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langdurigedroogteaanzienlijk kanverslechteren:enerzijdsdoordeverminderde verdunningvancontinuelozingendoorindustrieen
rioolwaterzuiveringen,anderzijds vanwegede
hogeretemperatuur endedaarmeesamenhangendekansopalgenbloei, zuurstofloosheid,
botulismeendegroeivanLegionella2"3'.
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Dedroogteenwarmtein2003heeft.gevohjen^ehadvoordewaterkwaliteitvandeRijnendeMaas.
Voordrielocatieswaaroppervlaktewaterwordtingenomenvoordrinkwaterproductie, twee^renslocatiesenKeizersveerzijndewaterkwaliteitsejfecten vandedroogte.geanalyseerd.De^evohjenvan
dedroogte blijken het^rootstvoordewatertemperatuur enlietchloride-enjluoridegehalte. Het
onderzoek,dat^e/mancierdwerddoorDuinwaterbedrijfZuid-Holland, PWNenWaternet, isuitgevoerddoorKiwaWaterResearch.
Detweedehelft van2003 waszeerwarmen
drooginheelEuropa.Deafvoer enhetwatetpeilvandegroterivierendaaldensterk.Bovendienwerddetemperatuur vanhetoppervlaktewateruitzonderlijk hoogenverdampte
veelwater.Nederland hadalsgevolgvande
langdurigedroogtetekampenmetkoelwaterproblemenbijelektriciteitscentrales ende
doorbraak vanveenkadenbijWilnisenTerbregge.Beideonderwerpen kregenveelaandacht.Deeffecten vandedroogteopdewaterkwaliteitkregendaarentegen weinigaandacht,
hoeweldeervaringleertdatinperiodenvan
(extreme)droogtedewaterkwaliteit aanzienlijkkanverslechteren.Omdatlage afvoeren
doorklimaatveranderingvakerzullenvoorkomen,iseensystematischeanalysevande
effecten vandroogteopwaterkwaliteit noodzakelijk1'.Temeeromdatslechtsweinig
bekendisoverdeeffecten vanklimaatvetanderingopdewaterkwaliteit.
Hetaccentvanhethydrologischeonderzoekinrelatietotklimaatverandering ligt
sterkopwaterkwantiteit (veiligheiden
beschikbaarheid).Onderzoeknaardekortetermijneffecten vanklimaatveranderingopde
waterkwaliteitstaatnogindekinderschoenen.
Welisbekenddatdewatetkwaliteit tijdens
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Deliggingvandezesonaerzoelulocaries.

Aanpak van het onderzoek
Derelatietussendroogteenwaterkwaliteit isonderzocht voordeRijnendeMaas
inNederland.Deanalysebestonduiteen
directevergelijking vantijdreeksen vande
waterkwaliteit ineenextreemdroogjaar(2003)
metdieinrelatiefnattejaren(2001en2002).De
watetkwaliteit isonderzochtopdrielocaties
waaroppervlaktewater wordtingenomendoor
drinkwaterbedrijven, namelijk Nieuwegein
(Rijnwater),Andijk(Rijnwater)enBrakel
(Maaswater),opdetweegrenslocatiesLobith
aandeRijnenEijsden aandeMaasenopKeizersveeraandeMaas(ziedekaart).Zievootde
relevantekarakteristieken vandezelocaties,
voorzoverdievanbelangzijnomdewaterkwaliteitsfluctuaties tekunnen begrijpen, het
kader.
Inoverlegmetdebetrokken waterleidingbedrijven enopbasisvandejaaroverzichten
vanR]WA-RijnenRIWA-Maasisbesloten het
onderzoek tebeperken tottwaalfparameters:
vieralgemeneparametets(temperatuur, zuur-
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Karakteristiekenvandezesmeetstations
Rijn: Lobithis de grenslocatieaandeRijn.De Rijniseengemengde
regen-smeltwaterrivier. Doorhetsmeltwater iseraltijdeenbasisafvoer indezomerendoorderegentredenafvoerpieken indeherfst
enwinter op. DeRijn heeft vrijhogechloridegehaltes alsgevolgvan
dekalimijnen indeElzas,dezoutindustrieinhetFransedeelvande
MoezelendeDuitsekolenmijnen.
Hetinnamepunt voordrinkwater bijNieuwegein ligtaanhetLekkanaal,vlakachterdeBeatrixsluizen.HetwatervandeLek is grotendeelsafkomstig vandeRijn,maardeaanvoervanRijnwater wordt
beïnvloeddoorhetstuwprogramma.Als bijlageRijnafvoeren de
stuwgesloten wordt,neemthetaandeelvanoverigwater(bijvoorbeeldvanafdeUtrechtseHeuvelrug)toe.
MeetlocatieAndijk isspecifiek doordeligginginhetIJsselmeer.
MengingvanhetRijnwater inhetIJsselmeerkandekwaliteitsfluctuatiesinhetRijnwater afvlakken, maarookaanvoervanuit andere
bronnenenverdampingkandewaterkwaliteit beïnvloeden.Het
watervanhetIJsselmeerbestaatvoorcirca70 procentuitRijnwater.
Maas: Eijsden isdegrenslocatieaandeMaas.DeMaasiseenregenrivier.Daardoorkanindezomer,wanneerregenvalachterwege blijft
endeverdampinghoogis, deafvoer zeerlaagzijn.DoordemetaalindustrieinWalloniëzijndegehaltesaanzwaremetalenindeMaas
hoog.Ookde aanvoervanbestrijdingsmiddelen isvrijhoog.
BijKeizersveerisbijlageMaasafvoeren debijdragevandezijrivieren
tussen Eijsden enKeizersveerrelatiefgroot.Debelangrijkste zijrivierenzijndeRoerendeDieze;kleinerezijrivierenzijndeJeker,deGeul,
deSwalmendeNiers.Bijlageafvoeren zaldewaterkwaliteitbij
KeizersveerdusanderszijndanbijEijsden,afhankelijk vandewaterkwaliteitvandezijrivieren.Lozingenspelenvooralbijlageafvoeren
eenbelangrijkerol.
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A/b.z:

a) Tijdreeksen van hetdebiet bijLobitb(2001-2003).
b) Tijdreeksen van hetdebiet bijEijsden (2001-2003).

Effecten van dedroogte in2003opdewaterkwaliteit van deRijn (enhetIJsselmeer)endeMaas.

Rijn

1-5

3000

Dewaterkwaliteit bij Brakelwordtsterkbeïnvloeddoorde ijzersulfaatdosering indeAfgedamdeMaastenbatevan de drinkwaterinname
endoorhetrelatiefgroteaandeel(eenkwarttotde helft)vanuitgeslagenpolderwateruitde Bommelerwaard.Deijzersulfaatdosering resulteertinlagezwevendstof-enmetalengehaltes.Tijdens de droge
periodevan2003 wasdeinvloedvanhetpolderwaterbeperkt,doordat
ineendrogeperiodeweinigtotgeenpolderwaterwotdtuitgeslagen.

Tabel 1:
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stof zwevendstof,opgelostorganischkoolstof),tweehalogenen(chloride,fluoride),drie
metalen(chroom,nikkel,lood)endrie
bestrijdingsmiddelen (atrazin,diuron,isoproturon).
Hoewelhetvanuithetwaterbeheereen
interessantestofgroep is, zijn nutriënten niet
inbeschouwinggenomen.
Resultaten
Hetjaar2003 werdgekenmerktdooreen
langdurigeperiodevandroogte(meit/m
november)incombinatiemeteenhittegolfin
julienaugustus.De gevolgenvoordewaterkwaliteitzijn samengevatintabel1.

0
0
0

Debieten watertemperatuur
Indeafbeeldingen 2a en2b isteziendat
hetdebietindezomervan2003duidelijklager
wasdanindetweevoorgaandejaren.Inde
Rijn(Lobith)wasdeafvoer tweemaandenlang
lagerdan 1.000kubiekemeterperseconde
H20
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TijdreeksenvoorchloridebijLobith(2001-2003).

(minimum 780kubieke meter per seconde) en
in de Maas(Eijsden) duurde de laagwaterperiode zelfs bijna zes maanden (eindjuni tot
medio december). Bovendien blijkt uit vergelijking van de tijdreeksen dat de watertemperatuur sterk isgestegen. De maximale temperatuur in de Rijn was maar liefst 28°C,
gemeten bij Lobith en in deMaas was het
maximum 26,2°C,gemeten bij Eijsden. Hoge
watertemperaturen kunnen tot problemen
leiden bij dedrinkwaterproductie. Met name
degroei van Legionellawordt bevorderd bij
temperaturen boven de 25°C.

A/b.4:

1-3

debiet blijkt ook uit de metingen van 20012003.

voordrinkwaterbereiding van 200 mg/l
naderde (zieafbeelding 3).De chloridenorm
uit het Besluit Kwaliteitsdoelstellingen en
Metingen Oppervlaktewater (BKMO)voor eenvoudige zuivering isscherper dan de innamegrens, namelijk 150mg/l.Terwijl deze norm

1-11

concentraties aan zware metalen inde Rijn is
wellicht deels toe teschrijven aan de verminbronnen, zoals industriële effluenten en rioolwaterzuiveringsinstallaties.

In de Rijn sterk toenemende concentraties
Demetalengehalr.es in de Rijn waren in de
zomer van 2003hoger dan in de voorgaande
jaren. Dit was het geval voorcadmium, koper,
kwik, looden zink teLobith (zieafbeelding 5
en tabel 2). Ook bij Nieuwegein iseen lichte
stijging van het loodgehalte in de droge
periode waargenomen; voorAndijk was
vanwege het tekleineaantal metingen geen
uitspraak tedoen.Voor nikkel en chroom was
hetjaar 2003niet onderscheidend ten opzichte
vande voorgaandejaren. Detoename van de

helft van 2003zelfs zoveel hoger dat het met
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Degehaltes aan bestrijdingsmiddelen
lagen over het algemeen lager in 2003dan in
2002en 2001.Isoproturon, diuron en atrazine
worden toegepast in de landbouw voor
onkruidbestrijding, met name in het voor- en
najaar. In een langdurige periode van droogte
(zomer 2003)vindt accumulatie van
bestrijdingsmiddelen in de bodem plaats en
daardoor blijven de concentraties in het rivierwater laag.

metalen

een maximum van 184mg/l de innamegrens
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Concentraties bestrijdingsmiddelen nemen af

voorgaandejaren, met uitzondering van het
chloridegehalte bij Lobith was in de tweede

1-5

derde verdunning van lozingen door punt-

chloride en fluoride in 2003hoger dan in de
fluoridegehalte bijAndijk en Brakel. Het

X

TijdreeksenvoorjluondebijEijsden(2001-2003).

Chloride in fluoride benaderen normen
Op alle locaries lagen degehaltes aan
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Deconcentraties aan zware metalen in de
Maas hangen sterk samen met het gehalte
zwevend stof Indezomer van 2003wasdit in
de Maas bij Eijsden relatieflaag.Chroom en
lood hadden daardoor lageregehaltes gedurende dedroge periodevan 2003(afbeelding 6).
Het nikkelgehalte in de Maas nam daarentegen toe tijdens dedroge periode.Nikkel komt
vooralvoor in opgeloste vorm en heeft daardoor een minder sterk verband met het
zwevend stofgehalte dan lood en chroom. Het
nikkelgehalte werd dan ook voornamelijk
beïnvloed door het gebrek aan verdunning in
2003.
Geen eenduidige verbanden overige stojffen
Het zuurstofgehalte en het DOC-gehalte
lijken niet sterk beïnvloed te worden door de
lageafvoer in 2003.BijLobith en Eijsden was
het zuurstofgehalte in bepaalde periodes in
april tot en metjuli iets hoger dan in de voorgaandejaren. Dit isverrassend, omdat een

voor eenvoudige zuivering in 2001en 2002 bij
Lobith niet werd overschreden, gebeurde dit in
2003bij zesprocent van de metingen. Bij

Tabel2;

VergelijkingvandetotaalmetaalconcentrariesmdeRijnindeperiodeaugustust/moktober2003 ten
opzichtevandezelfdeperiodein2002(n=7).

Andijk werd de norm van 150mg/l zelfs bij
18procent van de metingen overschreden.
Fluoride vormde alleen een probleem bij

2002

2003

2003/2002

Eijsden. Daar werd de BKMO-norm van 1mg/l
vijf maanden lang overschreden in 2003(zie

zwevend stof

mg/l

30 ± 12

23 ± 4

0,8

afbeelding 4).

cadmium

Mg/l

0,06 ± 0,01

0,14 ± 0,06

2,3

chroom

3,5 ± 2.9
4,9±0,8

3.7 ± M

1,1

koper

Mg/l
Mg/l

stoffen. Dat wilzeggen dat het gehalte alleen

kwik

Mg/l

0,02 ± 0,01

7 4 ±1.3
0,08 10,07

4.0

afhankelijk isvande belasting, de natuurlijke

lood

Mg/l

2,9 ± 0,8

5,2± 1,6

1,8

achtergrond en van demate van verdunning

nikkel

Mg/l

2 4 * 0,7

1,1

met rivierwater. Hoe lager het debiet,des te

zink

Mg/l

i6±6

2,7± 0,5
25 ± 9

Fluoride en chloride zijn conservatieve

hoger de concentraties. Deze relatie met het
4& H 2 0 « 13.zoo«
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A/b. 5:

Aß).6:

toodgehahebijLobithin2001,2002en2003.

combinatie van lageafvoeren en hoge temperaturen doorgaans leidt tot een verlaging van
het zuurstofgehalte. Mogelijk isde verhoging
het gevolg van primaire productie (algengroei),
maar de meetfrequentie istelaagom daar met
zekerheid een uitspraak over te kunnen doen.
Ook bij Nieuwegein,Andijk en Keizersveer is
de meetfrequentie van zuurstof telaagom een
betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de
effecten van algengroei (naar verwachting
resulteert dit in verhoging overdagen verlaging in de nacht) en de stagnante situatie.

Conclusie en mogelijke gevolgen
voor de drinkwaterproductic
Het lagedebiet en de lange duur daarvan
heeft indeRijnen deMaasgeleid tot een
sterke verhoging van dewatertemperatuur en

Loodje-haltebijEijsdcnin2001,2002en2003.

bestrijdingsmiddelen zijn overhet algemeen
wat lager indedroge periode.Opvallend is dat
de beschikbare meetgegevens geen afname van
het zuurstofgehalte laten zien.
Bijvoortschrijdende klimaatverandering
moet rekening worden gehouden met een
verdere stijging van dewatertemperatuur, wat
leidt tot meer overschrijdingen van de25°Cnorm. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor
de kwaliteit van het ruwe water. In de Rijn zal
chloride weer een probleemstof kunnen
worden.Deinnamegrens van 200mg/l werd in
2003niet overschreden, maar wel benaderd bij
Lobith (maximaal 184mg/l) enAndijk (maximaal 180mg/l).In deMaas isfluoride nu al een
probleem. Defluoridenorm van 1 mg/l werd in
2003langdurig overschreden.

het aantal normoverschrijdingen van chloride
en fluoride kan gevolgen hebben voor de
bedrijfsvoering van drinkwaterproductiebedrijven, f
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zijn wisselende effecten opde concentraties
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ASTRASANDJcontinue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
• Kringloopsluiting
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• Proceswater-bereiding uit oppervlaktewater
• Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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