Mobiel monitorsysteem KIWAbewaaktdrinkwaterinhetnet

De kwaliteit van het drinkwater kan
verslechteren als het langverblijft in gietijzeren leidingen. De reuk en de smaak
kunnen achteruitgaan en hetwater kan bruin
worden. Het KIWA heeft een mobiel
monitorsysteem ontwikkeld waarmee een
aantal indicatoren voordeverslechtering kan
worden gemeten. Uitgebreide en dure
bemonsteringen worden hiermee beperkt.
Binnen een voorzieningsgebied van een
pompstation kan worden aangegeven waar
problemen zich voordoen, zodat gerichte
maatregelen kunnen worden genomen.

Lineaire relaties zoals in 1982 gevonden
in een oude onbeklede 6 " gietijzeren
leiding bij Gemeentewaterleidingen
Amsterdam.
A troebelheid (FTU) = 0,08 *tijd (uren)
Aijzer (mg/l) = 0,0058 *tijd (uren)-0,015
troebelheid (FTU) = 8,8 *ijzer (mg/l)-0,3
zuurstof (%) = -13.8 *troebelheid
(FTU) + 77,5
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Waterkwaliteit en verblijftijd
Het onderzoek van het KIWA isde laatste
jaren onder meergerichtgeweestopde relatie
tussen de verblijftijd en de verandering van
de waterkwaliteit. Zo isnagegaan in hoeverre
door verandering van de verblijftijd in een
goed gedefinieerd 6 " gietijzeren proeftracé
de troebelheid, zuurstofgehalte en ijzergehalte worden beïnvloed. In het bijzonder is
aandacht besteed aan veranderingen bij
extreem lange verblijftijden, zoals te
verwachten zijn bij spruitleidingen naar
brandkranen. Uit het onderzoek, dat bij
Gemeentewaterleidingen Amsterdam met
Rijn-duinwater is uitgevoerd, blijkt kort
samengevat het volgende:
- Bij zeer lage stroomsnelheden (< 0,01 m/s)
en lange verblijftijden treedt significante
daling van het zuurstofgehalte tijdens verblijf
in het proeftracé op. Het verzadigingspercentage daalt tot 20 à30.
- De troebelheid stijgt bij verblijftijden
vanaf 3 uur en stroomsnelheden < 0,03 m/s.
- Het ijzergehalte neemt toe bij het vergroten van de verblijftijd. Als gevolg van het
toenemen van het ijzergehalte wordt ook de
troebelheid hoger. Hieruit kan voor Rijnduinwater worden afgeleid dat de EG-norm
voor ijzer van 0,20 mg/l bij een verblijftijd
van ± 36 uur wordt overschreden. Uit het
verband dat gevonden istussen het ijzergehalte en de troebelheid blijkt dat deze
norm al bij een troebelheid groter dan
1.5 FTU wordt overschreden.
Waterkwaliteitsbeheer
Het verslechteren van de waterkwaliteit in
gietijzeren leidingnetten blijkt veelal terug te
voeren op lange verblijftijden alsgevolg van
onvoldoende doorstroming. Gedurende de
dagperiode wordt het net vaak meerdere
malen ververst zodat er dan geen sprake is

Afb. 1- Mobiel monitorsysteem voor het continu meten en
registreren van depH, redoxpotentiaal, zuurstofgehalte,
temperatuur, geleidbaarheid, druk entroebelheid. Viaeen
aanboring of een aftakking kan hetop een willekeurige
plaats in het net worden aangesloten.

van stagnatie. De stroomsnelheden na
middernacht zijn in vermaasde distributienetten laag. Indien het leidingnet door
meerdere pompstations gevoed wordt, kan
door het bewust schakelen daarvan de
verblijftijd gedurende de nachtperiode
worden beïnvloed.
Maatregelen dienen dan ook gericht te zijn
op kwaliteitsaspecten welke door de verblijftijd sterk worden beïnvloed. Men kan hierbij
denken aan veranderingen indereuk, smaak,
troebelheid, kleur, nagroei van hogere en/of
micro-organismen. Met name kan de
troebelheid voor deze organoleptische
kwaliteitsaspecten alsgidsparameter dienen.
Monitorsystemen zijn een goed hulpmiddel
bij het waterkwaliteitsbeheer (afb. 1).
Een voorbeeld hiervan ishet lokaliseren van
probleemgebieden door het systematisch
monitoren van het voorzieningsgebied van
een pompstation. Aan de hand van de meetresultaten kunnen de optredende verblijftijden in de probleemgebieden bepaald
worden. Hierna kunnen maatregelen
genomen worden om deze verblijftijden te
verlagen, zoals het verbeteren van de
doorstroming door het net te saneren.
Overige toepassingen
Continue waterkwaliteitsmetingen kunnen
de waterleidingbedrijven ook informatie
geven over:

563

—het voldoen aan de normen die aan
de watersamenstelling worden gesteld
(het Waterleidingbesluit en de EG-richtlijn):
—de eventuele veranderingen van de waterkwaliteit als gevolg van het vergroten van de
produktiecapaciteit;
—de herkomst van het drinkwater in delen
van het net;
—het effect van centrale deelontharding op
de waterkwaliteit in het net:
—de hoeveelheid kalkdoorslag bij kalkdosering (afb. 3);
—de samenstelling van het water in delen
van het net waar stagnatie optreedt, en
— de invloed van discontinue afname van
drinkwater op de samenstelling van de
waterkwaliteit (zoals onttrekkingen via
brandkranen).
Monitoren
Voor het continu meten van onder andere
troebelheid, zuurstofgehalte, geleidbaarheid,
temperatuur, druk, pH en redoxpotentiaal
heeft het KIWA een mobiel monitorsysteem
ontwikkeld. Dit systeem kan ineen meetwagen worden geplaatst en via een aftakking
op een willekeurige plaats op het leidingnet
worden aangesloten. De meetgegevens
worden via een datalogger opgeslagen en
overgebracht naar de computer van het
KIWA, waar de verwerking volgt.
Om ook parameters,dienietcontinu bepaald
kunnen worden, te kunnen meten isde
mogelijkheid ingebouwd om met in te stellen
tijdsintervallen monsters te nemen.
Behalve de chemische enfysische parameters
kan het KIWA ook het hydrobiologische
Afb. 2 - Apparatuur voor het bemonsteren van hogere
organismen gemonteerd op een ondergrondse brandkraan.
waarbij met een speciaal J-stuk. een 25 pm planktonnel en
een 300 \xm zeef een bekende hoeveelheid water wordt
afgefiltreerd.
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Waterleidingbedrijven: Braks' fosfaatnormen
geen oplossing voor grondwaterprobleem

~
Aft). 3 - Het KIWA monitorsysteem isrecent aangevuld
met tie meting vim het calciumgehalte viaeen calcium
ionselectievc electrode en een Constant ( 'omplexation
Buffer [11. Een slangenpomp vermengt buffer en
watermonster in een I : I verhouding. Helsignaal wordt
door een ion activitymeter versterktendoor eendatalogger
geregistreerd. Bij de Waterleidingmaatschappij Gelderland
wordt hiermee nagegaan of kalkdoorslag inhet
distributienet temeten is. Er iseengoede correlatietussen
stcekmonsters en deze continue meting.

leven kwantificeren met semi-continue
metingen. Om de aanwezigheid van hogere
organismen in het leidingnet vast te kunnen
stellen wordt gebruikgemaakt van een
speciaal bemonsteringsapparaat (afb. 2).
Het bestaat uit een speciaal T-stuk, een
25 /u.mplanktonnet en een 300 fj.mzeef.
Hiermee wordt een bekende hoeveelheid
water gefiltreerd, bijeen hoge stroomsnelheid
in de leiding, om de organismen van de
leidingwand los te krijgen. De gevangen
organismen worden gedetermineerd en
geteld.
Continue waterkwaliteitsmeting heeft voor
de waterleidingbedrijven het voordeel dat
voor een aantal parameters, zoals ijzer en
troebelheid, uitgebreide bemonteringsprogramma's in gietijzeren leidingnetten
achterwege kunnen blijven. Voor het eigen
voorzieningsgebied isde relatie tussen deze
parameters immers bekend en daardoor is
het voldoende op een aantal geselecteerde
punten in het net de troebelheid enige tijd
continu te registreren.
Bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam
zijn op dergelijke wijze meetprogramma's
uitgevoerd. Dit bedrijf wil bovendien deze
waterkwaliteitsmetingen inpassen in het
totale waterkwaliteitsbeheer. Andere
bedrijven zoals Openbare Nutsbedrijven
Enschede zijn met deze methode bezigom na
te gaan in hoeverre verschillende saneringsof schoonmaakmethoden effectief zijn en de
NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant
wilhet effect bepalen opdewaterkwaliteit na
een ingreep in het zuiveringsproces.
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De waterleidingbedrijven maken zich grote
zorgen overdegevolgen voor het grondwater
van de normen voor het uitrijden van mest
die minister Braks van Landbouw en Visserij
dezer dagen heeft aangekondigd. Deze
normen bepalen datboeren totviermaalmeer
mest op het land mogen brengen dan het
gewas nodig heeft. De waterleidingbedrijven
verwachten dat door deze normstelling de
boeren zullen worden aangemoedigd de totale
toegestane hoeveelheden drijfmest op de
landbouwgronden te dumpen, waardoor de
grondwatervoorraden nóg meer bedreigd
zullen worden.
De normen, de zogenaamde fosfaatnormen,
bedragen 125 kg fosfaat per hectare per jaar
voor bouwland, 250 kgvoor grasland en
350 kg voor snijmaïsgrond. Omdat inde verschillende soorten mest fosfaat en nitraat in
bepaaldeverhoudingen aanwezigzijn. kunnen
de volgens de norm toegestane fosfaatgiften
worden omgerekend naar stikstofgiften. Deze
zijn voor de verontreiniging van het grondwater veel belangrijker. De volgende toegestane stikstofgiften worden dan gevonden
voor bijvoorbeeld snijmaïsgrond: 410 kg
stikstof per hectare perjaar voor varkensmest, 400 kg voor kippenmest, 810 kgvoor
vleeskalverenmest en zelfs 860 kg voor
rundveemest.

Voor de groei van maïs isongeveer 200 tot
250 kg stikstof per hectare perjaar nodig!
De rest komt in het grondwater. Daarom
heeft de VEWIN, waarin de waterleidingbedrijven zijn verenigd, grote moeite met de
voorgestelde aanpak. Indien de stikstofgiften
niet drastisch omlaag gaan, zal de kwaliteit
van het grondwater- voortweederde deelde
bron voor de gehele Nederlandse drinkwatervoorziening - gedurende velejaren ernstig
worden geschaad.
Als gevolg van deze verontreiniging zal
immers de natuurlijke zuivering van grondwater tot drinkwater niet meer voldoende zijn
en moeten worden aangevuld met een kunstmatige zuiveringstrap. Dat kan de veiligheid
aantasten en in ieder geval de prijs van het
drinkwater doen stijgen.

Pluimveehouders pikken
mestheffingen niet

Door hogezoutgehalte Rijnwater
inname door WRK stop gezet

Pluimveehouders zijn fel tegen de
mestheffingen die de ministers Braks en
Winsemius willen invoeren om de mestoverschotten aan te pakken. Volgens de
Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders komen de voorstellen onevenredig
zwaar ten laste van de pluimveehouders.
Bovendien lossen de voorstellen het
probleem volgens de NOP niet op, maar
wordt dat er eerder nog door vergroot.
Volgens de NOP moeten de pluimveehouders
ongeveer een derde gaan betalen van de
totale heffingen, terwijl zijeen/dertigste van
de mest produceren. Bovendien wordt door
een extra heffing uitbreiding praktisch
onmogelijk gemaakt.

Op 4december heeft deWRKdeinname van
water uit het Lekkanaal te Nieuwegein dat
bestemd isvoor de bereiding van drink- en
industriewater, gestopt vanwege het hoge
zoutgehalte van het Rijnwater. Het isniet te
zeggen, wanneer de inname kan worden
hervat.
Het hoge zoutgehalte wordt veroorzaakt
door het onverminderd lozen van grote
hoeveelheden zout bij een reeds geruime tijd
aanhoudend lage waterstand van de Rijn.

Minister Braks heeft reeds aangegeven
hoeveel mest nog magworden uitgereden op
het land. Bepalende factor isdaarbij de
hoeveelheid fosfaat die in de mest voorkomt.
De bewindsman heeft nog niet aangegeven
hoeveel de heffing bedraagt voor iedere
kilogram fosfaat boven de norm. Volgens de
NOP is het een 'publiek geheim" dat de
heffing 25 tot 50 cent per kilogram wordt.
Op basisdaarvan zouden de pluimveehouders
gezamenlijk ongeveer acht miljoen gulden
heffing moeten betalen. (ANP)

De aangekondigde fosfaatnormen zijn daarvoor geen oplossing. Ook de voorgenomen
gefaseerde verlaging van die normen niet.
De stikstofgiften blijven ook daarmee nog
10 tot 15jaar te hoog. Er moeten op korte
termijn, in ieder geval in de bedreigde gebieden, verdergaande beperkingen aan de
mestgiften worden gesteld. Zo vindt de
VEWIN normeringmedeopbasisvanstikstof
eneen verbod ophetuitrijden vanmest buiten
het groeiseizoen absoluut noodzakelijk.

Op 7 november jl. bereikte het zoutgehalte
in de Rijn bij Lobith een rekordhoogte van
4 19 mgchloride per liter.Thans bedraagt het
chloridegehalte bij Lobith nog steeds meer
dan 350 mg/liter. Door het gesloten houden
van de stuwen indeboven-Rijn kan het zoute
water te Lobith slechts langzaam doordringen tot het inname punt van de WRK te
Nieuwegein. Momenteel zijn echterook daar
waarden bereikt van meer dan 250 mg per
liter, die een onderbreking van de inname
noodzakelijk maken.
De drink- en industriewatervoorziening van
Amsterdam en een groot deel van de
provincie Noord-Holland vindtvoortgang uit
voorraden indeduinen en uithet IJsselmeer.

