen op
recente literatuur en jurisprudentie en op de
ontwikkelingen in het buitenland.
Het onderzoek naar de rechterlijke
bevoegdheid in geval van een procedure
tegen buitenlandse lozerswijst uit,dat de
Rotterdamse rechtbank bevoegd is.
Het Nederlandse recht isvan toepassing.
Vooral het onderzoek met betrekking tot de
aansprakelijkheid naar burgerlijk recht heeft
uitgewezen, dat hierin goede perspectieven
liggen besloten. Verschillende onderdelen
van dit recht bieden houvast voorde stelling,
dat de lozers aansprakelijk zijn voor de door
Rotterdam geleden schade.
Ook aspecten van internationaal recht, voor
zover onderzocht, lijken in positieve zin te
kunnen worden geïnterpreteerd. In Fase II
zal dit verder onderbouwd worden.
Het accent zal daarbij liggen op de
mogelijkheden van het Duitse, Franse en
Zwitserse recht.

Rectificatie
In het artikel van ir. J. Haasnoot inhet vorige
nummer van H , 0 isop de pagina's 105en
106 de 'm' van 'meter' wat irreëel gedimensioneerd: overal waarm 9staat moet uiteraard
m 3 worden gelezen.
Voorts isop pagina 110,derde kolom, de
verwijzing 'Lees verder op pagina 115'
weggevallen, waarmee isaangetoond dat
kwaliteitszorg verder gaat dan de lezer bij
oppervlakkige beschouwing zou denken.

