Winning enzuivering van oevergrondwater

Voordracht uit de 37e vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Bedrijfsmatige aspecten van winning en zuivering',gehouden op 10en 11 januari 19X5aan deTH Delft.

Wanneer men de goede hoedanigheden van
het oppervlaktewater en van het grondwater
bij elkaar optelt, dan zijn daarmee de goede
hoedanigheden van het oevergrondwater
opgesomd. Een beschouwingoverhet oevergrondwater zou hiermede kunnen eindigen,
ware het niet,dat ertocheen adder onder het
gras zit. Het water van de rivier isniet altijd
even zuiver, de hoeveelheid isniet altijd
constant, er kan ietsgebeuren op de rivier:
een plotselinge verontreiniging bijvoorbeeld.
Het probleem isdan, op welke wijze de
winplaats zo nodig beschermd kan worden.

ING.B. J.HOFHU1S
Directeur De Goudse
Waterleidingmij. NV
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Gezien deze problematiek ishet goed toch
wat dieper op de materie in te gaan.

Afb. I - Winplaatsen van oevergrondwater in Nederland.

Plaats van de oevergrondwaterwinning
Wat verstaan wordt onder oppervlaktewaterwinning met voorraadvorming in open
bekkens of ondergronds, mag bekend
verondersteld worden. Hetzelfde geldt voor
de grondwaterwinning.
Het zal duidelijk zijn, dat het winnen van
oevergrondwater en oeverfiltraat zich tussen
deze twee bekende vormen van winning in
bevinden. Het oevergrondwater wat dichter
naar het grondwater toe,hetoeverfiltraat wat
dichter bij het oppervlaktewater.
We spreken van oevergrondwater als de
oeverwinplaats zodanig isopgezet, dat het
watervoerend pakket alseen mengreservoir
optreedt en de verhouding tussen de mengcapaciteit en deonttrokken hoeveelheid zois
gekozen, dat het ruwe water een praktisch
constante kwaliteit bezit.De verblijftijd inde
bodem isgroot, het plaatsen van de verschillende putten dient zodanig te gebeuren, dat
een spreiding in verblijftijden wordt bereikt.
De kwaliteit van het opgepompte water zal
daardoor zo gelijkmatig mogelijk zijn.
De putten bevinden zich op grotere afstand
van de rivier, 500tot 1.000meterenmeer,en
zij behoeven zeker niet parallel aan de rivier
te liggen.

langs de Lek of één van de zijtakken. Hier
infiltreert het water uitde rivier inde bodem,
het aandeel rivierwater in het opgepompte
ruwe water iszeer hoog. Dit in tegenstelling
met het oosten van ons land, waar ook
oevergrondwaterwinning plaatsvindt doch
meer sprake isvan een drainerende situatie
richting rivier, waardoor het percentage
grondwater in het opgepompte ruwe water
vrij hoog is.

Bijoeverfiltraat treedt debodem alleen maar
op alseen langzaam zandfilter. De verblijftijd
in de bodem isveel korter, de kwaliteitsschommelingen van het water zijn gelijk aan
die van het rivierwater. De putten staan veel
dichter bijde rivier (enkele tientallen meters)
en meestal parallel aan de oever.
Oevergrondwater in Nederland
In deze lezing zal ik mij beperken tot de
oevergrondwaterwinning en dan met name
die in het westen van ons land, voornamelijk

Oevergrondwater wordt als ruwwaterbron
gebruikt bij 9 waterleidingbedrijven op 16
verschillende pompstations (zie afb. 1).
De totale capaciteit van deze pompstations
bedroeg in 1982 ongeveer 55 miljoen m 3 per
jaar.
De geohydrologische situatie isin het lage
westen van ons land gunstig voor het stichten
van oevergrondwaterwinningen. Men treft
hier het zogenaamde Hollandse profiel aan,
dat wil zeggen een redelijk dik watervoerend
pakket, opgebouwd uit matig tot grof
Pleistoceen-zandenafgedekt dooreen slecht
doorlatende laag, welke uit veen of rivierklei
bestaat. De rivieren zijn ondiep, maar
hebben zich op veel plaatsen tot in de
watervoerende laag ingesneden of komen
daar zeerdicht bij.Vooreengoed inzicht zijn
de bodemkundige en waterhuishoudkundige
situatie van belang.
Doorgaans iser direct aan de oevers van de
rivier een strook kleigrond. Verder van de
rivier treft men een veenondergrond aan,
veelal afgedekt met een kleilaag. Het gehele
gebied isverder doorsneden door oude met
zand gevulde stroomruggen.
Omschrijving vandewinplaatsen het
zuiveringssysteem
Een oeverwinplaats wordt zodanig opgezet,
dat een redelijk constante kwaliteit van het
gedistribueerde water wordt verkregen.
Het water uit de rivier infiltreert met name
via de bodem van de rivier, nietviadeoevers.
De naam oevergrondwater heeft dan ook

Afb. 2 - Overzicht van hetstromingspatroon rondom hetpompstation te Bergambacht.

H 2 0(18) 1985,nr. 12

meer betrekking op de plaats van de winning
- langs de oevers van de rivier- dan op de
plaats waar de infiltratie gebeurt.
De intrede-snelheid van het water via de
bodem van de rivier isniet groot, waardoor
deze bodem ook niet verstopt raakt.
De kwaliteit van het rivierwater isniet
constant, terwijl ook de afvoer van de rivier
allesbehalve gelijkmatig is.Het is duidelijk,
dat beide factoren er aan meewerken dat de
concentraties van de verschillende stoffen
zeer fluctueren.
Toch moet de eisaan een oeverwinplaats
gesteld worden dat het opgepompte ruwe
water een redelijk gelijkmatige kwaliteit
bezit. Dat wordt in belangrijke mate bereikt
door de winputten niet op gelijke afstanden
van de rivier te plaatsen.
Het water opwegvandebodem vanderivier
naar de winputten wordt omgevormd door:
a. chemische, fysische en biologische
veranderingen tijdens de bodempassage;
b. door mengingvandewaterdeeltjes, die op
verschillende tijdstippen de rivier verlaten.
Sommige stoffen worden in de bodem afgebroken, sommige geabsorbeerd. Door de
lage intredesnelheden en de grote verblijftijdenspreiding treedt er een aanzienlijke
demping op van de verontreinigingen in het
rivierwater. Kortdurende verontreinigingen
worden veelal een miljoen keer of meer
afgevlakt en geven, wanneer zij tijdens de
bodempassage niet worden tegengehouden,
een concentratie in het gewonnen water, die
onder elke norm of detecticgrens ligt.
De endosulfangolf, die in 1968het rivierwater
gedurende een aantal weken teisterde, zou
zonder afbraak of adsorptie in de bodem een
concentratie van 10~4mg/l kunnen
veroorzaken en zou daarmee ruim onder de
norm zijn gebleven.
De stof endosulfan blijkt echterook nogdoor
de bodem tegengehouden te worden, zodat
de oevergrondwaterbedrijven in 1968
hiervan dan ook geen moeilijkheden hebben
ondervonden. Dat elkestofbijeen calamiteit
op de rivier zich zo zalgedragen, magwel
gehoopt worden doch isnatuurlijk lang niet
zeker. Wel ishet zeker, dat er iets heel
ernstigs zal moeten plaatsvinden, wil de
oeverwinplaats buiten gebruik gesteld
worden.
In het begin van deze voordracht isreeds
gezegd, dat bij oevergrondwater de bodem
als een mengreservoir optreedt. De stroombanen in de bodem bevatten water van
verschillende samenstelling, omdat de
stroomsnelheid in de ondergrond niet gelijk
is, hetgeen eveneens geldt voor de af te
leggen weg. Door dispersie zaler tussen twee
aan elkaar grenzende stroombanen een
vermenging van waterdeeltjes en opgeloste
stoffen plaatsvinden. Deze vermenging isin
de bodempassage niet groot, maar iswel van
belang in de winputten, waar verschillende
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soorten water met uiteenlopende verblijfstijden bijeen komen.
Hier vindt de belangrijkste vermenging
plaats.
Het opgepompte water wordt inde filtergebouwen daarna nog als grondwater
behandeld voordat het naar de afnemer
wordt gestuurd. Hetzuiveringsproces bestaat
uit een beluchting en een zandfiltratie. beide
meestal dubbel uitgevoerd.
Sterke en zwakke punten vanhetsysteem
Als sterke punten van het oevergrondwater
mogen worden vermeld:
a. Grote winbare hoeveelheden.
b. Gelijkmatige kwaliteit bij een goede
keuze van de winplaats.
c. Veel verontreinigingen uit de rivier
worden tegengehouden tijdens de bodempassage, bijvoorbeeld zware metalen,
pesticiden, PCA's.
d. Relatief weinig schade aan het milieu.
Als zwakke punten komen naar voren:
a. Bij belangrijke verontreinigingen op de
rivier ishet systeem niet beheersbaar.
Bedrijven die oppervlaktewater winnen,
zetten een paar weken de inlaatdichten teren
gedurende die periode op hun voorraden.
Oevergrondwaterbedrijven kunnen geen
inlaat dichtzetten.
b. Bij veel winplaatsen treedt putverstopping op. Met regeneratie worden
echter goede resultaten bereikt.
c. Er treden reuk- en smaakbezwaren op.
Ook hierwordt ietsaan gedaan, bijvoorbeeld
door middel van ozon of actieve kool.
Op verschillende terreinen worden proefnemingen gedaan om de kwaliteit van het
afgeleverde water te verbeteren. Een aantal
commissies en werkgroepen isbezig de
verschillende problemen onder ogen te zien
en de proeven te begeleiden. De resultaten,
die tot nu toe geboekt zijn, mogen hoopgevend genoemd worden. Publikaties
hierover kunnen tegemoet gezien worden.
Oevergrondwaterwinning en milieuschade
In zijn algemeenheid kan geconstateerd
worden, dat de oevergrondwaterwinning
weinig schade veroorzaakt.
Er treden rond het puttenveld enige
zettingen op.vooral in de eerste jaren, doch
naverloop van tijd stabiliseert desituatiezich
ter plaatse.Natuurlijk geeft ditproblemen op
het gebied van de landbouwschade en van
schade aan gebouwen, doch in de praktijk
vallen deze mee.
Bij de weilanden treedt rond het puttenveld
een vernatting op, waardoor de opbrengsten
aan gras minder worden en waarvoor door
het waterleidingbedrijf betaald zal moeten
worden.
Bij de schade aan gebouwen ligt het
probleem vaak bijhet verschillende funderen
van de panden. Het oude woon- en bedrijfs-

gedeelte isniet of summier gefundeerd, het
nieuwe aangebouwde bedrijfsgedeelte iswel
gefundeerd. Natuurlijk treden er dan tussen
de twee aan elkaar gebouwde gedeelten
scheuren op, die om te beginnen op rekening
gezet worden van het waterleidingbedrijf.
Ook in oude panden treden scheuren op,
zelfs zonder waterwinning, maar gemakshalve worden die scheuren eveneens
meegenomen in de schadeclaims, de waterleiding betaalt wel.
Met een goede, externe deskundige worden
al deze problemen zonder alte veel
moeilijkheden opgelost.
Het zou echter nog veel beter opgelost
kunnen worden alsde samenwerking met de
Cogrowa. die een belangrijke taak op dit
gebied heeft, beter zou zijn.
De Cogrowa, te eenzijdig samengesteld, zou
bij een wat neutralere opstelling,
ongetwijfeld een belangrijker plaats kunnen
innemen in dit spel van vraag en aanbod.
Vraag van een waarschijnlijk te hoge
schadeclaim, aanbod van een misschien te
lage vergoeding.
Wat betreft de schade aan het milieu mag
opgemerkt worden, dat de oevergrondwaterwinning goed in de markt ligt.
Maatregelen om de zwakke punten
op te heffen
Het is niet goed mogelijk om zettingen rond
het wingebied van een oevergrondwaterpompstation te voorkomen.
Wel kan getracht worden de schaden aan
gewassen en aan gebouwen te beperken.
Een mogelijkheid hiertoe ishet polderpeil
rond het puttenveld te verlagen. Om dit
te bereiken iseen goede samenwerking met
het Hoogheemraadschap in dat gebied
noodzakelijk.
Bij verontreinigingen op de rivier of bij
calamiteiten lijkt het gewenst om de dichtst
bij de rivier staande putten tijdelijk buiten
bedrijf te stellen. Misschien ishet effect niet
zogroot, maar iniedergevalwordt erietsaan
gedaan en dat geeft op zijn minst een
bevredigend gevoel.
Er iswel eens gedacht aan het slaan van
infiltratieputten tussen het puttenveld en de
rivier. Bij een ernstige verontreiniging op de
rivier zou het dan mogelijk zijn door diepinfiltratie van water uit de polder de waterstroom vanuit de rivier richting winputten
tijdelijk om te keren. Men zou dan het
systeem enigszins beheersbaar maken.
De verontreiniging zou men dan uit de
bodem houden. Wie weet komt het nog
zover. De commissiesenwerkgroepen zullen
er zeker hun aandacht aan besteden.
Nu bovendien met de diepinfiltratie toch
meer ervaring zal worden opgedaan, ishet
denkbaar, dat in de toekomst op deze wijze
een goede oplossing bereikt kan worden.
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Beschermingsgebieden
De infiltratiezone in het rivierbed —de
bodem —ispraktisch niet te beschermen.
Wat wel kan gebeuren isde rivieren zo
schoon mogelijk te houden. Daar wordt aan
gewerkt, ook al zijn de resultaten nog niet
altijd even goed.
De oevergrondwaterbedrijven volgen deze
strijd met veel belangstelling en zijhopen op
goede resultaten.
Met betrekking tot de bescherming van de
wingebieden wordt op dit moment nog alle
hoop gevestigd op de provinciale verordening. Er zijn hier zeker in Zuid-Holland
goede resultaten mee bereikt.
Het gehele gebied binnen de waterscheiding
dient als beschermd gebied aangewezen te
worden met inbegrip van de kwelzone
(zie afb. 2). Strenge voorschriften dienen
gehanteerd teworden bijwatwelen nietmag.
Risico's dienen zo klein mogelijk gehouden
te worden, zeker alser alternatieven zijn.
Ook de controle op het naleven van de
voorschriften dientgoed tezijn.Juist hierzijn
in het verleden steken gevallen.
Verbetering vande zuivering
Tot nu toe werd het oevergrondwater vooral
gezien alsgrondwater, niet als oppervlaktewater. Dat moet ook zeker zo blijven, maar
toch
van origine ishet oppervlaktewater.
Om tegemoet te komen aan de reuk- en
smaakbezwaren wordt in sommige gevallen
reeds een extra filtratie toegepast over
actieve kool of krijgt het water een extra
behandeling met ozon. Verbeteringen op dit
gebied lijken haalbaar enzullen daarom inde
nabije toekomst zeker meer worden
toegepast.
Een intensievere beluchting behoort
eveneens tot de mogelijkheden en misschien
wel tot de wenselijkheden. Daarnaast zal
meer aandacht besteed moeten worden aan
de micro-verontreinigingen.
Onderzoek vindt inKIWA-verband plaatsen
resultaten kunnen tegemoet gezien worden.
Alles wijst erop, dat bij het behandelen van
oevergrondwater de bedrijven niet klaar zijn
met een dubbele beluchting en zandfiltratie.
Er zal meer gedaan moeten worden.
Toekomst van het oevergrondwater
De meningen zijn verdeeld en een duidelijk
beeld isdan ook nog niet te geven.
De toekomst zal uitwijzen of het winnen van
oevergrondwater in belangrijkheid zal
toenemen of zal afnemen.
Indien geen oplossing gevonden wordt voor
het enigszins beheersbaar maken van het
inlaatproces bijde rivier, dan zieikgeen grote
uitbreidingen van de oevergrondwaterwinning plaatsvinden.
Aan de andere kant isde oevergrondwaterwinning tot nu toe een goede en veilige
winning gebleken. Er zijn dan ook weinig

redenen aan tevoeren omditsoortwinningaf
te laten nemen. Het iseen bacteriologisch
betrouwbaar produkt, datwat het prijsniveau
betreft zich ophoudt op het niveau van
grondwater. Deze beide factoren onderscheiden het oevergrondwater duidelijk
van het oppervlaktewater.
Er zal meer aan onderzoek gedaan moeten
worden. Dat zal zeker resulteren in een extra
zuiveringstrap en daardoor een nog beter
produkt.
Als het proces dan ook nog enigszins
beheersbaar wordt, uiteraard gezien in
verhouding met de risico's en de kosten, dan
voorspel ik de oevergrondwaterwinning nog
een langleven enzelfseen uitbreidingopeen
niet al te grote schaal.
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Minister Winsemiusdenkt aan
verplichte milieu-accountant
Minister Winsemius van Milieubeheer
overweegt voor een bepaalde categorie
bedrijven een verplichte externe milieuaccountant aan te stellen. Deze zou er
nauwlettend op moeten toezien dat de
milieuwetgeving bij deze ondernemingen
wordt gehandhaafd en moet verslag
uitbrengen aan de overheid.
De bewindsman kondigde dit onlangs aan op
het congres 'milieu-accountancy in
ondernemingen' in Utrecht. De eventuele
aanstelling van een externe milieu-accountant
zou naar zijn mening moeten geschieden bij
zeer sterk milieubelastende en risicovolle
activiteiten. Hij zei het oog te hebben op die
ondernemingen waar het gevaar van illegale
praktijken met ernstige gevolgen voor mens
en milieu nog erg groot is.Het gaat om
bepaalde typen van chemisch-afvalverwerkende bedrijven.
Met deze gedachte wijkt minister Winsemius,
zoals hij zelf zei, af van het standpunt van de
werkgeversorganisaties, die nietsvan een
verplichte externe milieu-accountant willen
weten. De werkgevers zijn van mening dat
grote ondernemingen hun eigen handhavingssysteem zouden moeten opbouwen.
Middelgrote en kleine bedrijven zouden op
vrijwillige basis een milieu-accountant
moeten kunnen inschakelen.
De bewindsman wilde zijn idee van een
verplichte milieu-accountant niet laten varen
en maakte de aanwezigen duidelijk dat het
slechts om een minderheid van bedrijven
gaat. Voor het overige was hij het met de
werkgeversorganisaties eens.
De secretaris van het Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond (NCW), ir. M. Korten,
zeiop hetdoor hetNederlands Studiecentrum
georganiseerde symposium dat de overheid

de industrie haar zaakjes zelf moet laten
regelen. 'Grijp niet meteen alsoverheid naar
het gemakkelijkste middel, waarmee de
indruk wordt gewekt dat het probleem is
opgelost, terwijl iedere deskundige weet dat
dit niet werkt', aldus de secretaris.
De NCW-secretaris maakte zich zorgen als
de minister de milieu-accountant verplicht
zou stellen. Deze zalvolgens hem met een
rapport komen dat weinig zegt van de
werkelijke situatie in het bedrijf. Een heet
hangijzer bij het samenstellen van een
dergelijk milieurapport zijn natuurlijk de
bedrijfsgeheime gegevens, aldus Korten, die
de aanwezige mensen uit het bedrijfsleven
ervoor waarschuwde geen overdreven
voorstelling te maken van een tegemoetkoming van de kant van de overheid met
betrekking tot milieu-accountancy. (ANP)

Waterproblemen Oost-Groningen
redelijk onder controle
De rond de Pinksterdagen opgetreden
problemen met het waterleidingnet in OostGroningen zijn nu redelijk ondercontrole.
Volgens de voorlichter van de Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen
F. Vos, komt er nergens nog bruin of zwart
water uit de kranen. De streken in
Oost-Groningen die van het waterleidingnet
ontkoppeld zijn, werden in de loop van
tweede pinksterdag weer aangesloten.
In de nacht van 22 op 23 mei raakten twee
schoonmaakproppen van schuimplastic zoek
in het Oost-Groningse waterleidingnet.
De proppen bleken in kleine stukjes uiteengevallen te zijn. Daardoor raakten een
honderdtal gezinnen zonder wateren kwam
er bij duizenden aansluitingen alleen nog
maar bruin of zwart water uit de kraan.
Om de kleine stukjes schuimplastic uit de
leiding te halen heeft de Waprog de afgelopen
dagen twintig miljoen liter water 'gespuid'.
Volgens voorlichter Vos gebruikt een gezin
gemiddeld 230.000 liter water per jaar.
Volgens de voorlichter heeft het spuien
minder succes gehad dan men had gehoopt.
Het allergrootste deel van de proppen isnog
steeds niet boven water. De Waprog verwacht
dan ook dat er de 'komende weken' nogwel
klachten over verstopte leidingen zullen
komen.
De waterleidingmaatschappij tast nog in het
duister over hoe de proppen hebben kunnen
verdwijnen. Bijna maandelijks maakt men al
tientallen jaren lang het waterleidingnet op
deze manier schoon.Volgensvoorlichter Vos
zijn daarbij nog nooit ongelukken gebeurd.
Over de schade kon hij geen mededeling
doen. De Waprog heeft de afgelopen dagen
'met man en macht'gewerktomde problemen
bij de bevolking te verhelpen. (ANP)

