Bedrijfsmatige aspecten vanleveringszekerheid bijdistributie

Voordracht uit de 38e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Bedrijfsmatige aspecten van transport en distributie',
gehouden op 9 en 10januari 1986 aan de TH Delft.

Inleiding
Het begrip 'een betrouwbare drinkwatervoorziening' iseen relatief begrip.Wat ineen
bepaalde situatie door de een als betrouwbaar wordt ervaren isvoor de ander niet
acceptabel. Wat in West-Europa als
volstrekt onvoldoende wordt ervaren kan in
een ontwikkelingsland een praktisch
onbereikbaar ideaal inhouden. Wat hier in
Nederland honderd jaar geleden nogwel
kon, kan nu niet meer.

J. J. DE JONG
Drinkwaterleiding Rotterdam

Dit verhaal gaat uit van het beeld van de
betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening zoals dat in Nederland thans
bestaat. Op dit beeld, het beeld dat de
afnemers van ons als drinkwaterbedrijven
hebben, zullen we ons primair moeten
richten bij het afwegen van prioriteiten bij
investeringsbeslissingen en bedrijfsvoering.
Gebaseerd op bedrijfservaring kan gesteld
worden dat huishoudelijke afnemers de
volgende storingen als 'ernstig' zullen
beschouwen:
—het niet voorzien van een hele stadswijk
gedurende meer dan enkele uren:
—het alsindividuele afnemer zelfgeenwater
hebben gedurende meerdanongeveer 1dag;
—het optreden van verontreinigingen diehet
drinkwater ongeschikt maken voor
consumptie;
—het herhaald niet kunnen voldoen aan de
vraag naar water bij een meer dan gemiddeld
verbruik waardoor drukproblemen op grote
schaal ontstaan.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden.
Indien zulke gebeurtenissen met enige
frequentie optreden, of somszelfs wanneer
ze slechts eenmaal optreden, zalhet publiek
de watervoorziening als onbetrouwbaar
ervaren.
Als voorbeelden van als 'licht' ervaren
storingen kunnen worden genoemd:
— korte onderbreking van de levering aan
een individuele afnemer door bijvoorbeeld
meterverwisseling;
—onderbrekingen overdag door het werken
aan leidingen, zeker alsdeze werken ruim
van te voren zijn aangekondigd en het
psychologisch effect van de 'zichtbaarheid'
aanwezig is.
Het maakt nogal wat uit of mensen
onverwachts en door onbekende oorzaak
geen water meer hebben of dat ze vooraf op
de hoogte zijn en met eigen ogen kunnen zien
dat er aan de waterleiding wordt gewerkt.

Bij eerdere gelegenheden is uitgebreid
ingegaan op hoe vanuit de ontwerpsfeer de
leveringszekerheid kan worden beïnvloed
[1]. Verder onderzoek op distributiegebied
wordt thans gedaan door de KIWA-werkgroep leveringszekerheid.
Deze groep heeft alsdoelstelling om via een
te ontwikkelen rekenmodel het transport- en
distributiesysteem door te kunnen rekenen
op leveringszekerheidsaspecten en zo te
komen tot het introduceren van het
leveringszekerheidsaspect alséén van de
ontwerpcriteria voor die systemen.
Een voorstudie is in 1983 afgerond [2],
Tot nu toe heeft de nadruk sterk gelegen op
de modelmatige aspecten van leveringszekerheid en informatieverzameling.
Daartoe worden binnen een aantal bedrijven,
in opdracht van genoemde KIWA-werkgroep, gegevens verzameld over leidinglekkages en andere storingen.
Naar verwachting zullen in de loop van dit
jaar de eerste gegevens over de relatie tussen
buisdiameters, materiaal, grondslagen
dergelijke en de lekkagekans beschikbaar
komen.
Bij ieder verder onderzoek zullen deze
gegevens van grote waarde kunnen zijn.
Tot slot van deze inleiding enkeleopmerkingen over de behandeling van het
leveringszekerheidsaspect in de waterleidingwet.
De aanbevelingen van deVEWINbijdiewet
geven een scala aan kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten.
Enkele voorbeelden:
- de drinkwatervoorziening moet zoveel
mogelijk ongestoord plaatsvinden;
- er mag redelijkerwijs geen gevaar voor
verontreiniging bestaan;
- de druk waaronder het water geleverd
wordt moet 10 m boven het hoogste tappunt
zijn in statische toestand.
Deze benadering geeft voor de bedrijfsvoering niet zoveel houvast en geeft in de
praktijk eigenlijk alleen aanleiding tot het
bewaken van de druk in kritieke punten.
Daarbij isregistratie wettelijk voorgeschreven.
Enkele kengetallen vande
Drinkwaterleiding Rotterdam
Om de hierna te behandelen cases in het
juiste verband tekunnen plaatsen ishet nodig
eerst in het kort ietste vertellen over het
Drinkwaterbedrijf van Rotterdam.
Tabel Igeeft daarvoor enkele kengetallen.
Dit bedrijf ishet grootste drinkwaterbedrijf
van Nederland met een jaaromzet van meer
dan 200 miljoen gulden en een afzet van
ongeveer 100 miljoen m 3 per jaar. Dit water
gaat voor circa 3 5 % naar de industrie.
Daarnaast wordt 6 miljoen m 3 per jaar
gedestilleerd water geproduceerd uit de

TABEL I- Enkele kengetallen van de DV/L-Rotterdam
over 1984.
Omzet
Afzet drinkwater
Afzet destiwater
Aandeel afzet drinkwater:
- industrie 3 5 %
- en gros
18%
- overig
47%
Investeringen (aanschafwaarde)
Produktie 215 min. gulden
Distributie 320 min. gulden

211min. gulden
101 min. m 3
6 min. m 3

215 min. gulden
320 min. gulden

restwarmte van de vuilverbranding in de
Botlek. Alles bij elkaar een zeer kapitaalsintensief bedrijf waaruit de belangstelling
voor het zoeken naar verbeteringen bij
investeringsbeslissingen wordt verklaard.
Er liggen voor om en nabij de 300 miljoen
gulden pijpen in de grond en ook met kleine
beleidswijzigingen gaat het snel om vele
miljoenen guldens.
Zoals bekend beschikken de Rotterdamse
produktiebedrijven over een forse overcapaciteit. De centrale ligging ten opzichte
van belangrijke tuinbouwgebieden in ZuidHolland isde oorzaak van wat alseerste case
wordt behandeld: de gietwatervoorziening
van de glastuinbouw en dan met name de
leveringszekerheidsaspecten daarvan.
Case 1. Gietwatervoorziening tuinbouw
Zoals algemeen bekend kan worden
verondersteld ishet oppervlaktewater in het
westen van Nederland vaak sterk verzilt.
Hoewel er regionaal grote verschillen zijn is
het beschikbare oppervlaktewater meestal
niet geschikt voor moderne teelttechnieken
zoals substraatteelt. Dit iseen teelttechniek
op glaswol waarbij de voedingsstoffen direct
aan het gietwater worden toegevoegd.
Vanuit de tuinbouwkringen isdaarom bij de
waterleidingbedrijven aangedrongen op het
aanbieden van een alternatief, incasu het
leveren van drinkwater alsgietwater tegen
een aanvaardbaar tarief.
De specifieke problemen van deze vorm van
drinkwaterlevering zijn als volgt:
- Het vereiste chloridegehalte islaag,inveel
gevallen zelfs minder dan 50 mg/l.
De drinkwaterbedrijven in West Nederland
kunnen daar niet aan voldoen zodat
bijmenging met regenwater bijde teelt van
veel soorten gewassen nodig is.
- Het gaat om zeer grote piekverbruiken in
de zomer met een relatief laag jaarverbruik.
Als voorbeeld kan hiervoor dienen het
Westland waar het piekverbruik naar
verwachting in 10jaar tijd zal verdrievoudigen van 2.000 naar een 6.000 m 3 /h
terwijl de totale drinkwaterbehoefte zal
toenemen van 7.2 naar 18 miljoen m3.
- Samenhangend hiermee kunnen er
's winters ten gevolge van het lage verbruik
lange verblijftijden optreden.
- De raming van de toekomstige behoefte is
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met grote onzekerheden omgeven.
Na bijvoorbeeld het ontwikkelen van minder
zoutgevoelige gewassen zou een heel andere
situatie kunnen ontstaan.
— De economische belangen zijn zeer groot.
Alleen al de bloemenveiling in Honselersdijk
heeft een jaaromzet van meer dan 1miljard
gulden.
—Het tarief moet concurrerend zijn.
Dit laatste punt, een tariefstelling die
aangepast isaan de markt, ontstaat doordat
een individuele tuinder dekeuze heeft tussen
een voorziening met drinkwater of een
voorziening met regenwater. Dit laatste
vereist uiteraard de inschakeling van een
bassin en isalleen mogelijk indien er
voldoende ruimte beschikbaar is.In het
laatste geval isaltijd een noodaansluiting op
het drinkwaternet nodig omdat zelfs het
grootste bassin in droge jaren onvoldoende
bufferwerking kan geven. Het isvoor de
drinkwaterbedrijven zaak een zodanig tarief
in rekening te brengen dat tuinders niet de
neiging hebben de drinkwateraansluiting
uitsluitend alsnoodvoorziening te gebruiken.
Een conventioneel ontworpen drinkwatervoorziening zou in al deze gevallen tot een
onaanvaardbare tariefstelling hebben geleid.
De enige mogelijkheid wasde ruimte die de
huidige drinkwatervoorziening in de
breedste zin in Zuid-Holland momenteel
heeft, hiervoor te benutten.
Dit betekent:
—Geen nieuwbouw van produktiecapaciteit
maar benutting van de overcapaciteit van
Rotterdam.
—Benutting van de capaciteit van transportinfrastructuur in Zuid-Holland op zodanige
manier dat in geval van grote piekenverbruiken of calamiteiten met zo weinig
mogelijk nieuwe investeringen toch een
betrouwbare voorziening ontstaat.
Een en ander isvoorwat betreft het Westland
uitgewerkt in een raamplan.
Daarin isvoor het leveringszekerheidsaspect
de redenering gevolgd zoalsweergegeven in
afb. 1.
Vanuit de hoofddoelstelling: 'een laag tarief
isgekozen voor:
—Aanvoer van water vanuit de overcapaciteit van Rotterdam. In het kader van
de uitgangspunten van het Tweede
Tienjarenplan van de VEWIN gebeurt dit op
basis van een marginale tariefstelling.
—Een zeer 'zuinig' ontwerp van het
transport- en distributienet. Op basisvan
bestaande, vermaasde structuren iseen
vertakte verzwaring aangebracht tegen
minimale investeringen.
Deze vertakte netstructuur leidt tot minimale
investeringen en dus tot de laagst mogelijke
tarieven. Echter, in geval van calamiteiten
kunnen tekorten optreden bijeen combinatie
van hoog huishoudelijk en gietwaterverbruik.
Daarvoor iseen scala van oplossingen
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bedacht, die in drie groepen ingedeeld
kunnen worden.
1. Noodaanvoer door inschakeling van/of
aanleg van reserve transportcapaciteit.
2. Bedrijfsmatige oplossingen bij de
betrokken waterleidingbedrijven.
3. Deeloplossingen bij de tuinderszelf.
Het eerste punt zal hier buiten beschouwing
blijven.
De bedrijfsmatige oplossing bijde waterleidingbedrijven liggen op het vlak van:
a. Calamiteitencontracten voor aanvoer
van drinkwater vanaf andere plaatsen.
'Over het nut daarvan wordt inde derde case
nog teruggekomen.
b. Beperking van de piekafname door
technische maatregelen. Vaak wordt
daarvoor een begrenzer genomen, maar ook
financiële maatregelen (boetes dus) zijn
mogelijk.
e. Materiaal en tracézodanig kiezen dat een
zo betrouwbaar mogelijke aanvoer ontstaat.
d. Beperking van reparatieduren door bijvoorbeeld draaiboeken en reservemateriaal.

e. Goede voorlichting bij calamiteiten.
De bijdragen die de tuinder zelf kan leveren
aan de leveringszekerheid liggen op het vlak
van:
a. Het aanhouden van opslag binnen het
eigen bedrijf. Het waterleidingbedrijf kan
daarbij adviseren. Opgemerkt dient te
worden dat ook voor het afvlakken van de
verschillen tussen dag en nacht een opslag
wenselijk is.Een juist advies isechter geheel
afhankelijk van de situatie ter plekke.
b. Het zodanig beheren van een berging dat
een harde voorraad beschikbaar is.
Vooral indien ook regenwater wordt gebruikt
lijkt het aantrekkelijk pas drinkwater te gaan
gebruiken als de gehele voorraad regenwater
op is. Van een calamiteitenvoorraad isdan
echter geen sprake meer.
c. Het beschikbaar hebben van een noodvoorziening met ter plekke beschikbaar
oppervlaktewater. Hoewel dit tot oogstreductie leidt door het te hoge zoutgehalte
wordt weleen economische ramp voorkomen.
In de praktijk wordt een oplossing gekozen
uit dit hele scala van mogelijkheden.
Concluderend kan worden gesteld dat, voor
de belangrijkste tuinbouwgebieden in ZuidHolland, door een gezamenlijke krachtsinspanning van dewaterleidingbedrijven, een
optimale voorziening van een economisch
belangrijke bedrijfstak tot stand wordt
gebracht. Ook ditiseen vande doelstellingen
van de openbare drinkwatervoorziening.
Case 2. Vervanging vanslechte kwaliteit
betonbuizen
In de periode 1958 tot en met 1965 hebben
diverse waterleidingbedrijven in Nederland
voorgespannen betonbuizen gelegd die als
gevolg van waterstofbrosheid in het
voorspanstaal zeer onbetrouwbaar zijn
gebleken. Het gaat dan vaak om zeer
spectaculaire lekkages omdat in één keer
grote scherven uit de buiswand klappen.
DWL Rotterdam heeft deze buizen gelegdin
diverse diameters en op diverse plaatsen in
het voorzieningsgebied met een totale lengte
van circa 30 km en met totale vervangingsinvesteringen van om en nabij de 60 miljoen
gulden.
Om de omvang van het probleem te schetsen
geeft tabel II enkele gegevens.

TABEL II — Gegevens van lekkages in voorgespannen betonbuizen gelegdi
DWL-Rotterdam.
diameter
aantal secties
totale lengte (km)
aantal lekken v.d. aanlegdatun
tot en met 1984
aantal secties met lekken
maximaal aantal lekken per km
gemiddeld aantal lekken per km

© 1.400
3
3,8 km
11
2
14
3,2

O 1.250
21
13.7 km
7
2
3
0.5

deperiode 195Htoten met 1965 door
©800
8
6,0 km

0 600
9
8,4 km

30
4
22
5,0

45
5
27
5,3

Toelichting: onder een sectie wordt verstaan een aaneengesloten rij huizen met ongeveer dezeltde tabricagedatum en
overige omstandigheden.
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Uit deze tabel zijn de volgende conclusieste
trekken:
1. Er zijn secties waarin het aantal lekkages
de spuigaten uitloopt. Zo isin de0 600 mm
sectie met het grootste aantal lekken per km
buislengte ongeveer 1 opde 10 buizen
kapotgegaan. Alle secties met de maximale
score, uitgezonderd de0 1.250 mm,zijn dan
ook inmiddels vervangen. Inveel gevallen
was dat binnen 15jaar na het leggen van de
leiding.
2. Er zijn talloze sectieswaar nog nooit wat
aan de hand isgeweest. Met name voor de
0 1.250 mm leiding isde kans op lekkage
nauwelijks groter dan bij andere leidingmaterialen, slechts de oorzaak verschilt.
Het probleem hoe we hier bedrijfsmatig mee
moeten omgaan is nog niet volledig opgelost.
Een aantal jaren terug zijn alle bedrijven die
met het probleem te maken haddenin
KIWA-verband bij elkaar gekomen om alle
gegevens op een rijtje tekrijgen en mogelijke
instructies voor de bedrijfsvoering op te
stellen. Ook daar isgeen eenduidig oordeel
uitgekomen.
Wat de auteur uit dat overleg en vanuit de
ervaringen inhet eigen bedrijf als conclusie
zou willen trekken ishet volgende:
a. Periodiek afpersen van de leiding kan
grote calamiteiten voorkomen. Het dient dan
echter met een zeer hoge frequentie te
gebeuren omdat isgebleken dat soms binnen
3 maanden na het afpersen weer nieuwe
breuken optraden.
b. De breuken treden voor het overgrote
deel zeer geconcentreerd qua tijd en plaats
op. Deze leidinggedeelten moeten verlaten
of vervangen worden.
c. Tot nu toe probleemloze leidingen uit de
kritieke periode zijn niet te garanderen qua
betrouwbaarheid.
Bij de DWL Rotterdam vindtmomenteel een
onderzoek plaats hoe uitgaande van deze
conclusies een vervangings- en bedrijfsvoeringsstrategie isop te stellen.
Per sectie zijn daarbij de volgende zaken van
belang:
a. Wat isde lekkagehistorie?
Uit tabel IIwas te concluderen dat de lekken
vaak geconcentreerd optreden.
b. Wat kost vervanging en welke technische
mogelijkheden zijn er?
Is bijvoorbeeld vervanging in een kleinere
diameter mogelijk?
c. Wat zijn de effecten van breuken:
- voor de waterlevering: dit zijn de
uitkomsten van modelberekeningen.
Waar kan niet geleverd worden en hoe
ernstig zijn de tekorten?
—Schade voor deomgeving: hetmaakt nogal
wat verschil ofhet gaat om een leiding in een
weiland of onder een weg.
d. Zijn ermaatregelen mogelijk ter
beperking van de reparatieduur en dus ter
beperking van de effecten bij afsluiting?

e. Zijn erandere maatregelen of
investeringen denkbaar om de betrokken
sector overbodig temaken?
Punt ekan daarbij feitelijk alleen worden
uitgezocht door een raamplan voor het hele
voorzieningsgebied op te stellen. Daarbij
kunnen ook alle mogelijke maatregelen
worden bekeken en doorgerekend die in
geval van calamiteiten te treffen zijn.
Het hebben van onbetrouwbare leidingenis
niet onoverkomelijk mitseringeval van
lekkage maatregelen kunnen worden
genomen.
Gedacht kan dan worden aan:
—koppelleidingen met buurbedrijven;
—hogere pompdrukken;
—berging in het voorzieningsgebied:
—afschakelbare afnemers;
—tijdelijke verschuiving van voorzieningsgebieden tussen de beide produktiebedrijven.
Het lopende onderzoek bijde
DWL-Rotterdam isnog niet geheel afgerond.
Wellicht kan de projectgroep die zich er mee
bezighoudt een korte rapportage over dit
onderwerp in H 2 0 plaatsen waaruit ook
anderen die met het probleem worstelen
lering kunnen trekken.
Ter voorkoming van misverstanden moet
nadrukkelijk worden gesteld dat zich,
afgezien van de waterstofbrosheid bij buizen
in de genoemde periode, bijde
DWL-Rotterdam nooit bijzondere
problemen met betonbuizen hebben
voorgedaan.
Case 3. Koppelleidingen
Het leggen van koppelleidingen met een
Afb. 2 - Schema van de drinkwatervoorziening van de
gemeente Delft.
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calamiteitenfunctie iseen te weinig
toegepaste methode. Hoewel in het kader
van deze vakantiecursus dit onderwerp bij
voorkeur in z'n algemeenheid moet worden
behandeld zal een voorbeeld wellicht
onderbouwend kunnen werken. Daarvoor is
een zeer oude koe van stal gehaald, namelijk
een plan voor een koppeling tussen
Rotterdam en 's-Gravenhage viaDelft uit het
begin van de jaren zeventig (afb.2).
Het bestaande leidingnet heeft de volgende
functie.
Normaal wordt Delft (zonder eigen
produktie) voor 90% vanuit Rotterdam en
voor 10% vanuit 's-Gravenhage voorzien
door middel van redelijk ruim bemeten
leidingen enpompstations die één kant op
kunnen pompen. Bij breuk van de0 800 mm
leiding Rotterdam-Delft wordt deze
verhouding praktisch omgekeerd.
Het oude plan bestaat eruit, om in geval van
ernstige produktiestoringen in Rotterdam
een beperkte hoeveelheid water (circa
1.000 m 3 /h)vanuit 's-Gravenhage te kunnen
betrekken enomgekeerd. Hiervoor moeten
pompen worden geïnstalleerd of
aansluitingen voor noodpompen worden
gemaakt. In Rotterdam-Noord staat een
produktiecapaciteit van 7.200 m 3 /h, waarbij
een noodvoorziening van 1.000 m 3 /h) niet
veel lijkt. De enige manier om het nut van
zo'n koppeling toch aan te tonen isdoor
middel van getallen.
Daarvoor iseen aantal berekeningen nodig
met een leveringszekerheidsmodel die
uiteindelijk resulteren in kans-effectgrafieken en een maat voor de leveringszekerheid.
Het valt buiten het bestek van dit artikel
dieper op de berekeningen zelf in te gaan.
Daarover isreeds eerder gepubliceerd [3],
Een kans-effect-grafiek werkt alsvolgt: op
de horizontale asstaat het effect van een
storing en op de verticale asde kansdat een
storing met dit effect of een kleiner effect
optreedt. De schaalverdeling is logaritmisch.
Uit de grafiek volgt bijvoorbeeld dat in het
gehele betrokken voorzieningsgebied ten
gevolge van alle storingen in produktie en
leidingnet te zamen gemiddeld 1 xper jaar
een tekort van totaal 1.000 m 3 optreedt.
De bovenste lijn geeft het verband voor het
voorzieningsgebied van het Rotterdamse
produktiebedrijf Kralingen zoalsdat een
aantal jaren terug opging.
Het oppervlak onder deze lijn iseen maat
voor het complement van de leveringszekerheid: hetrisico.Dit isde procentuele
hoeveelheid water die gemiddeld per jaar als
gevolg van storingen niet kan worden
geleverd. Dit risico isde som van de effecten
van alle denkbare storingen maal de kans op

H , 0 ( I 9 ) 1986,nr. 22

54

KANS
I Va]
1,0

-

0,2

•

^ A

i

B

^ \

—-E ^
_D

0,05 .

10 3

Nv

10 5

ld'
^

Lijn
Lijn
Lijn
Lijn

\

^ ^ \ \

A
B
C
D

IQ6

EFFECT [ m 3 l

Capaciteit
nood-levering.
0
1000 rrP/h
2000 m 3 /h
3000 m 3 / h

Risico.
0,076
0,035
0,015
0,002

7,
7o
%
7.

Afsluiting
Ter afsluiting enkele statements:
a. Wij zullen binnen enkele jaren de
leveringszekerheid modelmatig zodanig
onder de knie hebben dat een getalsmatige
normstelling tot de mogelijkheden kan gaan
behoren.
b. Kijk bij het oplossen van problemen over
de grenzen van de eigen afdeling Distributie
of soms zelfs over die van het bedrijf heen.
c. Houd de ogen open voor creatieve
oplossingen die vaak een fractie kosten van
de 'recht door zee' oplossingen zoals het
aanleggen van grote dubbele leidingen.
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Afb. 3 - Invloed van de koppelleiding met variabele
capaciteit op de leveringszekerheid vanhet voorzieningsgebied Kralingen (rekenvoorbeeldmet vervallen cijfers).

die storing. Waar het hier om gaat isechter
niet om de theorie, maar om de uitkomst.
In afb. 3 iste zien dat door een noodvoorziening van circa 15%van de normaal
beschikbare produktiecapacitcit de risico's
gehalveerd worden.
Voor de niet-materiedeskundige lezer ishet
naar de ervaring leert altijd lastigdit vrij
moeilijke materiaal direct in alle
consequenties te overzien. Daarom zal ook
worden geprobeerd het door redeneren
aannemelijk te maken:
Veel storingen zijn maar van een beperkte
omvang en leiden slechts tot enige beperking
van de vraagen niet totalgeheleuitvalvande
voorziening. In zo'n geval geeft dat kleine
beetje extra grote verlichting.
Doch ook in geval van ernstige storingen
geldt dat het voor een individuele verbruiker
nogal wat uitmaakt of hijgedurende een deel
van de dagwatwater uitdekraan kan krijgen,
desnoods onderwattelagedruk, of helemaal
niets.
Ter relativering: deze koppeling is nooit
uitgevoerd doch in Rotterdam zijn andere
oplossingen gevonden onder meer door het
koppelen van de beide produktiebedrijven.
De getallen hebben dan ook uitsluitend
historische betekenis.
Hoewel andere gevallen nooit zo uitgebreid
zijn bekeken kan alsalgemene conclusie
worden getrokken dat relatief kleine
koppelingen zeer positief werken op de
betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening.

Afvalwaterproblematiek van
champignonteeltbedrijven
De Minister van Verkeer enWaterstaat heeft
in september 1973 ingesteld de
Coördinatiecommissie Uitvoering Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren
(CUWVO). De CUWVO heeft tot taak het
bevorderen van de eenheid van beleid ten
aanzien van aspecten diebijde uitvoeringvan
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO) aan de orde komen. In de CUWVO
zijn vertegendoordigd alle instanties die zijn
betrokken bij de uitvoering van de WVO.
Werkgroep VI van de CUWVO isbelast met
de coördinatie van het beleid met betrekking
tot de niet-zuurstofbindende en toxische
stoffen. Vanwege de aanwezigheid van
bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen in het
afvalwater van champignonteeltbedrijven
heeft de werkgroep CUWVO VI een subwerkgroep ingesteld met alsdoel nader
onderzoek te doen naar de concentraties aan
bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen in het
afvalwater van champignonteeltbedrijven,
aanbevelingen te doen en zo mogelijk richtlijnen te geven teneinde het milieu minder
zwaar te belasten.
Uit het rapport van deze commissie blijkt dat
het aantal champignonteeltbedrijven in
Nederland thans ruim 800 bedraagt.
De meeste van deze bedrijven zijn gelegen in
Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.
De belangrijkste bestrijdings- en ontsmettingsmiddelen die worden toegepast zijn
endosulfan en natriumpentachloorfenolaat
(NaPCF). Uit het onderzoek blijkt dat van
het gebruikte NaPCF en endosulfan respec-

tievelijk circa 25-30% (=2.000-2.500 kg)
en circa 1,5% (=50 kg) met het afvalwater
wordt afgevoerd. Aangezien dit zwarte lijststoffen betreffen moet het beleid er op zijn
gericht lozing tot het uiterste te beperken of
zo mogelijk te voorkomen. In het rapport
worden voorstellen gedaan voor de ter zake
te nemen maatregelen.
De commissie komt daarbij tot de volgende
aanbevelingen:
—door ingebruikname van metalen stellingen
en bedden in plaats van houten dient het
gebruik van NaPCF uiterlijk 1 januari 1990
te zijn beëindigd;
— onderzoek naar alternatieven voor het
bestrijdingsmiddel endosulfan moet worden
voortgezet;
—toepassing van doorgroeide compost
beperkt het gebruik van endosulfan en
NaPCF. Op dit moment iscirca 50% van de
champignonproduktie afkomstig van deze
compost. Toename van dit percentage moet
worden gestimuleerd;
—lozing van het vrijkomende afvalwater
mag slechts plaatsvinden na passage van een
goed werkende bezinkput. Het effluent
hiervan zou bij voorkeur op een centraal
rioolstelsel moeten worden geloosd;
—de lozingen van afvalwater rechtstreeks op
oppervlaktewater moeten, voorzover dat nog
niet het geval is,zo snel mogelijk in een
WVO-vergunning worden geregeld.
De financiële consequenties van de bovengenoemde aanbevelingen voor de betrokken
bedrijven worden betrekkelijk gering geacht.
Tenslotte wordt de betreffende waterkwaliteitsbeheerders geadviseerd bij de
sanering van het afvalwater afkomstig van
champignonteeltbedrijven het onderhavige
rapport en de daarop gebaseerde aanbevelingen als leidraad te hanteren.
Het rapport kan worden aangevraagd bij
de Hoofddirectie van de Waterstaat,
Postbus 20906, 2500 EX 's-Gravenhage,
t.a.v. mevrouw E. Rijnberg (telefoon
0 7 0 - 2 6 40 11, toestel 2138).

• •

•

