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Een oppervlaktewaterbedrijf in de droge
zomer van 1976

juli met een maximum van 420 mg/l op
20 juli was het gevolg van zee-invloed in de
Hollandsche IJssel.
Als gevolg van de geschetste situatie was
begin augustus in nagenoeg geheel Delfland
het chloride-gehalte hoger dan 300 mg/l en
daalde daarna slechts langzaam omdat ook
in de droge maand augustus slechts in
beperkte mate kon worden doorgespoeld.
Eind augustus trad wederom verzilting van
de Hollandsche IJssel door zee-invloed op,
maar door de veranderde weersomstandigheden was de behoefte aan water toen
minder groot zodat de invloed daarvan
beperkt is gebleven.
Resumerend kan worden gesteld dat slechts
doordat bijtijds wijziging van de weersomstandigheden optrad, tot tweemaal toe is
voorkomen dat de toestand calamiteus is
geworden.
Ook in deze droge zomer is gebleken, hoe
dringend er behoefte is aan het ontworpen
kanaal van Waddinxveen naar Voorburg,
waartoe Delfland en Schieland reeds
besloten hebben, om voldoende water vanuit
de Gouwe toe te kunnen voeren.
Aanvullende voorzieningen voor een goede
toevoer vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal,
wanneer de Hollandsche IJssel verzilt is,
zijn nodig om ook onder die omstandigheden een goed waterbeheer mogelijk te
maken.
Tenslotte kan nog als een bijzonder gevolg
van de warme, droge zomer worden genoemd de uitbundige groei van een tropische
waterplant, de Pistia Stratiotes (watersla),
begonnen bij Den Haag en in korte tijd over
een grote oppervlakte uitgebreid.
Tot ver in het najaar zijn extra werkzaamheden verricht om deze begroeiing op
te ruimen en te voorkomen, dat het zich in
volgende jaren verder verspreidt.

Waar het hier gaat om een nabeschouwing
over de gevolgen van het droge jaar 1976
voor een drinkwaterleidingbedrijf dat aangewezen is op oppervlaktewater, waarbij
dan het PWN als voorbeeld wordt genomen,
moet worden vooropgesteld dat dit geen
algemeen beeld geeft, maar slechts voor de
specifieke situatie van bet PWN, en wel
voor het voorzienlingsgebiëd'boven het
Noordzee'kanaal. Het specifieke daarvan
wordt mede bepaald door de omstandigheid
dat dit voorzieningsgebied op 'drie bronnen
is aangewezen:
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1. de duinwaterwinning;
2. dewinningvan geïnfiltreerd rivierwater
(WRK-water uit Jutphaas);
3. dewinning van IJsselmeerwater.
De droogte van 1976heeft in bovenvermeld
voorzieningsgebied van het PWN geen
kwantitatieve moeilijkheden opgeleverd.
De kwaliteit van het oppervlaktewater heeft
de bedrijfsvoering echter wel 'beïnvloed,
met name met hoge chloridegehalte. Het
hiernavolgende handelt over drie kwaliteitsaspecten, namelijk:
— het Chloridegehalte;
— de algengroei;
— de temperatuur.

Het chloridegehalte
a. Het geïnfiltreerde rivierwater
Vanaf het begin van het jaar ishet met het
chloridegehalte van het water 'dat betrokken wordt van de NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerlarad 'mis gegaan';
het bereikte in septerriber, na een tijdelijk
gunstiger situatie in augustus, een maximum
maandgemiddelde van 260 mg/l. Het hoogste gemeten chloridegehalte van het door
de WRK aangevoerde water 'bedroeg 323
mg/l. Toch heeft het PWN z'n innameprogramma niet aan deze ongunstige situatie
aangepast.
Het is water 'blijven innemen zoveel als
technisch mogelijk was. Dat werd door
twee factoren bepaald:
1. het PWN beschikt tot heden over nog
onvoldoende mogelijkheden tot voorraadvorming in de duinen om de inname voldoende selectief tekunnen regelen;
2. het dhloridegehalte van het IJsselmeerwater, waarop de winning te Andijk is
aangewezen, toonde een nog veel slechter
beeld.
b. Het IJsselmeerwater
In afb. 1zijn de maandgemiddelden van
het Chloridegehalte van het IJsselmeerwater
bij het innamepunt te Andijk en die van
het water van de Rijn (de Waal bij Ochten)
weergegeven. Duidelijk blijkt voor 1976 de
veel ongunstiger situatie ten opzichte van
het rivierwater. In de laatste 5 maanden
van het jaar was het gehalte gemiddeld
ca. 320 mg/l; het hoogst gemeten gehalte
bereikte de ongekende waarde van 369 mg/l.
Welke norm ook voor het chloridegehalte
van oppervlaktewater dat 'bestemd is voor
de produktie van drinkwater wordt gesteld
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(150 -200 mg/l), het is duidelijk dat het
IJsselmeer in 1976 ver over de streep is
gegaan. Het PWN zag zich genoodzaakt
bijzondere maatregelen te treffen, zie onder
punt c, om het chloridegehalte van het
afgeleverde water althans enigermate te
verlagen.
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Afb. 2 - Produktieverdeling, PWN boven het Noordzeekanaal.
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Wat het chloridegehalte van het IJsselmeerwater betreft, eerst nog dit. Het is dringend
noodzakelijk, dat maatregelen worden getroffen om dit gehalte zoveel mogelijk te
verlagen. Zeker nu het IJsselmeer, op aanwijzing van de Rijksoverheid, een nog
belangrijker rol gaat spelen in de drink- en
industriewatervoorziening; de werken daarvoor — de IJsselmeerwaterwinning van de
WRK — zijn momenteel in uitvoering.
In dit verband wordt er voor gepleit niet
alleen de zoutlast van de Rijn, maar ook de
interne zoutbronnen van het IJsselmeer
zo veel als maar enigszins mogelijk is in te
perken. Deze interne zoutbronnen (uitslagwater van omringende polders, sluizen in
de Afsluitdijk) leveren een 'bijdrage' van
zo'n 40 % van de totale zoutvracht op het
IJsselmeer.
Het eind vorig jaar tussen de Rijnoeverstaten gesloten zoutakkoord — t.z.t. een
vermindering van de zoutbelasting door de
kalimijnen in de Elzas met 60 kg/sec. —
is voor de sanering van de Rijn van groot
belang; het betekent een verlaging van ca.
18 % van de totale zoutlast. Het IJsselmeer
profiteert daarvan evenwel relatief veel
minder: ca. 10 %. Veel effectiever voor het
IJsselmeer kunnen bepaalde interne saneringsmaatregelen zijn. Zo zal alleen al door
afleiding van het uitslagwater van de
Wieringermeer naar de Waddenzee de zoutlast van het IJsselmeer met bijna 15 %
worden verminderd. Een zodanige maatregel dient daarom de hoogste prioriteit te
krijgen.
c. Produktieverdeling
De totale produktie boven het Noordzeekanaal is in 1976 niet erg veel hoger geweest dan in het jaar daarvoor, namelijk
nog geen 3 %. De produktieverdeling
tussen IJsselmeerwater en duinwater zag er
evenwel in 1976 geheel anders uit. Toen in
augustus het chloridegehalte van het IJsselmeerwater boven 300 mg/l steeg, is ertoe
overgegaan dit water te mengen met aan het
duingebied onttrokken water. Dit gebeurde
overigens op bescheiden schaal, omdat verwacht mocht worden — terecht zoals nadien
bleek —, dat het chloridegehalte van het
IJsselmeerwater lange tijd zeer hoog zou
blijven en dus lange tijd een extra beroep
op het duinwater zou moeten worden
gedaan.
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Afb. 3 - Chlorophylgehalte IJsselmeer.
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produktieverdeling inhield in vergelijking
met 1975. Als gevolg van de menging was in
1976 de IJsselmeerwaterproduktie 16 %
minder, de duinwateronttrekking 75 %
meer dan in 1975. Niettemin is de totale
duinwateronttrekking in 1976 als gevolg
van het Voorzichtig gevoerde beleid beperkt
gebleven: 9,4 miljoen m ;i . De buffervoorraad
in de duinen — van uitermate groot belang,
o.a. voor calamiteitsomstandigheden — is
dan ook nauwelijks aangesproken.
De algengroei
Hierover slechts een enkele opmerking.
Anders dan wellicht kon worden verwacht
is in het droge, warme jaar 1976 de algensituatie op het IJsselmeer niet slechter
geweest dan deze al was in het 'normale'
jaar 1975. Afb. 3, die de maandgemiddelden
van het chlorophylgehalte van het IJsselmeerwater bij Andijk aangeeft, is daarvan
een illustratie. Het is zelfs zo dat door een
betere procesbeheersing bij de zuivering de
algen minder moeilijkheden hebben opgeleverd dan in voorgaande jaren. Niettemin,
dat blijkt duidelijk uit de grafiek en dat is
ook algemeen bekend, geeft de algenontwikkeling op het IJsselmeer voldoende
reden tot bezorgdheid.
De voorjaarspiek, welke wordt veroorzaakt
door kiezelwieren, was in 1976 wel een stuk
hoger, maar die heeft uiteraard niets met
het droge jaar te maken.
De temperatuur
Het is bekend dat drinkwater, dat rechtstreeks bereid wordt uit oppervlaktewater
tegenover een grondwaterprodukt als
nadeel heeft dat de temperatuur daarvan
gedurende het jaar sterk varieert. In de
warme zomer 1976 is overigens de temperatuur van het IJsselmeerwater niet hoger
geweest dan in andere jaren. De nadelige
invloed van een hogere temperatuur op de
kwaliteitsveranderingen van het water in
een uitgestrekt leidingnet is derhalve in
1976 niet extra naar voren gekomen.
Afb. 4 geeft een vergelijking met 1975.
Daarin is ook aangegeven de temperatuur
van het water dat is afgeleverd door het
pompstation Castricum. Daar geen temperatuursversehil van zo'n 20°, zoals bij het
door het pompstation Andijk afgeleverde
water, maar van slechts 4°. En dat terwijl
het water van Castricum voor 85 % uit
geïnfiltreerd oppervlaktewater bestaat.
Ook deze temperatuursafvlakking (naast de
afvlakking van andere kwaliteitsparameters)
laat de grote betekenis zien van de infiltratie voor de drinkwatervoorziening.
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Waterlaboratorium Noord
geopend
De NV Waterleidingmaatschappij 'Drenthe'
en de NV Waterleidingmaatschappij
voor de provincie Groningen hebben op
25 maart 1977 in Schipborg bij Zuidlaren
het nieuwe gebouw van de door beide
bedrijven in het leven geroepen 'Stichting
Waterlaboratorium Noord' officieel in
gebruik genomen.
Dr. M. van Ammers, chemicus-bacterioloog
van de NV Waterleiding Friesland, zal als
supervisor van het laboratorium en als
adviseur van het stichtingsbestuur optreden.
De heer W. Super is chef van het nieuwe
laboratorium.
De heer A. Post, voorzitter van de Raad
van Commissarissen van de Waprog,
verrichtte samen met zijn echtgenote de
officiële openingshandeling. De heer Post
sprak er zijn grote vreugde over uit, dat
hier een goede vorm van samenwerking was
opgebouwd tussen beide bedrijven, welke
samenwerking thans gestalte heeft gekregen
in dit fraaie laboratorium.
De opzet was oorspronkelijk ruimer
gedacht, door samenwerking op laboratoriumgebied van Vier noordelijke waterleidingbedrijven. Aangezien het Friese bedrijf
in Leeuwarden de beschikking heeft over
een modern geoutilleerd laboratorium, dat
voor de overige partners echter te excentrisch is gelegen ten opzichte van de voorzieniingsgebieden, werd gekozen voor een
Friese deelname in de aktiviteiten in de
vorm van supervisie en adviseurschap door
het hoofd van het Friese laboratorium.
De heer Post betreurde het, dat het Gemeentelijk Watefbedrijf van de stad Groningen
eind 1974 had afgezien van verdere medewerking aan de gemeenschappelijke plannen.
Door de gezamenlijke openingshandeling
van het echtpaar Post ontvouwden zich
Bezichtigen van het laboratorium.

Onder het toeziend oog van de voorzitter van de
Raad van Commissarissen van de Waprog en
ir. W. G. Beejtink, voorzitter van het Stichtingsbestuur, verricht mevrouw Post de openingshandeling.

de provinciale vlaggen van Drenthe en Groningen en werd een doek met de naam van
het laboratorium zichtbaar. Diverse laboratoriumattributen dienden daarbij als
verzwaring, terwijl tevens een koker met
inhoud en een sleutel binnen handbereik
kwamen. De koker met inhoud bleek een
geschenk te bevatten voor het laboratoriumpersoneel.
In dit door de W.M.D. gebouwde laboratorium, kan de drinkwatercontrole voor de
voorzieningsgebieden van de W.M.D. en de
Waprog thans plaatsvinden met de modernste apparatuur.

