Grond- en oppervlaktewater als bron voor de drinkwatervoorziening*

1. Inleiding
Vrijwel vanaf het begin van de openbare
drinkwatervoorziening in Nederland zijn
grond- en oppervlaktewater naast elkaar
als bron gebruikt. Zoals blijkt uit tabel I
werd rond 1900 ongeveer evenveel grondais oppervlaktewater voor de drinkwaterbereiding gebruikt. Na 1900 daalde het
aandeel van oppervlaktewater sterk. In
1939 was nog maar 26 % van het totaal
afgeleverde water afkomstig uit oppervlaktewater. De laatste jaren treedt echter
weer een stijging op. In 1976 was het
aandeel van oppervlaktewater ca. 30 %.
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Algemeen wordt een voorkeur voor grondwater boven oppervlaktewater als ruwwaterbron uitgesproken. Richtlijn 11 van
de zeer recent uitgebrachte 'Nota Drinken Industriewatervoorziening' [3] vermeldt
hierover het volgende: 'Voor de bereiding
van drinkwater gaat uit overwegingen van
kwaliteit, veiligheid en kosten de voorkeur
in de eerste plaats uit naar zoet grondwater en vervolgens afhankelijk van de
omstandigheden naar geïnfiltreerd oppervlaktewater en naar oppervlaktewater via
een buffervoorraad'.
Gezien de uitvoerige discussies van de
laatste jaren over dit onderwerp en de
sterke ontwikkeling van de waterleidingtechniek is het interessant dieper in te gaan
op de in de 'Nota Drink- en Industriewatervoorziening' gegeven overwegingen.
Het kostenaspect kan hierbij vrij snel
TABEL I - Grond- en oppervlaktewater in 1898
en 1976 (uit [1] en [2]).
Grond- en
duinwater

Opp. water

Totaal

1898:
28.800.000 ms 29.900.000 m 3
58.700.000 m 3
1976:
718.000.000 m» 316.000.000m 3 1.034.000.000 m 3

* Ingekorte versie van een lezing t.g.v. het
100-jarig bestaan van de Gemeentewaterleiding
Groningen.

worden afgedaan. Een vergelijking van de
tarieven in Nederland geeft aan, dat de
kosten van drinkwater bereid uit grondwater aanzienlijk lager liggen dan de kosten
van drinkwater bereid uit oppervlaktewater.
De aspecten kwaliteit en veiligheid kunnen
echter niet zo kort worden afgehandeld.
In de volgende twee hoofdstukken wordt
op deze aspecten nader ingegaan.
Een interessante mogelijkheid tot optimalisatie van de drinkwatervoorziening van
een bepaalde stad of regio kan het gecombineerd gebruiken van grond- en oppervlaktewater bieden. Van deze mogelijkheid
wordt voor de drinkwatervoorziening van
o.a. de stad Groningen gebruik gemaakt.
In hoofdstuk 4 zal hieraan kort aandacht
worden besteed.
In hoofdstuk 5 worden tenslotte enige
conclusies geformuleerd.

begon de gemeente Dordrecht reeds in
1933 met de dosering van poederkool.
Rotterdam volgde in 1934. Ook begon toen
reeds het zoutprobleem van de Rijn te
spelen. [1]
Vervolgens ontkwam ook de kwaliteit van
de andere belangrijke oppervlaktewaterleverancier, de Maas, in de jaren vijftig en
zestig niet aan achteruitgang.
De laatste jaren is er voor beide Öivieren
sprake van een zekere stabilisering en voor
sommige parameters zelfs van een duidelijke
vooruitgang, hetgeen rechtstreeks kan
worden toegeschreven aan uitgebreide
saneringsmaatregelen zoals de bouw van
zuiveringsinstallaties. De situatie blijft
evenwel zorgelijk en er zullen nog veel
meer kostbare saneringsmaatregelen nodig
zijn. In dit licht dient gewezen te worden
op de aanwezigheid in het rivierwater van:

2. De kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater

— te hoge concentraties van diverse anorganische stoffen zoals bijvoorbeeld
chloride voor de Rijn en fluor voor de
Maas;

De eisen die aan de kwaliteit van drinkwater worden gesteld hebben in de afgelopen honderd jaar een enorme vlucht genomen. Het water dat in de vorige eeuw
vóór de totstandkoming van de openbare
drinkwatervoorziening op vele plaatsen in
ons land werd gedronken zouden we nu
met geen mogelijkheid meer over onze
lippen krijgen. Drinkwater uit de kraan is
thans niet meer uit onze huizen weg te
denken en we zijn terecht zeer kritisch over
de kwaliteit ervan.
Een andere belangrijke factor is de enorme
ontwikkeling van de analysetechnieken.
Het gevolg hiervan was, dat steeds meer
stoffen in het water werden ontdekt die
er niet in thuishoren. De vraag is hierbij
interessant of die stoffen er vroeger ook
reeds inzaten. Welnu, aangenomen mag
worden, dat dit voor vele stoffen in het
begin van deze eeuw niet het geval was.
Van grondwaterverontreiniging was in die
tijd nog geen sprake terwijl onze grote
rivieren nog behoorlijk schoon waren. Wel
bevatte het leidingwater vooral in gebieden
met zacht water soms wat te hoge loodconcentraties door het gebruik van lood
als leidingmateriaal. Ondanks het nog niet
gebruiken van desinfectiemiddelen zal ook
drinkwater bereid uit oppervlaktewater in
die tijd bacteriologisch betrouwbaar zijn
geweest als gevolg van de toepassing van
langzame zandfilters.
In de jaren twintig begon echter als eerste
de kwaliteit van de Rijn, onze belangrijkste
oppervlaktewaterleverancier, bedenkelijk
terug te lopen als gevolg van toenemende
industrialisatie van het stroomgebied. Gedurende een periode van geringe Rijnafvoer in 1929 kreeg het Rijnwater een
zeer slechte smaak. Als gevolg hiervan

— te hoge concentraties van eutrofiërende
stoffen;
— de aanwezigheid van een groot aantal
zware metalen;
— de aanwezigheid van een groot aantal
organische microverontreinigingen, giftige
en persistente stoffen, die grotendeels van
industriële herkomst zijn.
Dan de kwaliteit van het grondwater. Ook
dit komt in de laatste jaren op verschillende
plaatsen in opspraak. Door inzijgend
regen- en oppervlaktewater meegevoerde
verontreinigingen zijn tot in waterwingebieden doorgedrongen en worden mee
naar boven gepompt.
Deze verontreinigingen blijken afkomstig
van oppervlaktewater-, lucht- en bodemverontreiniging. Bij verontreiniging via het
oppervlaktewater kan bijvoorbeeld aan
infiltratie worden gedacht. Een sprekend
voorbeeld van het effect van luchtverontreiniging is de verzuring van de Zweedse
meren. Een ander voorbeeld geeft de
recent gepubliceerde studie 'Belasting van
de bodem in Nederland met zware metalen' [4], die aan de hand van balansberekeningen duidelijk maakt dat atmosferische
depositie in Nederland voor de belasting
van de bodem met zware metalen zeer
belangrijk is. Uit deze studie blijkt dat het
aandeel van de atmosferische depositie in
de totale belasting van de Nederlandse
bodem voor lood 54 %, voor nikkel 55 %,
voor zink 44 %, voor kwik 32 % en voor
cadmium 30 % bedraagt. Bij bodemverontreiniging kan o.a. worden gedacht aan de
vele, al dan niet legale, stortingen van
chemische afvalstoffen.
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TABEL II - Jaargemiddelden van organische somparameters en microverontreinigingen in de Rijn
en Maas in 1979(uit \5]).

Betekent dat nu dat we ons voortaan
veiligheidshalve maar moeten beperken tot
buitenlands mineraalwater of geestrijker
vocht ? Deze vraag kan met een 'krachtig
neen !' worden beantwoord.
Het door de Nederlandse drinkwaterproduktiebedrijven afgeleverde drinkwater,
of het nu bereid is uit grond- of oppervlaktewater, voldoet ruimschoots aan alle
eisen die aan goed drinkwater worden
gesteld. Het betekent wel dat er gevaar
zou kunnen ontstaan wanneer we niet
energiek en effectief de vervuiling van
water, bodem en lucht blijven bestrijden en
terugdringen.
Teneinde het niet bij een 'krachtig neen !'
te laten zullen onderstaand ter ondersteuning enkele feiten en cijfers worden aangedragen.
Toen de Rijn in de jaren zestig steeds
meer in kwaliteit begon te verslechteren,
besloten Rotterdam en Den Haag op
Maaswater over te gaan. Met deze
operaties was een enorme investering gemoeid. Alleen al in de Biesboschbekkens
met het transportsysteem werd tot op
heden ca. ƒ 450.000.000,— geïnvesteerd.
De overgang van Rijn- op Maaswater, die
gezien de transportafstand nog net binnen
de financiële mogelijkheden lag van de
oppervlaktewaterbedrijven in het midden
en zuiden van ons land, is ook in het
licht van de huidige situatie en de huidige
kennis als zeer gelukkig aan te merken. De
Maas heeft in een aantal opzichten een
duidelijk betere kwaliteit dan de Rijn.
Afb. 1geeft het chloridegehalte in de Rijn
en de Maas. Duidelijk blijkt hieruit het
grote verschil tussen beide rivieren voor
deze parameter.
Voor de volksgezondheid van belang zijn
vooral de microverontreinigingen. De Rijn

ai

E

Polycyclische Aromaten
(vnl fluorantheen)

Mg/l

en de Maas ontlopen elkaar niet veel voor
de anorganische microverontreinigingen, in
casu de zware metalen. Gelukkig zijn deze
stoffen, dankzij grondige afscheiding in de
spaarbekkens en de drinkwaterproduktiebedrijven goed verwijderbaar. Voor de veel
problematischer groep van organische
microverontreinigingen is de Maas echter
duidelijk beter dan de Rijn. Tabel TTontleent informatie aan door het KIWA in
opdracht van de R1WA in 1979 verricht
onderzoek [5].De selectie van de in deze
tabel opgesomde verbindingen heeft plaatsgevonden op grond van hun belang voor
de volksgezondheid.
De eerste groep omvat de organische somparameters, waarvan het totaal ofwel
adsorbeerbaar organisch chloor de belangrijkste is, omdat hierin de meest toxische
verbindingen worden aangetroffen. De
gehalten aan organische chloor- en stikstofverbindingen zijn in de Maas 4 à 5 x lager,
terwijl de fosfor- en zwavelverbindingen
een 3 resp. 2x lagere concentratie hebben
dan de Rijn.

Hetzelfde beeld komt naar voren bij het
onderzoek van de groepen van individuele
verbindingen. Voor de meeste chloorfenolen
en voor de polycyclische aromaten worden
in de Maas ca. 5x lagere concentraties
gemeten dan in de Rijn.
Het onderzoek naar de gezondheidsschadelijke eigenschappen van stoffen heeft een
nieuwe impuls gekregen door een test
m.b.v. bacteriën, genoemd naar de onderzoeker Ames, de zogenaamde Ames-test.
Hiermee kan worden onderzocht in hoeverre een watersoort mutagene stoffen
bevat. Voor veel stoffen geldt, dat hun
vermogen om mutaties ( = verandering in
het erfelijk heidsmateriaal) op te wekken
mogelijk parallel loopt met een zekere
mate van cancerogeniteit.
Door het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening is onderzocht, of Rijnen Maaswater mutagene effecten in de
Ames-test vertonen. De mutagene werking
van het Maaswater blijkt in deze experimenten minstens 10x lager dan die van
het Rijnwater. [6]
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Afb. 1 - Het chloridegehalte van het Rijn- en Maaswater (uit [2]).
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Alvorens het water van Rijn en Maas
wordt gezuiverd passeert het een buffervoorraad. Deze buffervoorraad kan open
zijn, zoals de Biesbosch spaarbekkens, of
gesloten, zoals de duininfiltratie. De buffervoorraad zorgt ervoor, dat voldoende
water beschikbaar is in droge perioden en
in perioden dat uit de rivier geen water
kan worden ingenomen als gevolg van
verontreiniging door een calamiteit. Er is
echter een belangrijk bijkomend voordeel:
dankzij het passeren van de buffervoorraad
verbetert het water aanzienlijk in kwaliteit.
Tabel TH laat dit duidelijk zien. [7]
Na het passeren van de Biesbosch spaarbekkens voldoet het Maaswater dan ook
op een enkele parameter na aan de hoogste
IAWR-norm, ofwel de A-norm. Water dat
hieraan voldoet wordt geacht zo goed te
zijn dat er d.m.v. uitsluitend natuurlijke
zuiveringsmethoden betrouwbaar drinkwater uit kan worden bereid.
De parameters die niet voldoen zijn de
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TABEL III - Organische micro-verontreinigingen in Maas en Biesbosch spaarbekkens (uit \7\).
Organische microverontreinigingen

Maas
Aantal

Zuren
Sterolen
Fenolen
Aldehyden en ketonen
Ethers
Esters
Basen
Aromaten
Overige

7
3
12
3
2
12
8
54
3

Totaal

96

Conc.
/«g/l
3,6
5,3
4,8
0,2
1,2
3,3

—

6,6
1,1

kleur en in geringe mate de organische
somparameters TOC en COD. Tot voor
enige jaren voldeed ook het ammoniumgehalte in de winter niet aan de A-norm.
Sinds de ingebruikneming van het derde
Biesboschbekken is echter, dankzij de nu
mogelijke selectieve inname in de winterperiode, nog een aanzienlijke ammoniumreductie bereikt, waardoor thans ook aan
de A-norm (0,2 mg/l) kan worden voldaan.
Een eveneens belangrijke kwaliteitsverbetering treedt op bij infiltratie zoals die
in de duinen plaatsvindt.
Hoewel de grondstof na passage van de
buffervoorraad dus reeds aan hoge eisen
voldoet wordt dit water desondanks nog
aan een uitgebreide zuivering onderworpen,
waarbij als extra veiligheid nog een behandeling met actieve kool is ingebouwd.
Voor grondwater ligt de situatie, ondanks
de alarmerende signalen van de laatste tijd
nog altijd vrij gunstig. Het meeste grondwater wordt pas opgepompt na een lange
tot zeer lange verblijftijd, waarbij zelfs
verblijftijden van bijvoorbeeld 50.000 jaar
mogelijk zijn. Voor de meeste grondwaterbronnen is dan ook geen gevaar te duchten.
Waar wel rekening moet worden gehouden
met eventuele verontreiniging wordt de
vinger zorgvuldig aan de pols gehouden
zodat zonodig tijdig kan worden ingegrepen.
Concluderend kan worden opgemerkt, dat
de keuze van grondwater boven oppervlaktewater op grond van het aspect
kwaliteit in het geval van goed 'oud'
grondwater geheel kan worden onderschreven. Drinkwater, bereid uit oppervlaktewater op de wijze zoals uiteengezet, voldoet ruimschoots aan alle eisen die aan
goed drinkwater worden gesteld, maar het
is natuurlijk altijd nóg beter om drinkwater
te bereiden uit een grondstof die niet of
vrijwel niet is blootgesteld aan verontreiniging door de mens.
3. De veiligheid van grond- en
oppervlaktewater
Ter onderbouwing van de voorkeur voor
grondwater boven oppervlaktewater op

Honderd en Dertig
Conc.

Aantal
10
1
5
2
2
X
2
4
1
is

/tg/l
?.l
0.6
1.0
<0,1
0,3
I.1*
0.2
1,2
1,0

Petrusplaat
Aantal

Conc.

10
1
4
2
2
9
2
2
1

/tg/l
3,5
0,6
0,8
<0,1
0.3
1,4
0,2
0.?
1.0
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grond van het aspect veiligheid voert de
'Nota Drink- en Industriewatervoorziening'
[3] vrij weergegeven o.m. de volgende overwegingen aan:
— Korte transportafstanden
Door de uitgestrektheid van de gebieden
in Nederland waar grondwater kan worden
gewonnen is het veelal mogelijk de winplaats dichtbij het voorzieningsgebied te
situeren.
— Relatief eenvoudige zuiveringssystemen
De kwaliteit van grondwater is ondanks
luchtverontreinigingen en menselijke activiteiten op en in de bodem in het algemeen
zodanig dat met relatief eenvoudige zuiveringssystemen kan worden volstaan.
— Geringere gevolgen bij een calamiteit
Door de veelal geringe omvang van de
winningsmiddelen hebben calamiteiten,
waardoor grondwater ernstig verontreinigd
zou raken, minder ernstige gevolgen dan
bij de grote eenheden, die meestal gebruikt
worden bij oppervlaktewater.
Bij voorzieningen uit grondwater zal zelden
op korte termijn de totale leveringscapaciteit uitvallen.
— Internationale aspecten
Bij grondwater is de afhankelijkheid van
hetgeen aan vervuiling en sanering in het
buitenland geschiedt veel minder groot
dan bij oppervlaktewater.
Deze overwegingen zijn duidelijk en
kunnen zonder meer worden beaamd. De
vraag is alleen hoe zwaar wegen zij?
De korte transportafstanden
Wanneer deze afstanden groot zijn, zoals
bij de meeste oppervlaktewaterbedrijven,
zal de kans op een onderbreking van de
levering door een breuk of lekkage toenemen.
Afhankelijk van de aard van de storing
zal de onderbreking enkele uren tot vele
weken kunnen duren. De gevolgen van de
onderbreking van de levering zullen echter
in de meeste gevallen niet ernstig zijn, omdat hiermede bij het ontwerp rekening is
gehouden. In het geval van de Biesboschbekkens bijvoorbeeld hebben de afnemers

de mogelijkheid om bij een calamiteit in de
transportleiding terug te vallen op een aan
het eind van de transportleiding gesitueerd
calamiteitsbekken en/of een andere bron.
Bij duininfiltratie kan in een dergelijk geval
tijdelijk worden ingeteerd op de ondergrondse in de duinen opgeslagen buffervoorraad.
De relatief eenvoudige zuiveringssystemen
In het algemeen beperkt de zuivering van
grondwater zich tot correctie van gehalten
aan natuurlijke stoffen die het water
tijdens de bodempassage heeft opgenomen.
Gedacht kan hierbij worden aan verwijdering van ijzer, mangaan en ammonium
alsmede een hardheidscorrectie. Bij de opzet
van diezuiveringssystemen kan hiertoe
dikwijls worden volstaan met de processtappen beluchting en filtratie. Deze relatief
eenvoudige opzet is weinig storingsgevoelig.
Hij draagt evenwel ook een risico in zich,
nu de laatste jaren is gebleken, dat zich
onverwacht een verslechtering van de
kwaliteit van het ruwe water kan voordoen.
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het
front van een grondwaterverontreiniging
vrij plotseling de winningsmiddelen bereikt.
Juist omdat er normaal sprake is van een
constante kwaliteit is men hierop mogelijk
minder bedacht, terwijl het zuiveringsproces
er bovendien niet op is ingericht om de
verontreiniging tegen te houden.
Oppervlaktewaterzuiveringssystemen zijn
er daarentegen juist op ontworpen om aan
onverwachte situaties het hoofd te bieden
en verkeren daarom in dit opzicht in een
veel gunstiger positie.
Het is interessant hier de historische
parallel tussen grond- en oppervlaktewaterproduktiebedrijven te trekken. Oppervlaktewaterproduktiebedrijven werden decennia
geleden reeds geconfronteerd met een steeds
slechter wordende bron, waarbij bovendien
rekening moest worden gehouden met
calamiteitssituaties. Slechts door een ongekende uitbreiding van het zuiveringsproces, culminerend in een hoogontwikkeld
systeem met buffervoorraadpassage, coagulatie, flocculatie, filtratie, desinfectie en
actieve koolbehandeling kon nog goed
drinkwater worden bereid. Dankzij de verbetering van de bron gedurende de laatste
jaren alsmede vooral door de geprononceerde kwaliteitsverbetering die optreedt
tijdens buffervoorraadpassage isthans de
kwaliteit van de grondstof weer constant
en relatief goed te noemen. Zoals in
hoofdstuk 2 vermeld, voldoet het Biesboschwater praktisch aan de IAWR -A
norm. Dit betekent dat het hoogontwikkelde zuiveringssysteem ten opzichte van de
huidige grondstof een grote reserve in zich
heeft, hetgeen een uiterst belangrijke
barrière betekent voor stoffen die onge-
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merkt het zuiveringssysteem dreigen binnen
te dringen.
Hoewel de parallel met oppervlaktewater
slechts gedeeltelijk opgaat ligt ook voor
grondwater het integreren van extra veiligheidsbarrières in de toekomst in de lijn
der verwachting wanneer de thans geconstateerde ontwikkeling van de kwaliteit
van de grondstof zich voortzet.
De geringere gevolgen bij een calamiteit
Het equivalent van een calamiteuze verontreiniging van het grondwater is een verontreiniging van oppervlaktewater door
chemicaliën na bijvoorbeeld een aanvaring
op de rivier. De kans hierop is in de
meeste gevallen ongetwijfeld veel groter
dan de kans op een calamiteuze verontreiniging van grondwater. Theoretisch
gezien kunnen de gevolgen van een dergelijke verontreiniging door de grote eenheden waarvan bij oppervlaktewaterzuivering meestal gebruik wordt inderdaad veel
ernstiger zijn. In de praktijk ligt de situatie
door het hierop afgestemde zuiveringstechnische systeem evenwel geheel anders.
Onmiddellijk na het optreden van een
calamiteit kan bij oppervlaktewater de inname van water dankzij de aanwezigheid
van een buffervoorraad gestaakt worden.
Men is hierop vanuit historische ervaringen
ook bijzonder en permanent attent. Men
laat de calamiteuze verontreinigingsgolf
passeren om eerst wanneer de waterkwaliteit weer geheel betrouwbaar is de inname
te hervatten. Bij grondwater ligt dit veel
minder gunstig. Wanneer de grond eenmaal
verontreinigd is, is herstel erg moeilijk.
De internationale aspecten
De kwaliteitsbeheersing van internationale
rivieren ligt moeilijk, zoals het zoutprobleem van de Rijn en de voorgenomen
bouw van een kerncentrale aan het Franse
gedeelte van de Maas duidelijk illustreren.
Toch is er sprake van kentering ten gunste
van een internationale aanpak van de
problemen. Gewezen kan bijvoorbeeld
worden op de EEG-richtlijn 'betreffende
de vereiste kwaliteit van oppervlaktewater
dat is bestemd voor de produktie van
drinkwater' en de geïntegreerde aanpak
van de waterkwaliteitsproblemen door de
gezamenlijke drinkwaterproducenten in de
EEG verenigd in EUREAU. Gezien de op
een aantal punten wezenlijke verbetering
van de kwaliteit van het Rijn- en Maaswater blijft het ook niet bij praten en
schrijven alleen !
Dit hoofdstuk samenvattend zijn gronden oppervlaktewater naar onze mening uit
oogpunt van veiligheid weer veel dichter
bij elkaar gekomen. Dit vindt zijn oorzaak
in de huidige hoogontwikkelde bufferdaaraan een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking is voorafgegaan
moet daarom worden afgewezen. Pas bij
gebleken onmogelijkheid van samenwerking

Het evident moeizame en tijdrovende
proces dat daartoe gevolgd moet worden
bij een zo grote hoeveelheid beschikbare
gegevens heeft WRC ertoe gebracht over
te gaan tot computerisering, resulterende
in Aqualine.
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voorraad-zuiverings- en transportsystemen
voor oppervlaktewater, alsmede de niet
meer per definitie onberispelijke kwaliteit
van grondwater.
4. De bronnen van de drinkwatervoorziening in Groningen
Ongeveer tweederde van het drinkwater,
dat momenteel te Groningen wordt gebruikt, wordt bereid uit grondwater. Dit
grondwater is van een zeer constante en
uitstekende kwaliteit; dit is reeds lang
bekend voor de klassieke parameters. De
laatste jaren is het grondwater echter ook
onderzocht op de mogelijke aanwezigheid
van organische- en anorganische microverontreinigingen. Minerale olie, polycyclische aromaten en pesticiden bleken niet
of in uiterst geringe hoeveelheden aanwezig
te zijn. Het gehalte aan detergenten was
minder dan 0,01 mg/l en het gehalte aan
fenolen bedroeg ca. 0,001 mg/l. Hoewel
ook deze laatste cijfers nog voldoen aan
de strengste EEG-eisen (voor oppervlaktewater) begint de invloed van verontreiniging door de mens düs toch al zichtbaar
te worden.
De maximaal winbare hoeveelheid grondwater wordt geschat op 15miljoen m 3 per
jaar. Dit betekent, dat momenteel nog al
het benodigde water uit grondwater gewonnen zou kunnen worden. Dit gebeurt
echter niet. Ca. 1/3 deel wordt gewonnen
uit oppervlaktewater. Dit oppervlaktewater
is afkomstig uit de Drentsche Aa. Voor
Nederland is dit een ongewone zaak; we
zijn vaak geneigd te denken, dat we in
Nederland, waar het het oppervlaktewater
als bron voor de drinkwatervoorziening
betreft, geheel afhankelijk zijn van Rijn
en Maas. Een vergelijking van de kwaliteit
van het Aa-water met dat van de Maas
levert interessante resultaten op. Van de
29 vergeleken parameters zijn er 26 beter
dan van de Maas. Slechts voor 3 parameters is de Maas beter, nl. het sil'iciumgehalte, de zuurstofverzadiging en het
organische stofgehalte.
Ten aanzien van de kans op incidentele
of calamiteuze verontreiniging kan worden
gezegd, dat de Drentsche Aa ook gunstig
afsteekt. Tn het stroomgebied komt overwegend landbouw en praktisch geen industrie voor. Een deel van het stroomgebied, vooral de oeverlanden, is beschermd
natuurgebied, waar met name het gebruik
van pesticiden verboden is. Lozingen van
industrieel afvalwater zijn niet aanwezig
en de effluenten van afvalwaterzuiveringsinstallatiesworden buiten het stroomgebied
afgevoerd. Scheepvaart is er niet, zodat
geen calamiteiten van deze zijde mogelijk
zijn.
Samenvattend blijkt dan ook, dat de

Drentsche Aa een uitstekende bron voor
de drinkwatervoorziening kan worden genoemd. Ook in droge en zeer droge
perioden verslechtert de kwaliteit nauwelijks.
Wat is nu de hoeveelheid water, die de
Drentsche Aa aan de drinkwatervoorziening kan leveren ?
Enige jaren geleden is hierover aan de
TH-Delft in het kader van een afstudeerproject een studie gemaakt. [8] De volgende
gegevens zijn in hoofdzaak aan deze studie
ontleend.
De afvoer van de Drentsche Aa varieert
tussen ca. 5,5 en 0,25 m 3 /sec. Momenteel
onttrekt Groningen er jaarlijks ca. 5 miljoen m 3 water aan zonder inschakeling van
enige vorm van berging. Dit komt neer op
ca. 0,16tri 3 /sec. Deze hoeveelheid van
5 miljoen m 3 /jaar zou zonder berging, zelfs
in een 2 % droog jaar, nog opgevoerd
kunnen worden tot 8 miljoen m 3 /jaar. Een
beduidend grotere hoeveelheid kan echter
door de Drentsche Aa worden geleverd,
wanneer een voorraadvorming zou worden
gerealiseerd, bijvoorbeeld door de aanleg
van een spaarbekken. Reeds bij inschakeling van een bekken met een netto inhoud
van 5miljoen m 3 kan het leveringsvermogen
worden opgevoerd tot 19 miljoen m 3 /jaar.
Het maximale veilige leveringsvermogen
van de Drentsche Aa bedraagt ca. 35 miljoen m 3 per jaar, maar dan moet een
bekken worden gebouwd met een netto
inhoud van 15 miljoen m 3 .
De meest gunstige situatie wordt echter
bereikt, indien de ontrekking van grondwater en de onttrekking van oppervlaktewater tezamen worden geoptimaliseerd.
Met een onttrekkingsmogelijkheid van 10
miljoen m 3 grondwater per jaar en een
bekken van 5 miljoen m 3 netto inhoud
bedraagt het veilige leveringsvermogen van
de Drentsche Aa 25 miljoen m 3 per jaar.
Met een groter bekken zou dit nog verder
kunnen worden opgevoerd.
Spaarbekkens zijn planologisch in ons land
niet zo gemakkelijk verwerkbaar. Onder
gunstige geo-hydrologische omstandigheden
kan echter de benodigde berging ook
ondergronds worden gerealiseerd d.m.v.
infiltratie. Het is hierop, dat het Waterbedrijf van Groningen zich in eerste instantie probeert te richten. Sinds 1979
worden proeven genomen, die zich gunstig
ontwikkelen.

5. Conclusies
— De zeer recent uitgebrachte 'Nota
Drink- en Industriewatervoorziening' [3]
spreekt een voorkeur uit voor grondwater
boven oppervlaktewater op grond van
overwegingen van kosten, kwaliteit en
veiligheid.
— De voorkeur voor grondwater op grond

is een begin gemaakt met de toepassing van
hoofdstuk III. And last but not least, in
de jaren zeventig werd een onderzoek ingesteld naar de organisatie van de nuts-

van copieën en porto. Op deze service is
ook korting te verkrijgen via een abonnement op een heel pakket aan WRC informatieservices. Verdere inlichtingen hierover
zijn bij WRC, op onderstaand adres, verkrijgbaar.

aaung van net ïnuusirieei waicivciui u u
werd geregistreerd.
Een duidelijk bewijs van aanpassing van
de industrie aan nieuwe omstandigheden

