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RELATIE TUSSEN WATERKWALITEIT E N - K W A N T I T E I T I N
BEELD GEBRACHT

Nog veelvragenover
efiêctenvanwatertekort
enWB2i-maatregelen
BinnendeDroo^testudieNederlandhebbenKiwaWaterResearchenRIZAgeïnventariseerdwatde
waterkwaliteitse/Jectenvaneentekortaanwaterzijnenwaardekennislacunesliegen.Zeconstateerdendatwaterbeheerdersenbeleidsmakersdeaardvandeeffectenvanwatertekortenwelonderkennen,maardatzijdaarvanslechtseenkwalitatiefbeeldhebben.Kennisoverdeomvangvande
effectenontbreektvaak.Eenintegraleafweging tussenkwantiteits-enkwaliteitsdoelenisechter
noodzakelijkomeenverantwoordekeuzetemakenmetbetrekkingtotmogelijkemaatregelen.Met
deimplementatievanie Kaderrichtlijn Waterkrijgteengoedewaterkwaliteitsteedsmeeraandacht
enzaldegenoemdeafwegingvakerplaatsvindeninhetlichtvandeKRW-doelstellingen.
Watertekortdooreengebrekaan neerslagisinNederland meestaleen tijdelijke
situatie.Dehiermeegepaardgaandelage
waterstanden kunnen leidentotschadeaan
denatuurenlandbouw.Watertekort moet
nietwordenverwardmetverdroging.Verdrogingiseenlangduriggebrekaanvoldoendewatervangeschiktekwaliteit voorde
natuur.Watertekort treedt incidenteelopen
iseenserieusaandachtspunt voorhetwaterbeheerinNederland,zowelvoordekorteals
delangetermijn. HetJointResearchCentre
0RC)vandeEuropeseUniegeeft ineen
recentverschenenrapport1aandathet
waterbeheer rekeningdient tehoudenmet
hetfrequenter optreden vanextremen inde
toekomst.Eindvorigjaar melddehettoon-

aangevende tijdschrift Nature 2datin2040
eenzomeralsdievan2003 weleensde
'gemiddeldezomer'kan zijn.
MetdeDroogtestudieNederland wilde
Nederlandseoverheidmaatregelen formulerenomdenegatievegevolgenvanwatertekortenzoveelmogelijk tevoorkomenente
beperken.Debelangrijkste doelstellingvan
deDroogtestudie is'hetrealiserenvaneenzo
klein mogelijk verschiltussenvraagenaanbodvanwatervandejuiste kwaliteit, tegen
aanvaardbaremaatschappelijke kosten'.

Waterkwaliteitseffecten
Dewaterkwaliteitseffecten vanlangdurigewatertekorten zijnzeerdivers.Watertekortbeïnvloedtnaastdenatuur' belangrijke

Droogtedag
Op31 meivindtinUtrechtdeDroogtedagplaats.Danptaten Rijk,
provinciesenwaterschappenoverdeontsluitingvanallevetzamelde
rekenresultaten,procesvoorstellen,kennisenervaringenvandeeerstefasevandeDroogtestudie.Dezestudievormtdebasisvandeherijkingvanhetnationalebeleidophetgebiedvanwatertekort.Destudierichtzichophettealiserenvaneenzokleinmogelijkverschil
tussenvraagenaanbodvanwatervandejuistekwaliteittegenaanvaardbaremaatschappelijke kosten.Dezezomerkomteenhandreikingbeschikbaardieinzichtmoetgeveninwatertekortenénde
wateropgavevoorwatertekotten,zowelopnationaalalsregionaal
niveau.Beideproductenwordenverwerktindeeerstevandrie
'decembernota's'dieinhetkadetvanhetwerkprogrammavanhet
NationaalBestuursakkoordWatetwordenopgesteld.
VoormeerinformatieoverdeDroo^teda^kuntucontactopnemenmet
projectleiderHaroldvanWaveren:(0320)29&yzz.
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waterafhankelijke functies, zoalsdelandbouw(verzuring],de drinkwatervoorziening
(overschrijding innamecriteria verontreinigendestoffen, verzuring oevergrondwater,
verhoogdemicrobiologischerisico's),recreatie(verslechteringkwaliteit zwemwatetlocaties]enenergievoorziening (beperking
inname koelwater)4.Belangrijke vraagstukkenzijn degevoeligheid vanecologisch
kwetsbaregebiedenvoorgebiedsvreemd
waterendeoppervlaktewaterkwaliteit bij dt
innamepunten voordedrinkwatervoorziening.Eenuitgebreidebeschouwingvan
effecten, kennislacunesenmaatregelen staal
inhetoverdezeinventarisatie verschenen
rapports.

Gebiedsvreemd water
Opditmomentzijn hetkwantiteitsbeheerenzoutgehalteleidendbijdebeslissing
ombijwatertekortwelofgeengebiedsvreemdwaterintelateninhetregionale
watersysteem.Waterbeheerders nemende
samenstellingvanhetingelatenwateren
effecten ophetregionalewatersysteemveelal
nietofhoogstensbeperktinbeschouwing.
Deafwijkende samenstellingvanhetingelatenwaterkandewaterkwaliteit ende
natuurwaardevanhetregionalewatersysteemechtersterkbeïnvloeden.Bovendien
kangebiedsvreemdwatetchemischeprocesseningangzettendiedewaterkwaliteit ind«
regioverderveranderen.Eenbekendvoorbeeldhiervanisinterneeutrofiëring door
aanvoervanalkalischensulfaatrijk water6.
Wegensgebrekaankennis,bijvoorbeeldove
desamenstellingvanhetingelatenwateren
degevoeligheid vandenatuur,ishetmoeilijk omdeeffecten vandezeprocessenop
(kwetsbare)ecosystementevoorspellen.

Eentekortaanwatereneenho,getemperatuurkunnenleidentotdrijflagenvan
blauwwieren(foto:HetWaterlaboratorium).

Onduidelijk iswaar hetomslagpunt ligt
tussenomkeerbareenonomkeerbareschade,
zoalsbeschouwd indenieuweVerdringingsreeks7 rj e Verdringingsreeksiseen instrumentdatbijwatertekortduidelijk maakt
hoedeafweging inbesluitvormingoverde
Waterverdelingmoetplaatsvinden. Omdat
dewatertekorten indetoekomstzullentoenemen,zijn structurele maatregelen nodig
°mdewaterkwaliteit inregionale wateren
minderafhankelijk temakenvandoorspoehng.Waterbeheerders kunnen het inlaten
y
anwaterbijvoorbeeld afhankelijk maken
van
defunctie vanhetontvangende watersysteemenspecifieke eisenstellen ten aanZle
nvanbijvoorbeeld zoutconcentraties.
v
°orkomen isechterbeterdangenezen.Verbeteringvande waterhuishoudkundige
Sl
tuatie,bijvoorbeeld doorflexibel peilbeheerenconserveringvangebiedseigen
w
"er, is noodzakelijk.

Drinkwatervoorziening
Dedrinkwatervoorziening is afhankelijk
Van
debeschikbaarheid énkwalireitvanhet
In
genomenwater.Tijdens langdurigedroogteverslechtert dekwaliteitvanoppervlakteWater
forsdoorminderverdunningvan bijvoorbeeldrwzi-enindustriëleeffluenten In
e
Maasisbijvoorbeeldgedurendedezomer
a n 2oo
3eenforse toenameindechloride-en
uorideconcentratieswaargenomen.De
uondeconcentratieindeMaaslaglangdughogerdandewettelijke normvan 1,0
g/lvoorinnamevan oppervlaktewater
«stemdvoordebereidingvan drinkwater8.
. a t e r tódingMaatschappij Limburgheeft de
«manievanwateruitdeMaaszelfstwee
baandengestaaktdoordedetectievaneen
meuwe'stofr.
" tivierafvoerpatronen indetoekomst
«anderen,zullennaarverwachting fre-
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Dewerkzaamheden voordeprestigieuzeBlauweStadinGroningen hebben
n
voorlopighoogtepunt (ofdieptepunt)
eikt.Methetopenzetten vaneenkraan
star
tte koningin Beatrixop \z april het
le
n vanhetachtvierkante kilometer
ote
meer,waaraanstraks 1500wonnig e moeten verrijzen.
!n

hetgebiedtussen Winschoten,
-'tta,Finstetwolde,Oostwold,Midwole
n Scheemdazalhetmeeroverander-

quenter problemenoptreden met bekende
enonbekendevervuilendestoffen. Dooraanhoudendedroogtekandeaanwezigheid van
virussenenbacteriën,geneesmiddelen en
hormoonverstoorders eensteedscrucialere
bedreiginggaanvormenvoordedrinkwaterfunctie van watersystemen.
Eeneffectieve maatregelomrisico'svoor
dedrinkwatervoorziening tijdens droogtete
beperkenishetafgeven van lozingsvergunningenwaarinrekeningwordtgehouden
metdeverdunnende capaciteitvanhet ontvangendewatersysteem (debietgestuurde
emissies)enecologischeeffecten benedenstrooms.InsommigeWvo-vergunningen is
eendergelijk artikelreedsopgenomen.Zois
dechloridelozing vanDSMdie(viadeverlegdeUr)uitkomt opdeGrensmaas, afhankelijkgesteldvanhet debiet.

nodigomdezeafweging goedte kunnen
maken tussen.Belangrijk hierbij isookdat
hetbegrip'onomkeerbare natuurschade' in
denieuweVerdringingsreeks nader wordt
uitgewerkt.t[
Gerard van den Berg,
LilianBernhardi en
Gertjan Zv.olsman
(KiwaWater Research)
AdJeuken(RIZA)
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Ondanksdegroteoppervlaktevanhet
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