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1 Inleiding

1.1 Achtergrond
De drinkwaterwinningen Haarlo en Olden Eibergen zijn kwetsbaar voor verontreiniging, doordat
de watervoerende lagen waaruit gewonnen wordt slechts beperkt door afsluitende kleilagen
worden beschermd. De winningen worden daarnaast voor een deel gevoed door oppervlakte-
water uit de Berkel. Deze voeding vindt voornamelijk plaats door infiltratie van dit oppervlakte-
water via een infiltratievijver bij Olden Eibergen en via sloten bij Haarlo.

Het water in de Berkel bevat diverse verontreinigingen waarvan de aanwezigheid niet gewenst
is. De kwaliteit wordt o.a. beïnvloed door vijf relatief kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI’s) in Duitsland. In het oppervlaktewater zijn o.a. geneesmiddelen gemeten en zijn di-
verse andere microverontreinigingen aanwezig. In het ruwe water van de winning worden ook
microverontreinigingen aangetroffen.

Naast beïnvloeding van het ruwe water door infiltratie van oppervlaktewater waarin ongewenste
componenten voorkomen wordt de winning beïnvloed door landbouwactiviteiten. In het ruwe
water zijn MCPP, bentazon, benzeen en 1,1-dichloorethaan aangetroffen, waarvan enkele stof-
fen incidenteel de norm overschrijden.

1.2 Doelstelling dit project
Vitens voert samen met Waterschap Rijn en IJssel een studie uit naar herkomst en aanpak van
microverontreinigingen in het grond- en oppervlaktewater van de waterwingebieden Eibergen
en Haarlo.

Het project is gefaseerd opgezet in 2 fasen.

Het doel van Fase 1 van het project is:
· Het preciezer in beeld krijgen van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater en de

(kwantiteit van) de bronnen van herkomst van relevante microverontreinigingen in het drink-
wateronttrekkingsgebied Olden Eibergen / Haarlo teneinde de kwaliteit van het ruwe drink-
water, het grondwater en het oppervlaktewater te verbeteren;

· Het gezamenlijk verkennen van de problematiek en van mogelijke kosteneffectieve maatre-
gelen.

In Fase 2 worden samen met stakeholders maatregelen verkend en uitgevoerd om de microver-
ontreinigingen terug te dringen in dit projectgebied.

Deze rapportage betreft de resultaten van Fase 1. In deze rapportage wordt een goed beeld ge-
schetst van de huidige kwaliteit en de ontwikkeling/trend van microverontreiniging in oppervlak-
tewater, grondwater en het ruwe drinkwater. Tevens is beschreven welke maatregelen effectief
en kansrijk worden geacht.

1.3 Projectaanpak
Fase 1 is stapsgewijs aangepakt. In 5 stappen is een selectie van maatregelen gedaan, middels
een eerste selectie van maatregelen in werkatelier 1 en een nadere selectie in werkatelier 2.
Onderstaand worden de 5 stappen beschreven.
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Stap 1. Opstellen document stand van zaken winning: basisdocument.
In een eerste concept van dit document is de verzamelde informatie op overzichtelijke wijze
vastgelegd. Het document bevatte hoofdstukken over geohydrologie, beschrijving van het wa-
tersysteem en over de verontreinigingssituatie en bronnen van verontreiniging. Dit document
diende als input voor het eerste werkatelier.

Stap 2. Werkatelier 1: aanvullen document en grove inventarisatie mogelijke maatregelen.
Met aanwezigen is geïnventariseerd of alle benodigde en beschikbare gegevens opgenomen
zijn in het basisdocument. Zo nodig zijn de gegevens aangevuld.

Ten behoeve van de selectie van maatregelen had Werkatelier 1 allereerst een breed oriënte-
rend karakter en in tweede instantie zijn deze maatregelen getrechterd. In de werkvorm is zo
veel mogelijk een beroep gedaan op de creativiteit van de deelnemers. Ook is aan de deelne-
mers worden gevraagd hun kennis vast te leggen in geschreven teksten wanneer de resultaten
van het werkatelier daartoe aanleiding gaven. Dit verhoogde de efficiëntie en droeg bij aan de
betrokkenheid van de medewerkers bij het eindresultaat. Ook beoordelingscriteria zijn tijdens
het werkatelier bediscussieerd.

Stap 3. Verzamelen aanvullende informatie t.a.v. eerste selectie maatregelen.
In deze stap zijn aanvullende gegevens verzameld t.a.v. de maatregelen die in werkatelier 1 ge-
selecteerd zijn. Het kan gaan over kwantitatieve gegevens zoals benodigde waterberging, be-
nodigd landgebruik, effectiviteit van maatregelen en kosten.
De resultaten van stap 3 zijn toegevoegd aan het basisdocument en dit aangevulde basisdocu-
ment diende als input voor werkatelier 2.

Stap 4. Werkatelier 2: nadere selectie maatregelen.
De in stap 3 uitgewerkte maatregelen zijn in een werksessie voorgelegd aan aanwezigen. Deze
bewerking heeft vooral het karakter gehad van controleren, aanscherpen en nadere selectie
van de meest kansrijke ingrepen. Met elkaar zijn deze maatregelen geprioriteerd op basis van
met elkaar vastgestelde criteria. Naast kosteneffectiviteit speelden draagvlak bij betrokkenen en
mogelijk tijdspad een rol.

Stap 5. Eindrapportage.
De resultaten van de stappen 1 t/m 4 zijn vastgelegd in een eindrapportage (voorliggende rap-
portage). Deze eindrapportage is weer een aanvulling van het basisdocument. In de eindrap-
portage zijn conclusies en aanbevelingen opgenomen.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de kenmerken van het lokale watersysteem en van de waterwinning be-
schreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de verontreinigingssituatie van oppervlaktewater en grondwa-
ter. In hoofdstuk 4 worden de maatregelen om het ruwe water bij de drinkwaterwinning Haarlo
Olden Eibergen ook voor de toekomst schoner te maken en te houden beschreven. Deze maat-
regelen zijn in twee workshops door medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel en Vitens
naar voren gebracht.  Tevens worden in hoofdstuk 4 de leemten in kennis beschreven die nog
opgevuld moeten worden om de maatregelen beter te kunnen onderbouwen. Tot slot beschrijft
hoofdstuk 5 een strategie om de maatregelen te kunnen implementeren.
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2 Watersysteem en waterwinning

2.1 Het stroomgebied van de Berkel1 en de ligging van de winning
In Figuur 2-1 is het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Berkel aangegeven, met
daarin de ligging van het studiegebied waar de winningen liggen. In het studiegebied liggen de
beschermingszones (intrekgebied) van de winningen Haarlo en Olden Eibergen. De topografie,
hoogteligging en de beschermingszones van de winningen zijn weergegeven in Figuur 2-2 en
Figuur 2-3.

Figuur 2-1 Begrenzing van het Nederlandse deel van het beheersgebied Berkel met het studiege-
bied

2.1.1 De Berkel.
De Berkel ontspringt in Duitsland, in Billerbeck. De eerste tientallen kilometers slingert de Ber-
kel sterk en is het een kleine beek. De Berkel komt bij Rekken Nederland binnen. De breedte is
dan 12 m. In Duitsland heeft de Berkel relatief ten opzichte van Nederland door het sterke ver-
hang van gemiddeld 1,49 0/00 (een hoogteverschil van zo’n 1,5 m per km) het karakter van een
snelstromende beek, wat gepaard gaat met een natuurlijk zandtransport. Om problemen met
sedimentatie verderop in de rivier te voorkomen is in het dorp Rekken, enkele honderden me-
ters op Nederlands grondgebied, een zandvang gerealiseerd . Vanaf daar is de Berkel gekanali-
seerd. De Berkel mondt in Zutphen uit in de IJssel (zie Figuur 2-1). De totale lengte van de Ber-
kel is 115 km lang waarvan 45 km in Nederland en 70 km in Duitsland. Het stroomgebied in Ne-
derland is 516 km2 en in Duitsland 430 km2 . Het Nederlandse deel van het stroomgebied van

1 Bronnen:
· Statistische beschrijving beheersgebied Berkel, juli 2015. Waterschap Rijn en IJssel
· website Waterschap Rijn en IJssel

studiegebied Rekken
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de Berkel, bovenstrooms van de winning, is zeer klein ten opzichte van het Duitse deel (Figuur
2-4).

Figuur 2-2 Topografische kaart met daarop aangegeven de waterwingebieden, grondwaterbescher-
mingsgebieden en boringsvrije zones van de winningen Haarlo (links) en Olden Eibergen
(rechts) en het watersysteem.

Figuur 2-3 Hoogtekaart (AHN2) met daarop aangegeven de waterwingebieden, grondwaterbescher-
mingsgebieden en boringsvrije zones van de winningen Haarlo (links) en Olden Eibergen
(rechts) en het watersysteem

Vuilstort
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Figuur 2-4 Begrenzing intrekgebied in Duitsland en ligging studiegebied.

Tussen de grens en Haarlo is het verhang in de Berkel gemiddeld 0,59 0/00. Er zijn 3 vaste over-
laten tot de overgang van steil naar minder steil, ongeveer bij Eibergen. Hier ontstaat snel een
teveel aan water. Mede om die reden is de beek in Nederland breder en voorzien van meer ka-
den en stuwen. Ook is er het reductiereservoir Mallum-Eibergen ingericht (Figuur 2-5). Dit ge-
bied is landbouwkundig in gebruik en mag pas ingezet worden bij extreem hoge afvoer van 81
m3/s op de Berkel. Sinds de aanleg is dit nog niet voorgekomen. Voor de hele Berkel geldt een
peilbesluit: het peil is gereguleerd met behulp van stuwen.

Bij verdeelwerk Haarlo in de Berkel, gelegen vlak voor Haarlo, wordt het water verdeeld over de
Berkel en de Bolksbeek. Net voor het verdeelwerk ligt een grote inlaat richting Haarlo en de
Leerinkbeek: inlaat Hanninkgoot en een kleinere inlaat richting het noordelijk gelegen stroomge-
bied van de Schipbeek.

De inlaat van de Hanninkgoot zorgt voor aanvoer van infiltratiewater voor de winning en ook om
het water in de beken net ten zuiden van de Berkel, inclusief de Leerinkbeek, op peil te houden
in de zomer.

Figuur 2-5 Reductiereservoir Eibergen en vispassage via Ramsbeek en Afwatering van Zuid Rek-
ken (groen).

studiegebied
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RWZI’s Duitsland
In het Duitse gedeelte lozen verschillende RWZI’s hun effluent op de Berkel (zie Tabel 2-1 en
Figuur 2-4). In totaal zitten ruim 100.000 inwoners aangesloten op de RWZI’s die stroomop-
waarts in de Berkel lozen.

In Nederland bevindt zich de eerste RWZI die op de Berkel loost in Haarlo. Deze RWZI ligt
stroomafwaarts van het intrekgebied van de winningen (zie ook Figuur 2-2) en van het inlaat-
punt.

Tabel 2-1 RWZI-inrichtingen die lozen op de Berkel
Stad Inwoners RWZI (Klaranlage)*
Billerbeck 11.447 Billerbeck
Coesfeld 35.923 Coesfeld
Gescher 16.857 Gescher-Harwick
Stadtlohn 20.141 Stadtlohn
Vreden 22.462 Vreden

Totaal 106.830

Haarlo 41.160 RWZI Haarlo (HLO)
* http://www.elwasweb.nrw.de/elwas-web/index.jsf#

2.1.2 Ramsbeek
De Ramsbeek ontspringt in Duitsland en stroomt na 5,5 km Nederland binnen. Het Nederlandse
deel is 5,2 km lang en mondt net ten oosten van Eibergen uit in de Berkel, en doorsnijdt het ui-
terste oosten van het intrekgebied van de drinkwaterwinning. De breedte van de waterspiegel
varieert van 2,9 m (bij de grens met Duitsland) tot 15 m bij de monding met de Berkel. De beek
ontvangt water uit de Veengoot die ontspringt ten noorden van de Leemputten en het Zwillbroc-
ker Venn. De beek heeft een aanzienlijk verhang van 0,89 0/00. Het laatste deel van de beek
wordt voorzien van Berkelwater dat bij de zandvang van Rekken wordt ingelaten en via de af-
watering van Zuid Rekken naar de Ramsbeek stroomt. Deze waterstroom is ook bedoeld als
vismigratieroute voor de Berkel (zie Figuur 2-5).

2.1.3 Leerinkbeek
De Leerinkbeek ontspringt bij de grens met Duitsland ten westen van de Ramsbeek en mondt
net ten oosten van Borculo uit in de Berkel. De Leerinkbeek is 15,1 km lang. De breedte van de
waterspiegel varieert van 0,5 m (bij de grens met Duitsland) tot 11,4 m bij de monding met de
Berkel. Het verhang is 1,15 0/00.

Het benedenstroomse deel wordt in de zomer op peil gehouden met water uit de Berkel vanuit
de inlaat voor het verdeelwerk Haarlo. (zie Figuur 2-7).

2.1.4 Debieten en waterverdeling
De jaargemiddelde debieten en andere statistieken van de afvoer van de Berkel, Ramsbeek,
Leerinkbeek en inlaat Hanninkgoot zijn weergegeven in Tabel 2-2. De variatie gedurende het
jaar in de periode 1-1-2010 tot 1-1-2016 is weergegeven in Figuur 2-6.

De kleine beken vallen in de zomer droog. De Leerinkbeek, die grens aan de zuidzijde van de
boringsvrije zone van de winningen, voert meer dan de helft van de tijd geen water af (Tabel
2-2). Ook de Ramsbeek valt in de zomer droog, echter het meetpunt in de Ramsbeek ligt vlak
tegen de Berkel waar ook inlaat van Berkelwater plaatsvindt. In de Berkel (Haarlo stuw) is de
afvoer in het zomerhalfjaar ongeveer 7 m3/s, in de winter 24 m3/s. Gedurende natte perioden
kan de afvoer 2 tot 5 maal hoger liggen.
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Tabel 2-2 Debieten Berkel, Ramsbeek en Leerinkbeek en inlaat Hanninkgoot. Data geba-
seerd op meetdata 2010-2015.

Leerinkbeek mon-
ding
m3/s

Haarlo
voor stuw m3/s

Ramsbeek
monding

m3/s

Hanninkgoot
instroom

m3/s
10perc 0 3,9 0,15 0
25perc (zomer) 0 7,0 0,28 0
Med 0 12,6 0,36 0,06
Gemiddelde 0,18 18,7 0,43 0,10
75perc (winter) 0,22 24, 3 0,50 0,16
90perc 0,54 49,7 0,77 0,23
Max 3,25 123,7 2,64 0,66
% watervoerend 48% 98% 96% 73%
Jaarlijks M m3/jaar 6,55 70,06 8,11 3,56

Figuur 2-6. Variatie in debiet (m3/sec.) in de periode 1-1-2010 tot 1-1-2016 van de Berkel voor de
stuw, de Ramsbeek bij de monding, de Leerinkbeek voor de monding en de inlaat van
de Hanninkgoot. Let op !!! het debiet van de Berkel is gedeeld door 10 om het debiet op
hetzelfde plaatje te krijgen.

De jaarlijkse waterhoeveelheden, afgeleid uit de data over de periode 2010-2016 die ten grond-
slag liggen aan Figuur 2-6, in de relevante waterlopen zijn gevisualiseerd in Figuur 2-7. In een
onderzoek van Waterschap Rijn en IJssel en Vitens2 is over de periode 2009-2014 aangegeven
dat er gemiddeld 4,5 Mm3 per jaar wordt ingelaten in de Hanninkgoot.

2 Inventarisatie van organische microverontreinigingen in oppervlaktewater en ruwwater in de Achterhoek. Vitens en Wa-
terschap Rijn en IJssel. Rapport 18 december 2014.
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Figuur 2-7 Jaarlijkse waterhoeveelheden voor de relevante waterstromen. Rood: Berkel. Paars: in-
laat Hanninkgoot. Groen: Ramsbeek (rechts) en Leerinkbeek (links)

De watergangen waarop inlaatwater vanuit de Hanninkgoot kan worden ingelaten zijn weerge-
geven in Figuur 2-8.

Via de Afwatering van Zaterdag wordt water ingelaten in de inlaatvijver bij de winning Olden Ei-
bergen.

Figuur 2-8 Watergangen waar water kan worden ingelaten (rood) en watergangen die aanvullend
op de rode watergangen op peil gehouden kunnen worden (groen). Dit is een indicatieve
kaart die door Waterschap Rijn en IJssel is gemaakt aan de hand van expert judgement.
Via de afwatering van Zaterdag wordt water naar de inlaatvijver gevoerd.
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2.1.5 Grondwatertrappen
In Figuur 2-9 zijn de grondwatertrappen van het studiegebied weergegeven. Binnen de be-
schermingszones komen de trappen III, V*, VI en VII voor. In Tabel 2-3 worden de grondwater-
trappen toegelicht. De GHG3 ligt in het gebied tussen 25 en 140 cm –mv en de GLG tussen 80
en > 120 cm –mv. In de winning Eibergen is in een groot deel van het grondwaterbescher-
mingsgebied grondwatertrap VI en VII aanwezig. De GLG (aanwezig in de zomer) ligt daar die-
per dan 120 cm onder maaiveld en in een groot deel is de GHG (winter) meer dan 80 cm diep.
Onduidelijk is in hoeverre deze grondwatertrappenkaart, afkomstig van de bodemkaart van Ne-
derland, nog overeenkomt met huidig situatie.

Figuur 2-9 Grondwatertrappen studiegebied.

Tabel 2-3 Overzicht van de grondwatertrappenindeling voor De Bodemkaart van Nederland
schaal 1:50 000 in 1960, 1977 en 1988. De lettertoevoegingen bij de indeling van
1988 hebben de volgende betekenis: b = buitendijks s = schijnspiegels langdurige
plasvorming

3 GHG gemiddeld hoogste grondwaterstand. GLG gemiddeld laagste grondwaterstand.
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2.2 Bodemkaart
In Figuur 2-10 is de bodemkaart van het gebied weergegeven. Het gebied bevat overwegend
veldpodzolen met daarnaast beekeerdgronden en enkeerdgronden. De bodem bestaat overwe-
gend uit fijne zanden, waardoor de capillaire werking relatief groot is

Figuur 2-10 Bodemkaart grondwaterbeschermingsgebied Haarlo-Olden Eibergen. Geel (Hn21): veld-
podzol. Bruin (pZg23): beekeerdgrond. Groen (zEZ21)

2.3 Waterwinning Haarlo-Olden Eibergen

2.3.1 Kenmerken winningen
Onderstaande gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op het Gebiedsdossier4 en voor het ove-
rige op aanvullende informatie van Vitens. De winning bestaat uit twee winvelden, n.l. Haarlo
ten zuiden van dorp Haarlo en Olden Eibergen twee kilometer ten zuidoosten van winning
Haarlo (zie Figuur 2-2).

Het grondwater wordt bij winning Haarlo onttrokken met 5 winputten en bij winning Olden Eiber-
gen met 7 winputten (waarvan 1 reserveput) uit het grofzandige pakket van de Formatie van
Drenthe (zie Figuur 2-12 en Figuur 2-13) op ongeveer 25 meter diepte. Het totale vergunnings-
debiet van beide winningen is 2,8 miljoen m3 per jaar. De vergunningen van de afzonderlijke
winningen hebben ook een eigen maximum (Haarlo 1,65 miljoen m3 en Olden Eibergen 2,25
miljoen m3). In de praktijk wordt bij Olden Eibergen rond de 1,6 miljoen m3 per jaar onttrokken
(ruim beneden het vergunningsdebiet) en bij Haarlo 1,2 – 1,4 miljoen m3 per jaar (richting ver-
gunningsdebiet). Beide winningen zijn bij een landelijke indeling gekenmerkt als matig kwets-
baar tot zeer kwetsbaar voor verontreinigingen vanaf maaiveld.

De winning Haarlo dateert uit 1968. De winning Olden Eibergen dateert uit 1935. Het water van
beide winningen wordt gezuiverd bij winning Olden Eibergen, tezamen met water uit de water-
winningen Noordijkerveld en Lochem.

4 Bron: gebiedsdossier Haarlo Olden Eibergen, jan. 2011 in opdracht van provincie Gelderland
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Infiltratievijver en wateraanvoer
Bij het winveld Olden Eibergen is sinds 1974 een compensatievijver in gebruik. De compensa-
tievijver is onderdeel van het aanvoerplan om verdroging van de omgeving van de winningen te
bestrijden.

Door middel van aanvoer via de Hanninkgoot en het slotenstelsel rondom de waterwinning
wordt het niveau in de inlaatvijver op peil gehouden (zie paragaaf 2.1.4 en Figuur 2-8). Vanuit
de Afwatering van Zaterdag pompt Vitens gemiddeld 10 l/s naar de infiltratievijvers van het bo-
venstroomse intrekgebied (zie Figuur 2-8 en Figuur 2-11). Dit is 250.000-300.000 m3 per jaar
overeenkomend met ca 20% van de totale daadwerkelijke onttrekking van de winning Olden Ei-
bergen (rond 1,6 miljoen m3/jaar).

Figuur 2-11 Wateraanvoer naar de infiltratievijvers

a. b.

Figuur 2-12 Schematisatie geohydrologisch profiel Haarlo (a) (blauw: watervoerend pakket, bruin
slecht doorlatende laag) en puttenveld (b) (kleuren blauw van putten geven hardheid van
water aan, hier alleen ligging putten relevant.
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a. b.
Figuur 2-13 Schematisatie geohydrologisch profiel Olden Eibergen (a) (blauw: watervoerend pakket,

bruin slecht doorlatende laag) en puttenveld (b) (kleuren blauw van putten geven hard-
heid van water aan, hier alleen ligging putten relevant. De infiltratievijvers zijn ook zicht-
baar op deze kaart.

2.3.2 Resumé ruwwaterkwaliteit uit Gebiedsdossier 2011
In het gebiedsdossier is een toetsing van de ruwwaterkwaliteit van beide winningen uitgevoerd.
Het resultaat daarvan is weergegeven in Figuur 2-14.

De ruwwaterkwaliteit laat weliswaar een sterke landbouwkundige invloed zien, o.a. door ver-
hoogde gehalten sulfaat en gewasbeschermingsmiddelen, maar de gemeten gehaltes nitraat,
sulfaat en hardheid vormen geen probleem in relatie met het waterleidingbesluit. Nitraat is laag
doordat het in de bodem gereduceerd wordt door pyriet. Sulfaat en hardheid zijn daarom relatief
hoog in de winningen (zie ook Figuur 2-15), het water wordt onthard.

Haarlo

Olden Eibergen

Figuur 2-14 Ruwwaterkwaliteit Haarlo en Olden Eibergen (Gebiedsdossier 2011)

PP16A
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Figuur 2-15 Beoordeling ruwwaterkwaliteit Haarlo en Olden Eibergen (Gebiedsdossier 2011). In het
Gebiedsdossier wordt in de tabel van de ruwwaterkwaliteit (Figuur 2-14) dichloorethaan
niet genoemd.

2.3.3 Bronnen van verontreiniging volgens Gebiedsdossier 2011
In het gebiedsdossier worden de volgende typen bronnen onderscheiden:
· Diffuse bronnen
· Lijnbronnen
· Puntbronnen / bodemverontreinigingen

Diffuse bronnen
Het intrekgebied van Haarlo-Olden Eibergen wordt voornamelijk agrarisch gebruikt met gras en
maïs (zie Figuur 2-16). Het waterwingebied Haarlo bestaat voornamelijk uit bos. De bebouwing
van Haarlo ligt in het intrekgebied Haarlo. Centraal in het intrekgebied van Olden Eibergen ligt
de bebouwing van Eibergen, waar onder bedrijfsterrein De Kiefte.
De risico’s zijn een resultante van de kwetsbaarheid van de ondergrond en de functies in het
gebied. De risico’s ten gevolge van diffuse belasting kunnen zijn :
· Landbouwkundig gebruik: meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
· Gebruik gewasbeschermingsmiddelen gemeente en particulieren

De gemeente Berkelland is gecertificeerd volgens de DOB methode (Duurzaam Onkruid Be-
heer) en past alleen RoundUp (glyfosaat) toe, spaarzaam en binnen de bebouwde kom.
Aanvullend aan Gebiedsdossier: op dit moment (jan. 2016) is op de site van de gemeente te
lezen dat de gemeente jaarlijks (in mei) onkruid bestrijdt op verhardingen met een chemisch
bestrijdingsmiddel. Door gebruik van sensoren die onkruid detecteren en door toepassing
van het bestrijdingsmiddel alleen daar waar onkruid is gedetecteerd is het gebruik beperkt.
Per maart 2016 mag op verhardingen geen chemische onkruidbestrijding meer worden toe-
gepast. Als het goed is doet Berkelland dit vanaf maart 2016 niet meer.
In het buitengebied worden in principe geen bestrijdingsmiddelen toegepast, alleen pleksge-
wijs voor het aanstippen van stobben. Het particulier gebruik is niet inzichtelijk

· Het bedrijfsterrein De Kiefte en de Jukkenburg. Op bedrijventerreinen wordt vaak door hove-
niers onderhoud aan groen gepleegd. Vaak worden daarbij ook bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt.

Lijnbronnen
De volgende lijnbronnen zijn relevant:
· Diverse watergangen
· Groenloseweg N18
· Transportroutes voor gevaarlijke stoffen ten westen van Eibergen.
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Figuur 2-16 Ruimtegebruik in intrekgebied Haarlo-Olden Eibergen op basis van LGN6.

Figuur 2-17 Locaties puntbronnen Haarlo-Olden Eibergen. Deze kaart is afkomstig uit het gebieds-
dossier 2011. Let op: de kaart geeft de inmiddels gedateerde contouren van de bescher-
mingszones weer (zie Figuur 2-2).

Puntbronnen
De belangrijkste puntbronnen zijn (zie Figuur 2-17):
· Zwembad ’t Vinkennest.

Bij bodemonderzoek zijn hier verhoogde gehaltes chloraat aangetroffen (2500 µg/l)

· Stortplaats Bellegoor.
Stortplaats Bellegoor (17 ha) ligt 700 m ten zuidwesten van het waterwingebied Haarlo en
ligt met de noordoostpunt nog net binnen de 25-jaarszone (Figuur 2-3). In de periode tot
2001 is de hele stortplaats voorzien van een bovenafdichting. Het westelijk deel (4,5 ha) is
tevens voorzien van een onderafdichting. In 2010 zijn de risico’s van de stortplaats voor de
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winning Haarlo in kaart gebracht. 5. De conclusies uit deze rapportage 2010 zijn samengevat
in Figuur 2-18 en zijn als volgt:
° Benzeen komt in twee peilbuizen (007 en 019) die in de noordzijde tegen het stort aanlig-

gen in duidelijk verhoogde concentraties voor. In peilbuis 007 zijn op dieptes van 15, 25
en 31 m –mv concentraties van respectievelijk 24, 16 en 13 µg/l aangetroffen. In peilbuis
019 is op een diepte van 34 m –mv een gehalte van 14 µg/l aangetroffen (de drinkwater-
norm voor benzeen is 1 µg/l).

° Barium komt in concentraties van meer dan 150 µg/l voor in zes peilbuizen op verschil-
lende dieptes. De hoogste gemeten concentratie is 470 µg/l in peilbuis 007 op een diepte
van 31 m –mv.

° In het gebied tussen de stortplaats en de winning is geen benzeen aangetroffen maar op
het moment van monstername was één van de twee peilbuizen in de stromingsrichting
vanuit de stortplaats naar de winningsputten verdwenen (peilbuis 34DP0027).

° Door de aanleg van een waterdichte bovenafdichting in 2001 wordt verwacht dat de om-
vang van de verontreiniging niet meer toeneemt en de pluim zich mogelijk zelfs terugtrekt.

In de periode na 2009 zijn verschillende peilbuizen rond de stort jaarlijks gemonitord. De moni-
toringsresultaten van de peilbuizen 007 en 019 zijn weergegeven in Figuur 2-19.

In oktober 2015 is door Grontmij de verdwenen peilbuis 34DP0027 in de stromingsrichting van
de stortplaats naar de winning herplaatst. In de filters (6-7 m –mv en 24-25 m –mv) zijn geen
benzeengehalten boven de detectiegrens aangetroffen en is een bariumgehalte van maximaal
57 µg/l aangetroffen. Dit komt overeen met de bariumgehalten in bovenstrooms van de stort-
plaats gelegen peilbuizen. Voor barium is geen norm opgenomen in het drinkwaterbesluit.

Figuur 2-18 Ligging van de stortplaats ’t Bellegoor en monitoringsresultaten voor benzeen tot 2009.
Peilbuis 007 en 019 bevinden zich aan de noordpunt van de stortplaats

5 Risicobeoordeling stortplaats ’t Bellegoor. Grontmij doc. 13/99098368/HG, 26 april 2010.
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Figuur 2-19. Analyseresultaten barium en benzeen monitoring peilbuizen 007 en 019. Groen <streef-
waarde (S), geel < ½(S + I), oranje < interventiewaarde (I), rood > I.

· Overige puntbronnen
Bij de voormalige stort/autowrakkenterrein Ballastput aan de Huppelse Dwarsweg zijn ver-
hoogde benzeenconcentraties in het grondwater aangetoond. De contouren gaan richting
grondwaterbeschermingsgebied. Ook voormalige stortplaats Kormelinkweg/Stokkersweg
kan een risico voor verontreiniging zijn.
Er zijn veel historische bodemverontreinigingen aanwezig in de 100-jaarszone in Globis
(landsdekkend beeld bodemverontreinigingen) maar het gaat hierbij voornamelijk om ge-
dempte sloten en gesaneerde olietanks.

Voor de analyse van de puntbronnen is uit het project Lekker Water van de provincie Gelder-
land geconcludeerd dat op basis van de gekozen methodiek de drinkwaterwinningen niet wor-
den bedreigd door bodemverontreinigingen uit bekende al dan niet potentiële puntbronnen. De
immobiele of mobiele verontreinigingen komen niet binnen 100 jaar in de drinkwaterwinning te-
recht



GM-0179551, revisie D1
Pagina 21 van 65

3 Verontreiniging oppervlaktewater en ruw-
water

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we in op de kwaliteit van het oppervlaktewater nabij de winningen Haarlo
en Olden Eibergen en de kwaliteit van het ruwwater van beide winningen.

In de paragrafen 3.2 en 3.3 bespreken we de organische microverontreinigingen die theoretisch
te verwachten zijn in de Berkel. Er wordt gestart met een theoretische benadering omdat water-
kwaliteitsmetingen op zichzelf moeilijk te interpreteren zijn. Dit komt ten eerste omdat debieten
tijdens de monstername de verdunning bepalen (dat kan factor 10 schelen in de Berkel). Ook
zijn analysepakketten over het algemeen niet volledig en is vanuit metingen van RWZI-effluent
veel bekend over stoffen die op het oppervlaktewater terechtkomen. Ook detectielimieten be-
moeilijken de interpretatie van waterkwaliteitsmetingen.

In paragraaf 3.2 spitsen we de waterkwaliteitsberekeningen toe op geneesmiddelen en röntgen-
contrastmiddelen en geven we op basis van kennis die is opgedaan in vorige studies een indi-
catie van de te verwachten concentraties van deze stoffen in het oppervlaktewater. Paragraaf
3.3 beschrijft de te verwachten organische microverontreinigingen anders dan geneesmiddelen
en röntgencontrastmiddelen.

In paragraaf 3.4 worden de meetresultaten van oppervlaktewater en ruwwater beschreven en
wordt wat betreft de geneesmiddelen een vergelijking gemaakt tussen de aangetroffen en ver-
wachte concentraties. Paragraaf 3.5 geeft een overzicht van de belangrijkste aangetroffen stof-
fen en van de bronnen waar deze stoffen vandaan komen.

3.2 Berekening concentratie geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen in de
Berkel

3.2.1 Geneesmiddelenconcentraties Berkel bij RWZI Haarlo (stroomafwaarts winning)
In Figuur 3-1 is de route van geneesmiddelen vanaf de bron (woonwijken, ziekenhuizen en
zorginstellingen) naar oppervlaktewater, grondwater en drinkwater weergegeven.

De Berkel bevat geneesmiddelen afkomstig uit RWZI’s die op de Berkel lozen. In 2014 is in op-
dracht van de Provincie Gelderland en in samenwerking met de drie Gelderse waterschappen
(waaronder Rijn en IJssel) en Vitens een studie verricht naar de belasting van het oppervlakte-
water met geneesmiddelen vanuit effluenten van RWZI’s6. Op basis van kentallen van genees-
middelenvrachten in de effluenten en met behulp van verdunningsfactoren van de effluent ont-
vangende oppervlaktewateren is de concentratie geneesmiddelen in de oppervlaktewateren be-
rekend (zie Figuur 3-2) en is beoordeeld in hoeverre drinkwaterwinningen bedreigd worden door
infiltratie van oppervlaktewater waarin verhoogde concentraties geneesmiddelen voorkomen. In
deze studie voor de Provincie Gelderland is de invloed van overstorten en de belasting met
dierlijke geneesmiddelen niet meegenomen.

6 Quick scan geneesmiddelen Provincie Gelderland. Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit geneesmiddelen. Grontmij
rapport GM-0141870, 2014.
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Figuur 3-1 Route geneesmiddelen naar oppervlaktewater, grondwater en drinkwater (Bron STOWA
2011-02). De belangrijkste route van geneesmiddelen naar het oppervlaktewater is via
het rioleringssysteem naar de RWZI en via het effluent van de RWZI naar het oppervlak-
tewater.

In deze Quick scan geneesmiddelen van Grontmij (2014) is voor de RWZI Haarlo, waarop
41.160 inwoners zijn aangesloten, in de Berkel, benedenstrooms van de winning, een jaarge-
middelde totaalconcentratie geneesmiddelen van 0,27 µg/l berekend (exclusief röntgencontrast-
middelen en metformine), uitgaande van volledige verdunning van RWZI effluent in de Berkel
(zie Tabel 3-1. Op basis hiervan kan een indicatie van de verwachte concentraties geneesmid-
delen in de Berkel benedenstrooms van de 5 RWZI’s in Duitsland worden afgeleid  (totaal
106.830 inwoners in de Duitse RWZI’s aangesloten, zie Tabel 2-1).

Tabel 3-1. Basisgegevens t.b.v. berekening jaargemiddelde concentratie geneesmiddelen
(exclusief metformine en röntgencontrastmiddelen) in de Berkel stroomafwaarts
van RWZI Haarlo (Bron: Quick scan geneesmiddelen, Grontmij, 2014)

Berkel Debiet m3 /sec 3
Breedte m 14
Diepte m 1,5

RWZI Haarlo Aangesloten inwoners aantal 41.160
Debiet m3/jaar 4.369.175
Vracht geneesmiddelen influent  g/jaar 76.223
Vracht geneesmiddelen effluent  g/jaar 26.678
Berekende concentratie geneesmiddelen in RWZI effluent µg/l 6,11

RWZI/Berkel Afstand L vanaf lozingspunt m 140
Pluimverdunningsfactor 8,2
Verdunningsfactor volledige verdunning 22,7

Berkel Berekende concentratie oppervlaktewater pluimverdunning (µg/l) 0,74
Berekende concentratie oppervlaktewater volledige verdunning (µg/l) 0,27
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Figuur 3-2 Berekende concentraties geneesmiddelen bij uitstroompunten van RWZI’s (Grontmij,
2014)

3.2.2 Geneesmiddelenconcentraties Berkel tot inlaat Hanninkgoot.
De inlaat van de Hanninkgoot wordt belast met effluent van 5 Duitse RWZI’s. Op deze Duitse
RWZI’s lozen 106.830 inwoners. Dat is ca 2,5 maal zoveel als op de RWZI Haarlo, die bene-
denstrooms van de winningen Haarlo en Olden Eibergen op de Berkel loost net voorbij het in-
laatpunt naar de Hanninkgoot.
Uit de berekening bij de RWZI Haarlo kan worden beredeneerd dat een totaalconcentratie van
2,5 keer zo hoog als bij de RWZI Haarlo mag worden verwacht ter plaatse van de Hanninkgoot.
In totaal wordt daar dan een jaargemiddelde totale concentratie van 0,67 µg/l geneesmiddelen
verwacht (exclusief metformine en röntgencontrastmiddelen). Hierbij is uitgegaan van de vol-
gende aannamen: er treedt geen retentie (afbraak in de Berkel zelf) op, het medicijngebruik in
Nederland en Duitsland komt overeen, de mate van verdunning van RWZI effluent door de Ber-
kel komt overeen en de typen zuiveringen bij de 5 Duitse RWZI’s wijken niet veel af van de ty-
pen die in Nederland gehanteerd worden.

Op basis van effluentmetingen van verschillende RWZI’s in Nederland is afgeleid hoe de vracht
geneesmiddelen in het effluent verdeeld zou zijn over de verschillende individuele geneesmid-
delen7. In Tabel 3-2 is de procentuele bijdrage per geneesmiddel (werkzame stof) aangegeven.
De meest gebruikte middelen vormen 5-25% van de totaalvracht. Middelen die slechts 1-2%
van de vracht uitmaken worden niet in deze tabel gegeven omdat voor die stoffen de concentra-
ties maximaal 0,0067 – 0,0134 µg/l kunnen zijn ter hoogte van de inlaat bij de Hanninkgoot. Dit
is ruim beneden de huidige detectielimiet van geneesmiddelen.

7 STOWA 2011-02.
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Op basis van deze verdeling en wanneer er wordt uitgegaan dat er geen retentie of afbraak
plaatsvindt berekenen we de volgende concentraties in het oppervlaktewater voorafgaande aan
de RWZI Haarlo, dus ook bij de Hanninkgoot: metoprolol.0,17 µg/l, carbamazepine 0,035 µg/l,
diclofenac 0,014 µg/l.

De berekende concentraties zijn gebaseerd op jaargemiddelde debieten. In Tabel 2-2 en Figuur
2-6 is te zien dat het debiet van de Berkel en de Hanninkgoot gedurende het jaar sterk kan fluc-
tueren. Omdat de effuentvracht nagenoeg gelijk blijft gedurende het jaar kunnen dus de con-
centraties bij lage debieten in de zomerperiode veel hoger worden.

Tabel 3-2 Procentuele bijdrage individuele werkzame stoffen aan totaalvracht effluent (ex-
clusief metformine en röntgencontrastmiddelen. Het betreft geneesmiddelen die in
effluenten aangetroffen zijn > rapportagegrens (Stowa, 2011-02). Vracht uitgedrukt
in mg per persoon per jaar.

ATC-code-stofnaam Effluent vracht
mg/ p/j

% van totaal effluent
excl. metmorfine

A10BA02 - Metformine 520 *
C07AB02 – Metoprolol 240 25.45
N03AX12 – Gabapentine 210 22.27
C07AA07 – Sotalol 100 10.60
N05BA04 – Oxazepam 60 6.36
N03AF01 – Carbamazepine 50 5.30
N05AD05 – Pipamperon 50 5.30
C10AB04 – Gemfibrozil 40 4.24
M01AE02 – Naproxen 30 3.18
N05AH02 – Clozapine 30 3.18
M01AB05 – Diclofenac 20 2.12
N03AX14 – Levetiracetam 20 2.12
N05AH04 – Quetiapine 20 2.12
B01AC07 - Dipyridamol 10 1.06
C01BB01 – Lidocaïne 10 1.06
C10AB02 – Bezafibraat 10 1.06
J01EA01 – Trimethoprim 10 1.06
J01EC01 - Sulfamethoxazol 10 1.06
J01FA10 – Azitromycine 10 1.06
M01AE01 – Ibuprofen 10 1.06
M01AE03 – Ketoprofen 3 0.32

* metmorfine is gelijk aan 55% van het totaal van de overige geneesmiddelen. Wanneer metformine opgenomen zou
worden in het totaalpakket zou metformine 35% van het totaal uitmaken (excl. Röntgencontrastmiddelen).

3.2.3 Röntgencontrastmiddelen
Op basis van metingen bij ziekenhuizen, woonwijken en effluenten van RWZI’s8 is geschat dat
in Nederland ca 13 ton röntgencontrastmiddelen via het effluent van de RWZI’s op de Neder-
landse oppervlaktewateren terecht komt versus 11 ton overige geneesmiddelen, derhalve de-
zelfde orde van grootte (verhouding 1,18). Het gebruik van röntgencontrastmiddelen in Duits-
land is niet geïnventariseerd, maar mogelijk komt de verhouding van deze middelen versus ‘an-
dere’ geneesmiddelen overeen met die in Nederland.

Op basis van deze verhouding is berekend dat de concentratie röntgencontrastmiddelen in de
Berkel bij de RWZI Haarlo 0,32 µg/l bedraagt en voor de inlaat bij de Hanninkgoot 0,79 µg/l.

De jodiumhoudende contrastmiddelen die het vaakst en met de hoogste concentraties worden
aangetroffen in oppervlaktewater en daarom hier als indicatorstof worden gebruikt, zijn: ami-
dotrizoïnezuur/diatrizoaat, iopromid, iopamidol en iomeprol (ICBR, 2011). Op basis van ge-
bruikscijfers zullen deze 4 stoffen allemaal een gelijke orde concentratie hebben van 0,2 µg/l.

8 STOWA 2011-02
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Tot slot
Alle in deze paragraaf afgeleide concentraties zijn berekend op basis van kentallen. Deze ken-
tallen zijn afgeleid uit metingen (STOWA 2011-02). De kentallen die afgeleid zijn voor röntgen-
contrastmiddelen zijn gebaseerd op veel minder metingen dan de kentallen voor overige ge-
neesmiddelen. Bij de afleiding van de kentallen zijn overstorten niet meegenomen. Ook de be-
lasting met diergeneesmiddelen is niet meegenomen.

Doordat jaargemiddelde concentraties zijn berekend zullen de werkelijke concentraties in de
Berkel in de zomer 2 tot 3 maal hoger zijn, in de winter 2 maal lager. Gedurende piekafvoer
kunnen concentraties nog lager zijn.

3.3 Te verwachten overige microverontreinigingen in de Berkel
In de Berkel kunnen stofgroepen worden verwacht, die deels gerelateerd zijn aan emissies van
de RWZI’s. Naast de geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen zijn de te verwachten stof-
groepen die zijn gerelateerd aan RWZI-effluent en eventueel lekkend riool9:
· Kunstmatige zoetstoffen, onder meer cyclamaat en sacharine: hoewel nog weinig metingen

zijn gedaan is bekend dat deze stofgroep nagenoeg niet afbreekt in RWZI’s en in het milieu
en dat de stofgroep zeer mobiel is in het milieu.

· Complexvormers, met name EDTA.
· Bestrijdingsmiddelen uit stedelijk gebruik, uit afspoeling van verhard oppervlak: glyfosaat,

DEET.
· Brandvertragers: PBDE’s (polybroomdifenylethers), alkylfosfaatesters, PFOS (geperflu-

oreerde verbinding).
· Weekmakers, met name Bisfenol A, DEHP, daarnaast fosfaatverbindingen (TBP tributylfos-

faat), ftalaten en xylenen.
· Oppervlakteactieve stoffen: o.a. nonylfenolen.
· Overige stoffen als lijmcomponenten, industriële stoffen (tetraglyme, triglyme, MTBE), toe-

voegingen aan cosmetische producten (parabenen, xylenen, etc.) .
· Microplastics.
· Nanodeeltjes.

Buiten infiltratie vanuit de Berkel kunnen ook organische microverontreiniging door de bodem
naar het grondwater infiltreren of uit- en afspoelen naar het omliggende oppervlaktewater. Daar
zijn vooral de volgende stofgroepen te verwachten:
· Benzeen en andere aromatische koolwaterstoffen uit bodemverontreinigingen of stortplaat-

sen .
· Landbouwkundig gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingen als tributylfosfaat

(naast toepassing als weekmaker ook als oplosmiddel van herbiciden en fungiciden) en stof-
fen om druppelvorming te verbeteren.

· Diergeneesmiddelen: over de belasting van oppervlaktewater door uit/ en afspoeling en van
grondwater door infiltratie van diergeneesmiddelen in landbouwgebieden die bemest of be-
graasd worden is nog onvoldoende bekend om een uitspraak te kunnen doen. In oppervlak-
tewater nabij landbouwpercelen is DEET aangetroffen afkomstig uit de landbouw. Onder an-
dere is toepassing bij paarden waarschijnlijk.

· Metalen uit toepassing van kunstmest.
· Chloorkoolwaterstoffen (bijvoorbeeld trichloorethyleen (tri), tetrachlooretheen (per) en vinyl-

chloride) uit voormalige wasserijen

Door uitspoeling kunnen deze laatstgenoemde bronnen (diffuse verontreiniging en historische
bodemverontreinigingen) zowel direct als indirect (via oppervlaktewater) de winning bereiken.

Bij een analyse van waterkwaliteitsgegevens kan voor de verschillende typen stoffen worden
nagegaan wat de mogelijke bronnen zijn, door onder meer te kijken naar:
· Het aantreffen in verschillende waarnemingsputten in grondwater.
· Het aantreffen in verschillende locaties in oppervlaktewater.

9 STOWA 2014-45
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· Het aantreffen in verschillende pompputten.

Door middel van een inventarisatie van de stoffen, de patronen en bronnen en door na te gaan
welke stoffen wel en niet zijn geanalyseerd kan worden nagegaan welke bronnen van belang
zijn en in welke mate.

3.4 Inventarisatie organische microverontreinigingen in het oppervlaktewater en
ruwwater

Door Vitens en Waterschap Rijn en IJssel is geïnventariseerd welke microverontreinigingen in
verhoogde concentratie voorkomen in het ruwwater van de winningen in de Achterhoek en
welke microverontreinigingen in welke concentraties voorkomen in de oppervlaktewateren bin-
nen de intrekgebieden van Vitens10. In deze paragraaf geven wij een nog uitgebreider overzicht
van de kwaliteitsmetingen in ruw- en oppervlaktewater nabij de winning Haarlo- Olden Eibergen
door deze op putniveau en per oppervlaktewatermeetlocatie te presenteren. Hiervoor zijn be-
halve gegevens van het waterschap en Vitens ook gegevens afkomstig uit Duitsland nader be-
oordeeld.

3.4.1 Metingen Vitens
Citaat uit rapport10 ‘In het ruwwater werden er stoffen uit de stofgroepen bestrijdingsmiddelen,
industriële stoffen, geneesmiddelenresten en vluchtige koolwaterstoffen meerdere malen boven
de rapportagegrens aangetroffen. Met name de herbiciden en geneesmiddelenresten zijn sterk
vertegenwoordigd in het ruwwater. De gemiddelde concentraties liggen beneden de Vitens
grenswaarde (< 0,1 µg/L). De afbraakproducten van metolachloor (ESA11 en OA) werden aan-
getroffen in concentraties > 0,1 µg/L maar deze stoffen vallen onder de humaan toxicologisch
niet relevante metabolieten en hebben daarom een DWB12-norm van 1 µg/L en die norm wordt
niet overschreden. Echter het totaal van pesticiden benadert de 1 µg/L en dat zou een norm-
overschrijding betekenen. De verscheidenheid aan stofgroepen en het regelmatig (>50%) en
structureel aantreffen (>90%) van bepaalde stoffen geeft aan dat de drinkwaterkwaliteit van Ol-
den Eibergen onder bedreiging staat’. In Tabel 3-3 zijn de door Vitens uitgevoerde metingen sa-
mengevat in een tabel. Het betreft metingen van ruwwater en oppervlaktewater. De ligging van
de oppervlaktewatermeetpunten van Vitens is weergegeven in Bijlage 2.

Gewasbeschermingsmiddelen:
In Tabel 3-3 zijn de analyseresultaten van het ruwwater en uit de omgeving van de winning ge-
presenteerd. In bijna alle ruwwaterputten worden ten eerste afbraakproducten van metalochloor
en dimethenamide aangetroffen, in variabele concentraties die 33-100% zijn van de concentra-
tie die zijn gemeten in de infiltratievijver en in de vijver achter op het terrein (monsterpunt Pb).

Het is aannemelijk dat de bron van deze afbraakproducten van metalochloor en dimethenamide
in de ruwwaterputten een combinatie is van enerzijds het gebruik van gewasbeschermingsmid-
delen in de landbouw binnen het intrekgebied en anderzijds van het aanvoerwater: omdat con-
centraties in de winning soms hoger zijn dan in het aanvoerwater is een bron aan maaiveld
waarschijnlijk. Daarnaast is een (landbouw)bron aan maaiveld aanwezig omdat de putten on-
derling verschillende patronen en concentraties laten zien die niet te verwachten zijn wanneer
water uit de infiltratievijver de omliggende winputten bereikt: in dat geval zou ongeveer dezelfde
concentratie in dezelfde verhouding in alle putten worden verwacht.

Voor MCPP, bentazon en som alachlor en acetochloor kan de infiltratievijver niet een voorname
bron vormen, omdat deze stoffen in veel lagere concentraties in het aanvoerwater aanwezig zijn
dan in de ruwwaterputten. De verhoudingen tussen deze middelen verschilt sterk per winput,
wat wijst op specifieke toepassingsbronnen die verspreid in het intrekgebied liggen. Vooral
Haarlo is beïnvloed.

10 Inventarisatie van organische microverontreinigingen in oppervlaktewater en ruwwater in de Achterhoek. Vitens en
Waterschap Rijn en IJssel. Rapport 18 december 2014.
11 ESA ethaan sulfonic acid; OA: oxanilic acid
12 DWB: drinkwaterbesluit
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AMPA, NBB-sulfonamide en vooral trimethylfosfaat verdienen nader onderzoek omdat deze in
hoge concentraties in infiltratiewater worden aangetroffen en (nog) niet in de winning. Mogelijk
zijn deze stoffen niet mobiel en/of niet persistent (zoals AMPA) in de ondergrond of zijn het rela-
tief nieuwe stoffen. De frequentie van metingen in oppervlaktewater is laag en er is meer inzicht
nodig in de gemiddelde concentratie in oppervlaktewater om conclusies te kunnen trekken

Geneesmiddelen
In de putten van Haarlo zijn geen geneesmiddelenanalyses uitgevoerd (Tabel 3-3). In de putten
van Olden Eibergen zijn carbamazepine en primidon aangetroffen.

Geneesmiddelen kunnen behalve uit oppervlaktewater ook door lekkage van riolering (in Eiber-
gen) in het grondwater en in de winning terechtkomen. Dit is echter geen relevante bron omdat
winputten die grondwater uit bebouwd gebied (met riolering) onttrekken niet verhoogd zijn in ge-
neesmiddelen ten opzichte van de andere winputten. Er zijn twee overstorten van een ge-
mengde riolering in Eibergen (zie ook paragraaf 4.2.2) waarvan is geconcludeerd dat deze niet
significant kunnen bijdragen aan de waterkwaliteitsproblematiek.

Van de aangetoonde geneesmiddelen zijn de concentraties die Vitens heeft gemeten in de in-
laatvijvers vaak veel hoger dan de concentraties die berekend zijn op basis van kentallen (zie
pararaaf 3.2). Carbamazepine in de inlaatvijver is tot 10x hoger op 0,3-0,4 ug/l, diclofenac tot 12
x hoger. De kentallen zijn gebaseerd op metingen bij effluenten van Nederlandse RWZI’s en op
basis van een gemiddelde afvoer. Een eerste reden voor afwijkende concentraties kan zijn dat
het geneesmiddelengebruik in Duitsland hoger is dan in Nederland. Resultaten van metingen in
effluenten van de RWZI’s kunnen uitsluitsel geven. Belangrijker voor de gemeten concentratie
is de afvoer op het moment van monstername. In Tabel 2-2 en Figuur 2-6 is te zien dat het de-
biet van de Berkel en de Hanninkgoot gedurende het jaar sterk kan fluctueren. Omdat de efflu-
entvracht gelijk blijft kunnen dus de concentraties bij lage debieten veel hoger worden. Inlaat
van oppervlaktewater vindt voornamelijk in de zomerperiode plaats, wanneer concentraties 4 à
5 maal hoger zijn dan in de winterperiode.

Figuur 3-3 Geneesmiddelen in (groen) de Berkel, (rood) de Hanninksgoot en (blauw) de infiltratievij-
vers (Vitens, aug 2013). Let op: logarithmische schaal.
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Tabel 3-3 Gemiddelde concentraties (in µg/l) van aangetroffen microverontreinigingen in water in en nabij de winningen Olden Eibergen en Haarlo (2009-
2015) inclusief nulwaarden. Geselecteerde stoffen zijn stoffen die een gemiddelde groter dan 0,05 µg/l hebben of met individuele metingen groter
dan 0,1 ug/l. Waarnemingsputten zijn niet weergegeven. ALGEMEEN indicatorparameter, BM bestrijdingsmiddelen, GM geneesmiddelen, IND indu-
striële stoffen, Röntgen röngencontrastmiddelen,  VV vlamvertragers,  Cosmetica toevoeging in cosmeticaprodukten

STOF GROEP

Gezamenlijk
ruw Tappunt
Eibergen (freq.
4x per jaar)

Gezamenlijk
ruw Tappunt
Haarlo (freq.
4x per jaar)

Hannink-
goot thv
Eibergse-
weg,
schep-
monster
(eenmalig)

Infiltratie-
vijver (freq. 4x
per jaar, een-
malig een uit-
gebreider stof-
fenpakket incl.
geneesmidde-
len)

Stuw in
Berkel,
schep-
monster
(eenmalig)

Rein
water
(freq. 4-5 x
per jaar)

Haarlo individuele winputten (gemiddelde freq. 1 x per
jaar)

Eibergen individuele winputten (gemiddelde freq. 1 x
per jaar)

Pb. Olde
Eibergen,
grote ron-
de vijver
achterop
terrein
(meerdere
malen in
2015)

Put 01-21
(nieuw)

Winput
01-06
Haarlo

Winput
02-07
Haarlo

Winput
03-03
Haarlo

Winput
04-08
Haarlo

Winput
05-09
Haarlo

Winput
02-15C

Winput
03-16A

Winput
04-17A

Winput
05-18a

Winput
06-19

Winput
07-20
nieuw

AOX (adsorbeerbare
organische halogenen) Algemeen 14.29 15.07 13.31 12.18 19.69 13.27 18.43 11.10 12.96 16.29 14.89 14.07

METOLACHLOOR-OA BM 0.26 0.17 0.41 0.16 0.00 0.09 0.16 0.09 0.30 0.35 0.29 0.18 0.11 0.31 0.30 0.56 0.43

METOLACHLOOR-ESA BM 0.26 0.15 0.55 0.18 0.00 0.20 0.21 0.07 0.23 0.51 0.33 0.27 0.12 0.23 0.35 0.95 0.83

DIMETHENAMIDE-ESA BM 0.09 0.05 0.36 0.05 0.00 0.08 0.00 0.00 0.10 0.09 0.13 0.15 0.18 0.11 0.13 0.37 0.04

DIMETHENAMIDE-OA BM 0.04 0.03 0.22 0.02 0.00 0.05 0.00 0.00 0.09 0.04 0.06 0.07 0.14 0.08 0.07 0.18 0.00

MCPP BM 0.03 0.19 0.06 0.02 0.17 0.07 0.16 0.23 0.40 0.16 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00

BENTAZON BM 0.08 0.12 0.03 0.06 0.04 0.16 0.10 0.16 0.17 0.04 0.07 0.05 0.08 0.16 0.05 0.03

SOM_ALA_Acetochloor BM 0.02 0.10 0.00 0.04 0.00 0.10 0.08 0.11 0.03 0.08 0.01 0.01 0.02 0.07 0.05 0.00

TRITOSULFURON BM 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMPA BM 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NBBSULFONAMIDE BM 0.00 0.00 0.43 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TrimethylPhosphate BM/GM 0.00 0.00 0.82 0.96 21.87 0.00 0.00 0.00

4OXOISOPHORONE Cosmetica 0.00 0.01 0.10 0.13 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14DIOXAAN Cosm. / IND 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CARBAMAZEPINE GM 0.00 0.02 0.30 0.30 0.42 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.10 0.00

DICLOFENAC GM 0.00 0.00 0.05 0.01 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00

METOPROLOL GM 0.00 0.00 0.07 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

PRIMIDONE GM 0.01 0.02 0.10 0.07 0.13 0.01 0.00 0.02 0.02 0.00 0.02 0.03 0.00

SULFAMETHAZINE GM 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TR 1011 Dihydroxy
Carbamazepine GM 0.02 0.03 0.02 0.00 0.03 0.03 0.00 0.13

SULFAMETHOXAZOL GM 0.00 0.00 0.12 0.07 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00

IOPAMIDOL Rontgen 0.05 0.06 7.61 5.16 6.33 0.03 0.01 0.11 0.12 0.02 0.30 2.66 0.00

IOMEPROL Rontgen 0.00 0.00 0.30 0.29 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

DIATROZOIC_ACID Rontgen 0.00 0.00 0.44 0.32 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.09 0.00

1HBENZOTRIAZOLE GM / IND 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00
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STOF GROEP

Gezamenlijk
ruw Tappunt
Eibergen (freq.
4x per jaar)

Gezamenlijk
ruw Tappunt
Haarlo (freq.
4x per jaar)

Hannink-
goot thv
Eibergse-
weg,
schep-
monster
(eenmalig)

Infiltratie-
vijver (freq. 4x
per jaar, een-
malig een uit-
gebreider stof-
fenpakket incl.
geneesmidde-
len)

Stuw in
Berkel,
schep-
monster
(eenmalig)

Rein
water
(freq. 4-5 x
per jaar)

Haarlo individuele winputten (gemiddelde freq. 1 x per
jaar)

Eibergen individuele winputten (gemiddelde freq. 1 x
per jaar)

Pb. Olde
Eibergen,
grote ron-
de vijver
achterop
terrein
(meerdere
malen in
2015)

Put 01-21
(nieuw)

Winput
01-06
Haarlo

Winput
02-07
Haarlo

Winput
03-03
Haarlo

Winput
04-08
Haarlo

Winput
05-09
Haarlo

Winput
02-15C

Winput
03-16A

Winput
04-17A

Winput
05-18a

Winput
06-19

Winput
07-20
nieuw

GLYMETRI IND 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00

GLYMETETRA IND 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00

THF IND 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIPB IND 0.04 0.06 0.18 0.06 0.25 0.20

11DCEA IND 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00

DEET Overig 0.00 0.02 0.05 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00

COFFEINE Overig 0.00 0.01 0.06 0.04 0.38 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.15 0.00

NAFTALEEN PAK 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TCIPP1 VV 0.00 0.00 0.40 0.10 0.45 0.00 0.00 0.00

TCIPP2 VV 0.00 0.00 0.59 0.17 0.99 0.00 0.00 0.00

TCIPPSOM VV 0.00 0.00 0.99 0.27 1.44 0.00 0.00 0.00

TMDDIOL VV 0.05 0.04 0.58 0.56 0.64 0.00

TEP VV 0.00 0.04 0.15 0.08 0.16 0.00 0.00 0.00

TEHP VV 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SACCHARIN Zoetstof 0.00 0.07 0.00

CYCLAMATE Zoetstof 0.02 0.04 0.05
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In Figuur 3-3 is te zien dat gemeten concentraties in Berkelwater zich voor geneesmiddelen
goed door vertalen naar de concentraties in de infiltratievijver, waarbij enkele stoffen in dit korte
traject toch fors in concentratie lijken af te nemen. Verschillende meetmomenten (andere ver-
dunning), afbraak en retentie kunnen een rol spelen.

Bronnen overige stoffen (overig, industrieel en vlamvertragers)
Overige stoffen hebben waarschijnlijk als voornaamste bron oppervlaktewater: in het ruwwater
zijn van de overige stoffen DEET, coffeïne en tetra-ethylene glycol dimethyl ether aangetroffen,
stoffen typerend voor rioolwater. Dit geeft aan dat oppervlaktewater op dit moment al invloed op
de ruwwaterkwaliteit heeft en dat derhalve ook de overige (naast geneesmiddelen) aan rioolwa-
ter gerelateerde stoffen kunnen worden verwacht in het ruwwater. Concentraties van veel vlam-
vertragers zijn in relatief hoge concentraties aangetroffen in de Berkel en de inlaatvijver (> 0,2
µg/l) maar op deze stoffen is niet geanalyseerd in het ruwwater. Aanbevolen wordt deze stoffen
te analyseren.

3.4.2 Metingen oppervlaktewater door WRIJ
De ligging van de meetpunten in het oppervlaktewater van Waterschap Rijn en IJssel zijn weer-
gegeven in Bijlage 1. Er zijn meerdere oppervlaktewatermeetpunten welke representatief zijn
voor de oppervlaktewaterkwaliteit van Olden Eibergen en Haarlo uitgevoerd door Waterschap
Rijn en IJssel (Tabel 3-4).

Het water bij de meeste meetpunten van WRIJ wordt alleen geanalyseerd op zouten, nutriënten
en metalen, zuurstof, BZV, kroos, FLAB, etc. Organische microverontreinigingen zijn niet overal
en vaak slechts enkele malen gemeten.

De meeste metingen van gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen dateren uit 2009,
soms uit 1996. Recentere metingen bestaan vooral uit de POP’s (persistente organische bestrij-
dingsmiddelen) die meestal al niet meer zijn toegelaten: DDT, drins, TBT, HCH, endosulfan,
2,4D, etc. De metingen zijn daardoor niet goed bruikbaar om een jaarrond beeld van de aan-
voer van verontreinigende stoffen in de Berkel te verkrijgen.

In het rapport van Vitens en WRIJ13 wordt de volgende conclusie getrokken t.a.v. de oppervlak-
tewaterkwaliteit:
‘In het oppervlaktewater nabij Olden Eibergen en Haarlo werden er stoffen uit verschillende
stofgroepen aangetroffen boven de rapportagegrens: bestrijdingsmiddelen, brandvertragers,
medicijnresten, ftalaat en industriële stoffen. De meeste stoffen werden regelmatig aangetroffen
(~50% van de metingen waren boven de rapportagegrens). Met name de gemiddelde concen-
traties van de brandvertragers waren aan de hoge kant. De concentraties van de medicijnresten
iopamidol, diatrizoic acid, carbamazepine en iomeprol en van de bestrijdingsmiddelen ampa en
terbutylazine waren ook relatief hoog (> 0,1 µg/L). In het meetpunt in de Leerinkbeek ten zuiden
van winveld Haarlo werden de bestrijdingsmiddelen bentazon, MCPA en MCPP aangetroffen
boven de rapportagegrens.’

13 Inventarisatie van organische microverontreinigingen in oppervlaktewater en ruwwater in de Achterhoek. Vitens en
Waterschap Rijn en IJssel. Rapport 18 december 2014.
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Tabel 3-4 Overzicht uitgevoerde waterkwaliteitsmetingen in het studiegebied door WRIJ
# Algemeen Geneesmiddelen Bestrijdingsmiddelen Overige microverontreinigin-

gen

Leerinkbeek( Hup-

selsebeek) kruising

met Ruiterweg

2 2012 en

2013

2012 en 2013 op dier-

geneesmiddelen

Niet aangetoond.

- -

Oude leerinkbeek

bij de meenweg

2 2012 en

2013

2012 en 2013 op dier-

geneesmiddelen.

Niet aangetoond.

- -

Leerinkbeek Hor-

sterweg Borculo

±

30

Ja - 3 maal in 2009, epoxiconazool en

MCPP ± 0,5 µg/l, MCPA en benta-

zon aangetoond < 0,1 µg/l

Camping de Fon-

tein

±

30

Ja - - -

Leerinkbeek Haar-

loseweg Borculo

±

60

Ja - 3 maal in 2009, AMPA en MCPP

0.29 µg/l, MCPA en Metolachloor

0.13 µg/l, bentazon, DEET, linuron

aangetoond

In 2009 enkele stoffen. MTBE

aangetoond

Ramsbeek, Grens

Eibergen

±

60

Ja - 1 maal in 2009, metolachloor, diu-

ron

In 2009 enkele stoffen. MTBE

aangetoond

Koffiegoot Brokers-

weg

±

30

Ja - - -

Ramsbeek Emaus-

weg

±

30

Ja - - -

Oude Ramsbeek,

net voor Eibergen

±

30

Ja - Alleen glyfosaat en AMPA, 6x in

2009, AMPA 0,28 µg/l

Ramsbeek, Instro-

ming Berkel Eiber-

gen

±

60

Ja - - -

Berkel voor oude

Berkeltak Mallum

±

30

Ja - - -

Oude Ramsbeek

Haaksbergseweg

Eibergen

±

30

Ja - Alleen glyfosaat en AMPA, 6x in

2009, AMPA 0,31 µg/l

-

Berkel grens Crose-

wick Vreden / Rek-

ken

15 Enkele stoffen in 1995/1996 Na 2000 alleen immobiele

stoffen

Berkel Avinkstuw

bovenstrooms

RWZI Haarlo

1 Ja - - -

Berkel Stuw Haarlo

boven RWZI

±

60

Ja - - -

Berkel Hoge Brug

Borculo

±

60

Ja - Alleen glyfosaat en AMPA, 6x in

2009, AMPA 1,17 µg/l

-

Hambroek Borculo,

meetpunt 1

±

30

Ja - - -

Berkel door Bor-

culo Ham-

broekweg Borculo

±

30

Ja - Alleen glyfosaat en AMPA, 6x in

2009, AMPA 2 µg/l, glyfosaat 0,23

µg/l

-

Berkel Grens-Rek-

ken

74 Ja - AMPA (3 in 2009): 0.4 µg/l, Me-

tolachloor (3 in 2009) 0.19 µg/l, diu-

ron, DEET, cHCH, isoproturon, pen-

cycuron, prosulfocarb aangetoond

Dibutyltin
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3.4.3 Metingen Duitsland
In het grensgebied met Duitsland zijn ook metingen beschikbaar. In een grensoverschrijdend
project zijn veel metingen verricht aan beide zijden van de grens voor verschillende wateren in
Rijn-Oost14. De monitoring betrof voornamelijk biologie ondersteunende stoffen en de 33 priori-
taire stoffen. Aan weerszijden van de grens in de Berkel en Ramsbeek zijn van de organische
microverontreinigingen die deel uitmaken van de prioritaire stoffen alleen enkele PAK’s aange-
troffen.

Meer informatie is verkregen uit een database gebruikt voor BTO-onderzoek door KWR. In deze
database zijn ruim 500 stoffen gemeten, waaronder veel geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen
en ‘nieuwe’ stoffen.

Uit deze database zijn de door Vitens aangetroffen stoffen uit Tabel 3-3 geselecteerd. Het resul-
taat van deze analyse is zichtbaar in Tabel 3-5. Uit de metingen in Duitsland ontstaat een beeld
van de variatie binnen het jaar (niet besproken) en per jaar.

Het beeld voor metalochlor wordt bevestigd: deze stof is afkomstig uit Duitsland. Ook de actieve
stof zelf is aangetroffen in enkele meetjaren; de afbraakproducten worden in nog hogere con-
centraties waargenomen dan eerder al door Vitens. Het is echter niet duidelijk of het precies de
zelfde afbraakproducten betreft. Ook dimethenamide is aangetroffen.

De bron van MCPP (mecoprop) en bentazon moet zoals verwacht op basis van de metingen
van Vitens (zie paragraaf 3.4.1) in Nederland worden gezocht bij het lokale gebruik in de be-
schermingsgebieden. Meestal zijn deze stoffen in Duitsland gemeten beneden de detectielimiet
of in zeer lage concentraties.

Voor geneesmiddelen wordt ook meer duidelijk. De geneesmiddelen die in de inlaatvijver en
ook bij de stuw in de Berkel zijn aangetroffen, zijn ook in Duitsland aangetroffen evenals in Ne-
derland in hogere concentraties dan berekend (zie 3.2.2). Een mogelijke verklaring hiervoor is
reeds toegelicht in paragraaf 3.4.1. De gemiddelde concentraties van geneesmiddelen bij de in-
laatpunten in Nederland kunnen binnen een bandbreedte van factor 2 worden geschat met be-
hulp van deze metingen uit Duitsland.

In Tabel 3-6 zijn die stoffen opgenomen die wel in Duitsland zijn aangetroffen, maar die niet
door Vitens in het Nederlandse deel van de Berkel in gehalten > 0,05 µg/l zijn waargenomen.
Voor Bisfenol A is in de meetperiode (2007-2015) een zeer sterke daling te zien: ondanks dat
deze stof niet is verboden worden stappen gezet deze stof uit te bannen.

Het meetpakket in Duitsland is zeer dynamisch en wordt jaarlijks aangepast; het bevat veel stof-
fen die door Vitens NIET zijn aangetroffen en bevat veel andere stoffen juist WEL (Tabel 3-6).

14 Monitoringrapport grensoverschrijdende waterlichamen Rijn-Oost. Rapport over de chemische en ecologische toe-
stand van de grensoverschrijdende wateren in Deltarijn-Oost. Werkgroep Monitoring Deltarijn-Oost. 22-9-2015.
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Tabel 3-5 Overzicht overlap metingen verontreinigende stoffen Duitsland met stoffen aangetroffen in de winning (Tabel 3-3). Concentraties weergegeven in
µg/l.

Rijlabels
Gemid-
deld 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AOX
Adsorbierbares orga-
nisches Halogen (AOX) 0.02 0.025 0.024 0.025

(-) Metolachlor 0.08 0.116 0.05 0.054 0.050 0.025 0.025 0.025 0.053 0.354 0.036
METOLACHLOOR-OA Metolachlor-CA 0.77 0.820 0.715
METOLACHLOOR-ESA Metolachlor-SA 1.20 1.200 1.195
(-) Dimethenamid 0.16 0.235 0.08275
MCPP Mecoprop 0.03 0.024 0.025 0.036 0.027 0.025 0.025 0.025
BENTAZON Bentazon 0.03 0.024 0.025 0.033 0.025 0.025 0.057 0.025
SOM_ALA_ACETOCHLOOR Alachlor 0.03 0.055 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
AMPA Ampa 0.86 1.554 0.050 0.050 1.867 0.790
CARBAMAZEPINE Carbamazepin 0.17 0.276 0.243 0.116 0.170 0.191 0.162 0.275 0.094 0.045 0.139

(-)
10,11-Dihydro-10,11-
dihydroxycarbamazepin 0.30 0.296

DICLOFENAC Diclofenac 0.17 0.097 0.088 0.220 0.149 0.305 0.165 0.089 0.209
METOPROLOL Metoprolol 0.16 0.11 0.103 0.198 0.179 0.320 0.172 0.071 0.139
PRIMIDONE Primidon 0.05 0.050
SULFAMETHOXAZOL Sulfamethoxazol 0.07 0.1 0.074 0.034 0.066 0.086 0.146 0.065 0.029 0.063
NAFTALEEN Naphthalin 0.09 0.032 0.505 0.011 0.015 0.013 0.028 0.055 0.1 0.074
IOMEPROL Iomeprol 0.17 0.368 0.088 0.050
IOPAMIDOL Iopamidol 2.51 2.525 1.225 3.768

Iopromid 0.05 0.0535 0.05 0.061
DIATROZOIC_ACID Amidotrizoesaeure 0.25 0.44 0.112 0.184

Niet gemeten in Duitsland: TRITOSULFURON , NBBSULFONAMIDE , TRIMETHYLPHOSPHATE , 4OXOISOPHORONE , 14DIOXAAN , SULFAMETHAZINE , TRANS1011DI-
HYDRO , 1HBENZOTRIAZOLE , GLYMETRI, GLYMETETRA, THF, DIPB, 11DCEA, DEET, COFFEINE, TCIPP1, TCIPP2, TCIPPSOM, TMDDIOL, TEP,
TEHP, SACCHARIN, CYCLAMATE
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Tabel 3-6. Concentraties (in µg/l) overige aangetroffen microverontreinigingen in Duitsland (gemiddelden per jaar inclusief detectielimieten als waarde), niet geïden-
tificeerd in de metingen van Vitens (deels doordat alleen stoffen met een gemiddelde concentratie > 0,05 µg/l zijn geselecteerd binnen deze studie).

Rijlabels
Gemid-
deld 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BM Dinoterb 0.03 0.024 0.025 0.042 0.025 0.025 0.025 0.049
BM Diuron 0.06 0.136 0.095 0.106 0.078 0.050 0.025 0.054 0.026 0.030 0.036
BM Isoproturon 0.06 0.160 0.076 0.064 0.055 0.040 0.025 0.050 0.025 0.025 0.050
BM MCPA 0.03 0.030 0.028 0.035 0.035 0.025 0.040 0.040
BM Tebuconazol 0.07 0.025 0.112
BM Terbutryn 0.03 0.05 0.05 0.055 0.050 0.025 0.025 0.025 0.025 0.018 0.01
BM Terbutylazin 0.08 0.117 0.05 0.092 0.050 0.044 0.025 0.025 0.055 0.312 0.068
Complex Ethylendinitrilotetraessigsäure (EDTA) 4.58 3.989 1.75 1.354 8.392 5.960 5.000 5.6
GM Azithromycin 0.03 0.029 0.028
GM Bezafibrat 0.03 0.03 0.027 0.035 0.029 0.045 0.027 0.025 0.026
GM Bisoprolol 0.04 0.025 0.025 0.071 0.029 0.062 0.046 0.025 0.039
GM Diazepam 0.03 0.025 0.025 0.025 0.025 0.033 0.025
GM Gabapentin 1.15 1.145
GM Gemfibrozil 0.03 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
GM Ibuprofen 0.04 0.026 0.025 0.025 0.037 0.058 0.051 0.058 0.029
GM Metformin 0.17 0.17
GM Naproxen 0.04 0.025 0.026 0.026 0.025 0.044 0.048 0.05 0.041
GM Oxazepam 0.03 0.034 0.034 0.029 0.025 0.025 0.027
GM Phenazon 0.03 0.025 0.025 0.025 0.025 0.027 0.029 0.025 0.030
GM Sotalol 0.07 0.084 0.063 0.122 0.080 0.111 0.049 0.025 0.040
GM Trimethoprim 0.03 0.025 0.025 0.026 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Röntgen Gadolinium 0.14 0.159 0.119 0.140 0.154
Weekmaker Bisphenol A 0.05 0.108 0.132 0.060 0.035 0.02 0.02 0.015 0.015

Er zijn ook veel ftalaten aangetroffen in de periode 2009-2011, echter er is bekend dat deze analyse zeer onbetrouwbaar kan zijn. Waarschijnlijk is deze stofgroep daarom uit
het pakket gehaald. Fosfaatvlamvertragers en broomvlamvertragers zijn in 2012 eveneens uit het pakket gehaald.
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3.5 Resumé bronnen en stoffen
In het oppervlaktewater nabij Olden Eibergen en Haarlo werden er stoffen uit verschillende stof-
groepen aangetroffen boven de rapportagegrens: bestrijdingsmiddelen, brandvertragers, medi-
cijnresten, ftalaat en industriële stoffen. Met name de gemiddelde concentraties van de brand-
vertragers waren aan de hoge kant. Enkele van deze stoffen zijn al in het ruwwater van de win-
ning aangetroffen.

In het ruwwater van de winningen zijn de bestrijdingsmiddelen metalochlor, dimethenamide,
MCPP en bentazon, de geneesmiddelen carbamazepine en primidon en van de overige stoffen
DEET en coffeïne aangetroffen.

Uitgaande van de stoffen kunnen de volgende bronnen van de verschillende stoffen die in het
ruwwater zijn aangetroffen worden geïdentificeerd:
· Metalochlor en dimethenamide

Deze bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen in oppervlaktewater zowel in Nederland als in
Duitsland. Het inlaatwater vanuit de Berkel is een significante bron. Het aandeel vanuit toe-
passing van bestrijdingsmiddelen aan maaiveld is de belangrijkste bron.

· MCPP en bentazon
Deze bestrijdingsmiddelen zijn voornamelijk afkomstig door infiltratie vanuit toepassing in
het intrekgebied. De concentraties in oppervlaktewater zijn zodanig laag dat dit niet de be-
langrijkste bron kan zijn. Ook in Duitsland komen deze middelen in lage concentraties in op-
pervlaktewater voor. Deze middelen worden blijkbaar ook in Duitsland gebruikt.

· Geneesmiddelen
De belangrijkste bron van geneesmiddelen zijn de effluenten van de 5 Duitse RWZI’s die op
de Berkel lozen. Momenteel is Vitens nog niet goed in staat de voorspellen tot welk niveau
de geneesmiddelen door zullen stijgen bij het huidige niveau van oppervlaktewateraanvoer,
doordat de tijdseries te kort en meetpakketten soms te beperkt zijn.

· Vlamvertragers.
Vlamvertragers komen in hoge concentraties in het oppervlaktewater voor. Ze zijn niet ge-
analyseerd in het ruwwater. Ze zijn afkomstig van oppervlaktewater (inlaatvijver) via het ef-
fluent van de RWZI’s en uit de lucht.

Uitgaande van de bronnen zijn er twee belangrijke bronnen die de kwaliteit van het ruwwater
kunnen beïnvloeden:
· Inlaatwater afkomstig van de Berkel.

Berkelwater wordt ingelaten in het intrekgebied en in de infiltratievijver. Verontreinigingen in-
filtreren voornamelijk vanuit de inlaatvijver naar de winning van Olden Eibergen.
Berkelwater is voornamelijk belast door effluenten van vijf Duitse RWZI’s en door afspoeling
van bestrijdingsmiddelen in het stroomgebied. De belangrijkste stoffen die de winning be-
dreigen zijn geneesmiddelen, metalochlor en dimethenamide en vlamvertragers.

· Landgebruik.
Het intrekgebied wordt grotendeels gebruikt voor de landbouw. Door uit- en afspoeling van
beregeningswater en infiltratie wordt het ruwwater belast met bestrijdingsmiddelen. Geïden-
tificeerde middelen afkomstig uit de landbouw zijn MCPP en bentazon.

De bronnen zijn gevisualiseerd in Figuur 3-4.

De gegevens uit Duitsland geven een consistenter beeld van de concentratieniveaus en stof-
groepen die in de Berkel zitten. Deze zijn vaak vele malen hoger in concentratie dan de concen-
traties die in ruwwater worden aangetroffen. De hamvraag is daarom nog meer welke stoffen in
de toekomst zullen gaan stijgen en welke door de bodem gezuiverd (blijven) worden door af-
braak en retardatie. Van veel stoffen is het gedrag niet goed bekend. De onderhavige winning is
dan ook een object voor studie. Deze winning, waar de relatie met oppervlaktewater het sterkst
is, kan gebruikt worden om de risico’s voor andere winningen beter te beheersen. Er lopen dan
ook al diverse onderzoeken.
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Figuur 3-4. Bronnen van verontreinigingen naar de winning

3.6 Huidig onderzoek Vitens
Deze problematiek vormde parallel aan de ‘gebiedsstudie geneesmiddelen’ de aanleiding om
de rapportage “Inventarisatie van organische microverontreinigingen in het oppervlaktewater en
ruwwater in de Achterhoek” door Vitens en waterschap Rijn en IJssel op te stellen. Deze rap-
portage biedt inzicht in welke informatie er beschikbaar is en wat er aan vooranalyses gedaan
is. De belangrijkste conclusie uit het rapport was dat bij een aantal Vitens-waterwinningen in de
Achterhoek het oppervlaktewater een belangrijke bron lijkt te zijn van de aangetroffen OMIVE
(organische microverontreinigingen) in het ruwwater in de pompputten. Bij Olden Eibergen is de
relatie oppervlaktewaterkwaliteit en ruwwaterkwaliteit het sterkst.

Mede naar aanleiding van de conclusies uit deze rapportage uit 2014 heeft Vitens de meetin-
spanning bij de waterwinning Olden Eibergen uitgebreid. In 2015 is maandelijks de waterkwali-
teit van de grootste infiltratievijver gemonitord en de grondwaterkwaliteit in 2 peilfilters naast de
vijver en in individuele omliggende pompputten. Deze metingen worden momenteel gebruikt
door KWR om meer inzicht te krijgen in de afbraak van medicijnresten tijdens bodempassage.
Dit inzicht kan door de korte tijdseries uit beschikbare gegevens worden gedestilleerd.

Daarnaast heeft KWR berekeningen gedaan om het aandeel Berkelwater in de pompputten te
bepalen (op basis van verdunning van bromide en chloride). De uitgebreide dataset uit Duits-
land is door KWR aan Vitens geleverd, waardoor een nieuwe, uitgebreide dataset aan opper-
vlaktewaterkwaliteitmetingen van het Berkelwater aanwezig is.

In november 2015 is een tracer-onderzoek gestart door Vitens en KWRwater met als doel om
korte verblijftijden te kwantificeren.

Als laatste, Vitens heeft het AMIGO-model gedetailleerd bij de waterwinning Olden Eibergen om
op putniveau stroombanen te berekenen. Het berekeningsresultaat is gegeven in Figuur 3-5.
Reistijden van het oppervlaktewater zijn blijkens deze berekeningen korter dan 10 jaar.

Omdat van de laatste 10 jaar veel gegevens beschikbaar zijn uit Duitsland is heel goed bekend
wat er in de afgelopen 10 jaar de winning is binnengedrongen. In principe moet daarmee een
‘vertaling’ naar de Nederlandse ruwwaterkwaliteit kunnen worden gemaakt, vooral wanneer het
aandeel infiltratiewater en de reistijden beter bekend zijn en wanneer enkele sleutelstoffen de
stofeigenschappen (afbraak en retardatie) beter bekend zijn. Een eerste stap daarin kan wor-
den gezet door de meest conservatieve stoffen te bestuderen.
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Figuur 3-5 Cumulatieve reistijd naar winning (blauw: vanuit infiltratie, rood: totale intrekgebied) (Vi-
tens, 2015)
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4 Maatregelen

4.1 Workshop 1
Op 17 december 2015 is in Doetinchem een workshop gehouden met medewerkers van Water-
schap Rijn en IJssel en van Vitens. Tijdens deze workshop is in drie groepen tot een selectie
van maatregelen gekomen die een bijdrage zouden kunnen leveren aan de reductie van micro-
verontreinigingen naar het grondwater en drinkwater. Het betreft maatregelen om de bronnen
van de verontreinigingen te reduceren, maatregelen die ingrijpen in het pad van de verontreini-
gingen naar de winningen en maatregelen bij de winningen zelf.

De maatregelen zijn die zijn opgesomd in de volgende drie paragrafen zijn naar voren geko-
men.

4.1.1 Maatregelen bron
Maatregelen aan de bron betreffen vooral maatregelen voor de lokale landbouwkundige bron
van gewasbeschermingsmiddelen en om lokaal water in het gebied te houden:
B1. Vruchtbare kringloop.

In samenwerking met agrariërs (Achterhoek en Liemers) wordt gewerkt aan een betere
mineralenbenutting, bodem- en waterkwaliteit. Met een hoger gehalte aan organische
stof in de bodem is minder snel beregening (en waterinlaat) nodig en kan met minder
bestrijdingsmiddelen worden volstaan. Vanuit het gebied zelf (Stichting Haarlose veld
Olde Eibergen: Stichting HOE) is initiatief genomen om extra inzet te plegen op verbete-
ring van het organische stof gehalte met maaisel uit de regio.

B2. Gebruik middelen in intrekgebied terugdringen door stimuleren.
De groep middelen die wordt aangetroffen in ruwwater is beperkt (MCPP en bentazon).

B3. Gericht beleid toelating bestrijdingsmiddelen:
Ook deze weg kan bewandeld worden omdat duidelijk is dat normen in het gebied wor-
den overschreden.

B4. Vitens-2000 gebied maken
Landgebruik, inrichting en beheer door Vitens duurzaam invullen bijvoorbeeld door
duurzame landbouw aantrekken / omvormen.

B5. Lozing huishoudelijk afvalwater reduceren :
B5a. Emissie uit IBA’s reduceren:
Bij IBA’s extra trap aanbrengen of drukriolering in buitengebied toepassen, afhankelijk
van de grootte van de bron,
B5b. Overstorten naar infiltrerend water opheffen.
Uit bijvoorbeeld Eibergen die in de Berkel terechtkomen of in watergangen in het intrek-
gebied.

(B6) RWZI’s in Duitsland voorzien van nageschakelde zuiveringstrap.
Opvallend is dat in de workshop verwijdering van microverontreinigingen bij Duitse
RWZI’s bij de groep “bronnen” niet als maatregel is opgevoerd. Er is wel over gespro-
ken. Onbekend was in welke mate deze zuiveringen bijdragen aan de problemen met
stoffen. De gemeten microverontreinigingen zijn ook deels afkomstig van overstorten.
Dus nu is moeilijk in te schatten in welke mate dat een effectieve maatregel is. Deze
maatregel is niet bij voorbaat afgevallen, alleen is onbekend in welke mate dit effectief
kan zijn en al tot een niet-kansrijke optie wordt gezien. Dit geldt ook voor andere maat-
regelen aan de bron van middelen die bij RWZI’s aankomen, zoals uiteraard ook verbod
op inname medicijnen, gescheiden opvang van urine. De investeringskosten van aan-
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passing van de zuiveringen en ook de operationele kosten worden ook als kostbaar ge-
zien ten opzichte van maatregelen die binnen het intrekgebied van de winning mogelijk
zijn.

 (B7)  Terugdringen gewasbeschermingsmiddelen in hele intrekgebied Berkel.
Het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelengebruik in het gehele intrekgebied
van de Berkel is als een niet kansrijke optie beoordeeld. Deze keuze is te onderbou-
wen: het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen alleen in het
intrekgebied van de winning is namelijk veel effectiever. De vracht naar de winning van-
uit lokale toepassing in het intrekgebied van de winning (grotendeels infiltratie, kleiner
deel uit- en afspoeling) is groter dan de vracht die met inlaatwater uit de Berkel komt.
Bovendien is het oppervlak van het intrekgebied van de winning veel kleiner dan het op-
pervlak van het intrekgebied van de Berkel. Door het terugdringen van gewasbescher-
mingsmiddelen van het intrekgebied van de winning naar het hele intrekgebied van de
Berkel uit te breiden zou alleen de bijdrage van de hoeveelheid gewasbeschermings-
middelen die buiten het intrekgebied van de winning in de Berkel terecht komt extra ge-
reduceerd worden.

4.1.2 Maatregelen pad

P1. Stoppen inlaat
  Bij het stoppen van inlaat wordt geen water vanuit de Berkel het gebied ingestuurd.

P2. Benutten schone waterstromen Leerinkbeek (en eventueel Ramsbeek)
In winterperioden zijn de Leerinkbeek en Ramsbeek watervoerend en stroomt er water
af naar de Berkel. In de zomerperiode wordt water ingelaten in deze beken. Het schone
water in de winterperiode kan benut worden, bijvoorbeeld voor aanvoer naar de inlaat-
vijver zodat minder (of geen )inlaatwater vanuit de Berkel ingelaten hoeft te worden.

P3. Waterconservering middels peilbeheer in intrekgebied.
Hierdoor hoeft minder schoon water afgevoerd te worden naar de Berkel in de winterpe-
riode en dit kan benut worden (zie 2.)

P4. Route inlaatwater verschonen:
P4.a. Baggeren
Hierdoor wordt nalevering microverontreinigingen uit bagger naar oppervlaktewater op-
geheven maar dit betekent ook een toename van infiltratie van oppervlaktewater, af-
komstig uit de Berkel, naar het grondwater.
P4.b. Zuiveren inlaatwater
Bijvoorbeeld water laten lopen via zuiveringsmoerassen, wadiachtig systeem of wilgen-
tenen+ witschimmels).

P5.  Aquaterraconcept.
Bodem verbeteren door inbrengen organische stof (sluit aan op eerder genoemd initia-
tief vanuit de Stichting HOE). Hierdoor wordt water langer vastgehouden en worden mi-
croverontreinigingen beter geadsorbeerd.

P6. Vergroten bijdrage regenwater aan infiltrerend water:
P6a. Afkoppelen regenwater van gemengde stelsels: minder regenwater naar riool stu-
ren, maar bij voorkeur naar infiltratievijver
P6b. Minder bestraten, goede infiltratievoorzieningen (zoals wadi’s)

P7.  Piekvolumes benutten
Bij hoge neerslagpieken in de zomer slimmer het gebied insturen en bergen in de win-
ter.

P8.  Slimmer sturen onttrekkingsdebiet alle winningen aan de Berkel.
Bijvoorbeeld door zomer (als inlaatwater viezer is) te combineren met Lochem en Noor-
dijkerveld zodat in de zomer geen verontreinigd water hoeft te worden aangevoerd naar
inlaatvijver. Ook binnen de winning variëren van onttrekkingsputten is mogelijk.

P9.  Verder verbeteren Berkeldal
Ook beekjes naar Berkel toe verduurzamen en retentie vergroten

P10.  Gescheiden drinkwater en ffu (fit for use) water-routes
5% is drinkwater. Voor veel overige toepassingen is geen drinkwaterkwaliteit nodig (bij-
voorbeeld koelwater of proceswater) waardoor minder water bij de winning onttrokken
hoeft te worden.
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P11.  Biologische zuivering door toevoegen bacteriën (vgl bodemsanering)

4.1.3 Maatregelen object

O1.  Zuivering aanpassen met redoxniveaus en evt. ondergrondse ontijzering (er is een vari-
atie in de zuivering tussen de verschillende winningen, Haarlo Eibergen heeft bijvoor-
beeld geen ontijzering). Hierdoor neemt het oxiderend vermogen van de ondergrond en
de daaraan gekoppelde afbraak van stoffen toe.

O2.  Nageschakelde trap bij de drinkwaterwinning (oxidatiestap en actief kool) (dit is in strijd
met KRW doelstellingen)

4.2 Uitwerking maatregelen bron

4.2.1 Landbouwkundige maatregelen (B1 t/m B4)

B1. Vruchtbare kringloop.
B2. Gebruik middelen in intrekgebied terugdringen door stimuleren.
B3. Gericht beleid toelating bestrijdingsmiddelen:
B4. Vitens-2000 gebied maken

Het landgebruik binnen de grondwaterbeschermingsgebieden is gedetailleerd weergegeven in
Figuur 2-16. Naast grasland betreft het voornamelijk de teelt van maïs en in mindere mate aard-
appelen en granen.

Emissiereducerende maatregelen B1 t/m B4
De maatregelen B1, B2, B3 en B4 zijn maatregelen om de emissie van gewasbeschermings-
middelen uit de landbouw te reduceren. B1 werkt daarnaast aan verbetering van de bodemkwa-
liteit (denk aan bodemstructuur, watervasthoudend vermogen, organische stof), om minder ge-
voelig te zijn voor droogte en ziektes. Maatregel B4 (Vitens 2000 gebied maken) is in feite een
naamgeving voor het gebied waarin de maatregelen B 1 t/m B3 worden toegepast. Voor de vier
landbouwkundige maatregelen zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Emissiereductie
kan bijvoorbeeld door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren of andere
minder risicovolle gewasbeschermingsmiddelen (beter afbreekbare) te gebruiken. Om na te
gaan hoe hier in de praktijk gevolg aan kan worden gegeven hebben in het project ‘Telen met
Toekomst’15 ondernemers en onderzoekers samengewerkt aan kennisontwikkeling en zijn ver-
schillende maatregelen in de praktijk uitgetest en is met metingen het emissiereducerende re-
sultaat geverifieerd. De maatregelen kunnen per gewas verschillen.
Emissiereductie heeft niet alleen met minder gebruik of beter aangewend gebruik van gewasbe-
schermingsmiddelen te maken, maar ook met een optimale beregening.
Maatregelen die toegepast kunnen worden zijn o.a.:
· Lage Doserings Systemen:

o Visuele inspectie: afstemming gewasbeschermingsmiddelen op type onkruid en ontwik-
keling zaaigoed.

o Afstemming per perceel (dit betekent niet meegaan in de reguliere ronden van loonwer-
kers).

o Toepassing op basis waarnemingen en niet op basis gewoonte
o Meer oplosmiddel gebruiken brengt lagere vracht met zich mee.
o Gebruik BOS (beslis ondersteunend systeem)

15 http://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-telen-met-toekomst.htm
Doel van het netwerk is het zo breed mogelijk toepassen van duurzame gewasbescherming en bemesting in de praktijk
Het netwerk heeft veel kennis opgeleverd over meer duurzame teelttechnieken. Veel van die kennis is gepubliceerd in praktijk-
berichten, good- en best practices en milieu-effectkaarten.
De maatregelen zijn ook te vinden op www.kennisakker.nl
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o Toepassing GEWIS. Dit programma combineert weersinformatie, met planteigenschap-
pen en eigenschappen middelen

o Minder gevoelige rassen
o Aanpassen plantdichtheid
o Gebruik GPS bij besturing spuitmachines
o Aanpassen spuitdoppen
o Wisselen van gewassen

· Kies voor minder milieubelastende middelen (minder MBP’s milieubelastingspunten)
· Reductie puntemissies:

° Tegengaan erfafspoeling door schoonmaakwater van machines op te vangen
° Kantdoppen gebruiken bij slootranden
° Tegengaan afstroming vanuit perceel (bijvoorbeeld niet spuiten bij zware regenval, zie

ook maatregel P5)
· Beregening beperken en aanpassen aan toestand gewas (voor ieder gewas is het vereiste

vochtgehalte tijdens de ontwikkeling verschillend; bijvoorbeeld aardappelen hebben veel
vocht nodig in het vegetatieve groeistadium en mais juist later in het bloeistadium).

· Biologische landbouwmethoden

Door het toepassen van LDS systemen kan de hoeveelheid benodigde bestrijdingsmiddelen
met de helft tot driekwart worden gereduceerd (ervaring maïsteler).
De maatregelen sluiten goed aan bij de maatregelen uit het DAW (Deltaprogramma Agrarisch
Waterbeheer).

Instellen kenniskringen
De meest optimale reductie van gewasbeschermingsmiddelen kan worden bereikt door het in-
stellen van lokale kenniskringen waarbij agrariërs ervaringen uitwisselen en de meest optimale
methoden met elkaar afstemmen. In Gelderland is al in 2013 al het project Vruchtbare kringloop
gestart (zie Kader 1), als onderdeel van het Bestuursakkoord Zoetwatervoorziening Oost Ne-
derland (ZON). Een ander voorbeeld van kenniskringen is het project Duurzaam Schoon Grond-
water (DSG) in Limburg (zie kader 2) en het project Schoon Water voor Brabant, een provincie-
breed project om emissie van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater te reduce-
ren. Ook Park Lingezegen is een project waar veel verschillende landbouwkundige maatregelen
die gericht zijn op duurzaamheid worden uitgeprobeerd. De ervaring bij dergelijke projecten is
dat het effect pas na lange tijd (5 à 10 jaar) meetbaar is, maar in die tijd zijn de betrokken boe-
ren wel gewend geraakt aan een meer duurzame manier van landbouw, waarbij de koplopers
de volgers meetrekken en waarbij de boeren zelf aan het roer kunnen blijven staan. De maatre-
gelen zijn immers maatwerk per perceel.

Kader 1. Vruchtbare kringloop.
Begin november 2013 is het project ‘Vruchtbare Kringloop’ gestart in de Achterhoek en Liemers. LTO
Noord, ForFarmers Hendrix, Friesland Campina en Waterschap Rijn en IJssel hebben de ambitie om
gezamenlijk de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu duurzaam te kunnen verbeteren.
Daarbij spelen de projectpartners o.a. in op de nieuwe mestwetgeving, klimaatadaptatie in de landbouw
en innovatief ondernemerschap. 265 melkveehouders doen mee aan het project. De Vruchtbare Kring-
loop is een innovatief praktijkproject dat bestaat uit drie samenhangende onderdelen: de introductie van
de Kringloopwijzer bij deelnemende agrarische bedrijven, het verbeteren van de bodemkwaliteit en ten-
slotte cross sectorale verbanden en mestwerking. Daarnaast nemen diverse andere partners deel aan
het project waar onder Vitens.
Hoofddoel van het project is de regio Achterhoek en Liemers te positioneren als duurzame regio die
voorop loopt op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer.
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Kader 2. Duurzaam Schoon Grondwater (DSG)
In de provincie Limburg is sinds 1997 het project Duurzaam Schoon Grondwater van kracht in verschil-
lende vormen. Het is een project dat opgezet is door WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) en
waarin wordt samengewerkt met agrariërs in grondwaterbeschermingsgebieden. Het doel van dit pro-
ject is een duurzame reductie van stikstof en bestrijdingsmiddelen zodanig dat een additionele zuivering
voorkomen wordt.
Dit doel wordt bereikt door het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen WML en de agrariërs, het
aanbieden van onafhankelijke bedrijfsadvisering (medewerkers van DLV (dienst landbouw voorlichting)
en geen advisering door toeleveranciers van middelen) , het stimulering van maatregelen waarbij de
toegekende gelden afhankelijk zijn van de bereikte reductie van milieubelastingspunten (maximaal 50
€-ha) en het instellen van kenniscirkels.

De ervaringen hebben geleerd dat agrariërs betrokken raken bij het doel en zelf ook een duurzame
wijze van landbouw voorstaan waarbij de drinkwatervoorziening niet wordt bedreigd.

WML heeft een relatie met 122 agrariërs die gezamenlijk een oppervlakte van ca 3900 ha in grondwa-
terbeschermingsgebieden beheren.

Conclusie landbouwkundige maatregelen B1 t/m B4: Op basis van ervaringen van telers kan
worden ingeschat dat de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen bij reguliere (niet biolo-
gische) teelt tot de helft kan reduceren.

4.2.2 Huishoudelijk afvalwater16 (maatregel B5a, B5b)
De winning Haarlo Olden Eibergen en het hele intrekgebied liggen binnen de gemeente Berkel-
land. De gemeente is verantwoordelijk voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater en
het waterschap is verantwoordelijk voor zuivering van afvalwater bij de RWZI’s. Binnen het in-
trekgebied ligt alleen de stadskern Eibergen. De riolering van Eibergen transporteert water via
een gemaal en een hoofdtransportleiding naar de RWZI Haarlo. Deze loost het afvalwater in de
Berkel stroomafwaarts van het intrekgebied (Figuur 4-1).

De hele gemeente bevat 130 km gemengde riolering en 111 km verbeterd gescheiden stelsel.
Voor deze studie is er niet gefocust op de individuele kernen; er wordt voorlopig uitgegaan van
de aanwezigheid van een gemend stelsel versus gescheiden stelsel van 50 %.
Het buitengebied is voorzien van drukriolering.

IBA’s (maatregel B5a)
In de gemeente Berkelland zijn er 7 IBA’s waarvan 2 binnen de voormalige gemeente Eibergen
(beide aan Mallumse Molenweg 114). Dit zijn Klasse 3 IBA’s. Deze IBA’s zijn aan de noordkant
van Eibergen gelegen buiten het intrekgebied en zijn beide oppervlaktewaterlozers. Het opper-
vlaktewater waarop zij lozen komt uit in de Berkel en dit Berkelwater bereikt via de Hanninkgoot
de inlaatvijver. In de IBA’s vindt al een zekere afbraak van microverontreinigingen plaats en
voordat het effluent de Berkel bereikt heeft al een zekere verdunning plaatsgevonden. De bij-
drage microverontreinigingen uit deze twee IBA’s is verwaarloosbaar t.o.v. de microverontreini-
gingen uit de overstorten en uit de Duitse RWZI’s. Wel zou overwogen kunnen worden de efflu-
enten van de IBA’s via een helofytenfilter te laten lopen (kosten helofytenfilter voor 4 persoons
huishouden ca €5000,-).
Er is niet geïnventariseerd in hoeverre in Duitsland IBA’s op de Berkel lozen.

Conclusie IBA’s (B5a): het opheffen van de twee Nederlandse IBA’s leidt niet tot een relevante
verbetering van het inlaatwater.

16 Bron: Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2018
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Figuur 4-1 Het ingezamelde afvalwater uit Eibergen wordt via een transportleiding en een gemaal
gepompt naar RWZI Haarlo.

Overstorten (Maatregel 5b)

Gemengde stelsels.
De microverontreinigingen uit stedelijk gebied die in de winning zijn aangetroffen zijn voorname-
lijk afkomstig uit huishoudelijk afvalwater. Dit betekent dat voor de belasting van het oppervlak-
tewater alleen de overstorten van gemengde stelsels van belang zijn.

Eibergen.
Er bevinden zich in de kern Eibergen 3 overstorten van een gemengd stelsel die lozen op de
Berkel.17 Deze 3 zijn bemeten. Het betreft overstorten Mors 1, Mors 2 en Polweidepad. Het to-
tale jaarlijkse overstortvolume van deze drie bedraagt ca 18.000 m3. Verreweg de grootste over-
stort is Polweidepad (ca 15.700 m3/jaar). Voorafgaande aan deze overstort is een bergbezink-
bassin.

Rekken. In de kern Rekken bevinden zich 2 overstorten van een gemengd stelsel (no 120 en
470) . Beide zijn bemeten. Het jaarlijkse overstortvolume van deze twee bedraagt ca 1900 m3.

Het overstortwater van deze overstorten komt uit op de Berkel.

Overstortwater Op de Berkel totaal. Uit Eibergen en Rekken komt jaarlijks ca 20.000 m3 over-
stortwater. Uitgaande van een kental in de verhouding van huishoudelijk afvalwater en regen-
water in een overstort van 1: 5 betekent dit dat jaarlijks ca 3500 m3 huishoudelijk afvalwater op
de Berkel terecht komt. Op basis van kentallen van geneesmiddelenconcentraties afkomstig
van woonwijken 18 en ervan uitgaande dat er geen afbraak of retentie plaatsvindt vanaf de huis-
houdens tot de overstorten bedraagt de totale vracht geneesmiddelen (exclusief röntgencon-
trastmiddelen en metformine) uit de overstorten 52 g. Bij een jaarlijks debiet van de Berkel van
70 miljoen m3 leidt dit tot een gemiddelde concentratie geneesmiddelen (totaal) van 0,00075
µg/l. De berekende concentratie vanuit de belasting van de RWZI’s bedraagt 0,67 µg/l. Dit bete-
kent dat de bijdrage vanuit de overstorten ca 0,1 % bedraagt.

Het overstortwater van alle andere overstorten binnen de gemeente Berkelland komt uit in ove-
rig water buiten het intrekgebied of uiteindelijk uit in de Berkel stroomafwaarts van het inlaatpunt
bij Haarlo.

17 Info WRIJ
18 STOWA 2011-02.
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(Verbeterd) gescheiden stelsels.
In de overstorten uit de regenwaterstelsels kunnen mogelijk bestrijdingsmiddelen voorkomen
naast zware metalen en in mindere mate PAK. De gemeente bestrijdt jaarlijks (in mei) onkruid
op verhardingen met een chemisch bestrijdingsmiddel. Door gebruik van sensoren die onkruid
detecteren en door toepassing van het bestrijdingsmiddel alleen daar waar onkruid is gedetec-
teerd is het gebruik beperkt. Onkruidbestrijding zal niet plaatsvinden op momenten van zoda-
nige regenval dat dit leidt tot een overstortsituatie. Daarom zal de concentratie bestrijdingsmid-
delen in de regenwater overstorten beperkt zijn. Overigens is het gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen op verhardingen per 1 maart 2016 verboden. Daarnaast zijn er ook hemelwater-
uitlaten aanwezig vanuit particulier terrein of vanuit een gescheiden stelsel met hemelwateruitla-
ten. De vracht bestrijdingsmiddelen die tot overstorting komt is relatief beperkt. Mochten bestrij-
dingsmiddelen in significante concentraties aanwezig zijn in water afkomstig van verhardingen
dan leidt de sanering van regenwater overstorten niet wezenlijk bij tot reductie van de totale
jaarlijkse emissie van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Eerder moet er dan ge-
dacht worden naar een reductie van toepassing van het bestrijdingsmiddel of naar een bodem-
passage/ helofytenfilter van het water afkomstig van hemelwateruitlaten.

De overstortsituatie In Duitsland is niet geïnventariseerd.

Conclusie overstorten (B5b): Sanering van de overstorten van de gemengde stelsels dragen sa-
men bij tot een reductie van 0,1 % belasting geneesmiddelen. Dit is derhalve geen effectieve
maatregel. De belasting met bestrijdingsmiddelen vanuit (verbeterd) gescheiden stelsels is be-
perkt (slechts 1x per jaar toegepast). Afschaffing van gebruik bestrijdingsmiddelen of een pas-
sage via een wadi is een betere maatregel dan sanering van de overstorten.

4.2.3 RWZI’s in Duitsland voorzien van nageschakelde zuiveringstrap (B6)
Stroomopwaarts van de winning lozen alleen de Duitse RWZI’s op de Berkel. Het aantal inwo-
ners dat loost op de Duitse RWZI’s is ca 107.000. De debieten van de RWZI’s zijn niet geïnven-
tariseerd voor deze studie. Uitgaande van een gemiddelde verhouding van huishoudelijk afval-
water (DWA) en regenwater (RWA) van 1:5 en een waterverbruik van 120 l/pp/d kan het totale
debiet geschat worden op 23 miljoen m3. Een RWZI verwijdert zonder extra maatregelen ca 66
% van de totale hoeveelheid geneesmiddelen, maar dit verwijderingsrendement verschilt per
geneesmiddel. Zo wordt metformine voor meer dan 90% verwijderd en carbamazepine wordt
nauwelijks verwijderd. Een nageschakelde behandeling van het effluent is daarom noodzakelijk
om de emissie vanuit RWZI’s te reduceren. Behandeling van het debiet met bijvoorbeeld ozon
en actief kool bij een verwijdering van de organische microverontreinigingen van 70% bedraagt
ca €0,25 per m3 (kosten zijn o.a. afhankelijk van de grootte van de zuivering en het benodigde
verwijderingsrendement). Behandeling van het effluent van de Duitse RWZI zou jaarlijks ca 6
miljoen euro kosten.

Ter vergelijking: er wordt bij de winning Haarlo Olden Eibergen jaarlijks ca 2,8 miljoen m3 water
onttrokken tegen een (landelijke gemiddelde) prijs van € 1,4719. Dit betekent een opbrengst van
ca 4,1 miljoen euro. De jaarlijkse extra zuiveringskosten bij de Duitse RWZI’s (6 miljoen euro)
zijn , als de milieuhygiënische opbrengst hiervan in zijn geheel wordt toegerekend aan het
drinkwater bij de winning Haarlo Olden Eibergen, veel te hoog t.o.v. de opbrengsten van het
drinkwater bij Haarlo Olden Eibergen. Schoon water in de Berkel is natuurlijk ook voor zwemwa-
ter en voor de ecologische doelstellingen belangrijk. Een extra zuiveringsstap bij het drinkwater
zelf zou een oplossing voor de korte termijn kunnen zijn. De drinkwaterwinning Eibergen-Haarlo
kan de extra zuiveringsinspanning in Duitsland sturen.
Er is overigens niet geïnventariseerd waar in Duitsland drinkwater wordt onttrokken. Wanneer in
Duitsland ook winningen worden bedreigd vanuit de Berkel is zuivering bij de RWZI mogelijk
wel rendabel.

19 Bron: VEWIN: kerngegevens drinkwater 2014.
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Conclusie RWZI’s Duitsland (B6): het voorzien van de RWZI’s in Duitsland van een nagescha-
kelde zuiveringsstap is geen reële optie wanneer het uitsluitend ten behoeve van de winning
Haarlo Olden Eibergen zou zijn. Te duur. Bovendien is daarmee alleen de emissie van veront-
reinigingen uit de RWZI’s naar de Berkel gereduceerd en dit heeft geen invloed op overige
bronnen.

4.3 Uitwerking maatregelen pad

4.3.1 Stoppen inlaat (P1)
Momenteel wordt 300.000 m3 per jaar geïnfiltreerd: voornamelijk in de zomer met circa 230.000
m3 en in de winter circa 100.000 m3.

Bij het stoppen van de inlaat wordt geen water vanuit de Berkel het gebied en ook niet de infil-
tratievijver ingestuurd. De netto onttrekking wordt met 300.000 m3/j vergroot als de infiltratie
wordt stopgezet. Dit is gesimuleerd door de winning met 300.000 m3/j te vergroten. Uit de bere-
keningen blijken de grondwaterstanden verlaagd te worden met 0,35 m dicht bij de winning tot
0,10 m op circa 700 m afstand.

Figuur 4-2 Effect op de freatische grondwaterstand van de verandering van de winningshoeveelheid
van 300.000 m3/j

De effecten zijn bepaald voor een jaargemiddelde situatie (het model is een stationair model).
De grondwaterstanden in het waterwingebied kennen een grote seizoensfluctuatie. Grondwater-
standsreeksen uit DINO geven daarover weinig recente informatie: tijdens een zomersituatie
zakt de freatische grondwaterstand tot 2,5 m uit onder invloed van de verdamping en de wegzij-
ging naar het diepere watervoerend pakket.

Het uitzakken van het grondwater in de zomerperiode heeft tot gevolg dat de infiltratie vanuit de
vijvers toeneemt (Figuur 2-11). De analyse van de aanvoergegevens laat eveneens duidelijk het
seizoenseffect zien en ook de operator van de aanvoerpomp weet uit ervaring dat de infiltratie
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groot is (“een dag na het stoppen van de aanvoer staan de sloten droog”).

De vraag is natuurlijk in hoeverre de effecten gevolgen hebben op de landbouw. Hiervoor is de
grondwaterstand ten opzichte van maaiveld van belang. De GHG in de winterperiode is inge-
schat door van een fluctuatie in het grondwater uit te gaan van circa 1,5 – 2 m. In Figuur 4-3 is
de GHG (grondwaterstand in de winter) ten opzichte van maaiveld weergegeven20. Hieruit blijkt
dat de GHG een sterk wisselend beeld vertoont: rond de winning zit de GHG relatief diep en
met name naar het westen komen ook gebieden voor met grondwaterstanden dicht aan maai-
veld. Door het stopzetten van de infiltratie dalen de grondwaterstanden. In Figuur 4-4 is deze
weergegeven hieruit blijkt dat inderdaad de rode gebieden met diepe grondwaterstanden toene-
men in grootte. Voor de zomerse grondwaterstanden is deze vergelijking ook gedaan hieruit
blijkt dat de grondwaterstanden wel beïnvloed worden maar diep blijven zitten (dieper dan 1,2
m-mv). Een nadere analyse met een gekalibreerd niet stationair model wordt aanbevolen om
ook de effecten van de infiltratie en het geheugen van het systeem mee te kunnen nemen.

De seizoensfluctuatie is ook nabij de winning dominant, met lagere grondwaterstanden in de zo-
mer dan in de winter. De infiltratie is ook seizoensgebonden. In de winter is de huidige infiltratie
beperkt. Vlakbij de infiltratievijvers zal het effect van het stopzetten van de infiltratie op de
grondwaterstanden in de winter minder groot zijn dan in de zomer. Verder van de winning zal
het effect ‘stationair’ zijn te benaderen. Hier hebben verschillen door het jaar geen invloed meer
en is de verhoging van de grondwaterstand in de zomer en in de winter gelijk en gelijk aan de
stationaire verhoging (zie Figuur 4-2).

Door middel van niet-stationaire modellering kan worden nagegaan hoe groot het gebied is
waar seizoenseffecten merkbaar zijn en of extra aanvulling in de winter mogelijk is, of dat daar-
bij meerdere extra infiltratievoorzieningen in het gebied nodig zouden zijn.

20 Het model lijkt in vergelijking met de metingen de freatische grondwaterstanden circa 0,5 m te hoog (te droog) te si-
muleren.
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Figuur 4-3 Ingeschatte GHG op basis van de modelresultaten voor de huidige situatie

Figuur 4-4 Ingeschatte GHG op basis van de modelresultaten bij stopzetten van de infiltratie
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Het stoppen van de inlaat leidt tot een verlaging van de grondwaterstanden. Dit heeft effect op
de landbouwkundige opbrengsten. De effecten van de grondwaterstandsverhoging op de land-
bouw zijn afhankelijk voor twee zaken, n.l. droogteschade en natschade.

Droogteschade.
Voor de vochtvoorziening van gewassen in de zomer is de GLG bepalend. In het gebied komen
beekeerdgronden, veldpodzolgronden en hoge zwarte enkeerdgronden voor. Dit zijn over het
algemeen lemige fijnzandige bodems, die in dit gebied zowel relatief droog (enkeerdgronden)
als nat (beekeerdgronden) zijn. Volgens het model en de peilbuisgegevens bevindt de GLG zich
in de huidige situatie dieper dan 1,2 m-mv. Het stopzetten van de inlaat leidt tot een verlaging
van de GLG. Bij een verlaging met circa 0,3 m neemt de droogteschade met 4% tot 8% toe (Ta-
bel 4-1).

Natschade.
Voor de natschade is de GHG bepalend. Voor de huidige situatie geven het model in combina-
tie met de peilbuisgegevens aan dat de GHG sterk wisselt. Er zijn nu al natte gebieden (de la-
gere beekdalen). Tabel 4-2 toont dat GHG’s ondieper dan 60 cm –mv erg gevoelig zijn voor ver-
hoging van de grondwaterstanden (dus natschade). Het stopzetten van de infiltratie leidt voor
de gebieden met een hoge GHG tot een reductie van natschade. Een goede bepaling van de
effecten van vernatting is van groot belang: het huidige stationaire model is onvoldoende nauw-
keurig omdat het de effecten van een gemiddelde situatie weergeeft.

Tabel 4-1 Droogteschade (naar Grondwaterzakboekje, Bram Bot, 2011)
Droogteschade (%) Lemig zand

GT
GLG
(cm) grasland bouwland

II 70 1 ng
II* 75 2 ng
III 105 2 2
III* 110 3 3
IV 110 3 3
V 140 7 6
V* 150 9 8
VI 170 14 14
VII 200 21 21
VII* 260 26 26

Tabel 4-2 Natschade (naar Grondwaterzakboekje, Bram Bot, 2011)
Natschade (%) Lemig zand

GT
GHG
(cm) grasland bouwland

II 10 19 ng
III 15 11 26
II* 25 9 ng
V 25 5 14
III* 30 4 15
V* 35 1 8
IV 50 0 5
VI 60 0 1
VII 100 0 0
VII* 160 0 0

Conclusie stoppen inlaat (P1): In de huidige situatie is de infiltratie in de winter beperkter dan in
de zomer en daardoor is het effect van het stoppen van de infiltratie op de grondwaterstanden
tijdens de winter minder groot dan in de zomer. Echter onduidelijk is hoe lokaal dit seizoensef-
fect is: op grotere afstand van de winning geeft de stationaire berekening jaarrond het juiste
beeld omdat dit seizoenseffect daar is uitgemiddeld: de verhoogde zomerinfiltratie is op een ki-
lometer afstand waarschijnlijk niet merkbaar maar heeft wel een stationair effect.
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In de zomer is in de huidige situatie door infiltratie een duidelijke compensatie van de verlagin-
gen als gevolg van de drinkwaterwinning. Zonder infiltratie verlaagt de grondwaterstand met
0,35 m bij de winning tot 0,10 m op 700 m afstand. Gevoelige gebieden (grondwatertrap 5, ge-
bieden met een GHG hoger dan 60 cm –mv) liggen op een afstand groter dan 700 meter van de
winning. Eventuele natschade kan daar dus afnemen bij stopzetting, maar droogteschade toe-
nemen.

Echter verlaging van de grondwaterstanden kan ook leiden tot een opbrengstdepressie in de
zomer. Doordat lemig fijn zand aanwezig is, kan ook bij grondwatertrappen VI, VII en VII* verla-
ging voor extra schade zorgen. Door het ontbreken van voldoende peilbuizen in het bescher-
mingsgebied kan echter niet goed beoordeeld worden of de grondwatertrappenkaart actueel is
of dat deze gebaseerd is op een historische situatie waarin de onttrekkingsdebieten anders wa-
ren. Het stopzetten van de inlaat leidt tot een verlaging van de GLG. Bij een verlaging met circa
0,3 m neemt de droogteschade met 4% tot 8% toe (Tabel 4-1). Stopzetting van aanvoer lijkt in
dat opzicht moeilijk haalbaar.

Om na te gaan wat de te verwachten extra droogteschade in de zomer is dient inzicht in het
grondwaterregime vergroot te worden. Dit geldt in mindere mate voor eventuele natschadere-
ductie in de winter.

4.3.2 Benutten schone waterstromen Leerinkbeek (en eventueel Ramsbeek/Berkel)(P2)
In winterperioden zijn de Leerinkbeek en Ramsbeek watervoerend en stroomt er water af naar
de Berkel. In de zomerperiode wordt water ingelaten in deze beken. Het schone water in de
winterperiode kan benut worden in de winter meer te infiltreren.

In de Leerinkbeek en Ramsbeek blijkt een aantal bestrijdingsmiddelen in significant hogere con-
centraties voor te komen dan in de Berkel. Het is op dit moment niet duidelijk welke water-
stroom (de Berkel, de Leerinkbeek of de Ramsbeek) in de winter het schoonst is. Wel is zeker
dat door verdunning in de winter een betere oppervlaktewaterkwaliteit kan worden verwacht dan
In de zomer.

In de ondergrond is in de winning Olden Eibergen ook in de winter ruimte aanwezig om water te
bergen. De grondwaterstand is ook nabij de winning nog altijd 2 m –mv. In een gebied met een
straal van 500-600 meter is de GHG meer dan 1,2 meter onder maaiveld en is dus geen nat-
schade te verwachten. De volgende berekening is daarom uitgevoerd om de haalbaarheid van
deze maatregel te kwantificeren:
· De dynamiek van het grondwater is zeer groot, 1,5 tot 2,5 meter. Tezamen met de aange-

troffen fijne zanden wijst dit op een sterk lagere bergingscapaciteit / porositeit dan de alge-
meen aangenomen 0.35. Een grove inschatting is dat de porositeit ongeveer de helft daar-
van is.

· Het stationaire effect van de infiltratie van 300.000 m3 per jaar geeft aan dat een bodemvo-
lume van 450.000 tot 600.000 m3 watervoerend wordt, wat bij een porositeit van 0.15 een
effectief bergingsvolume van 70.000 – 90.000 m3 is.

· Er is voldoende ‘stationaire ruimte’ in de aquifer aanwezig om in de winter een dergelijke
hoeveelheid grondwater extra te bergen; echter op iets meer dan 700 meter van de winning
zijn enkele gebieden met grondwatertrap V aanwezig waar mogelijk natschade kan ont-
staan. Het is onwaarschijnlijk dat op die afstand het effect van seiszoensgebonden infiltratie
nog merkbaar zal zijn. De stationaire berekening geeft voldoende inzicht in de te verwachten
stijging, het grondwatermodel is echter momenteel alleen stationair gemodelleerd waardoor
niet kan worden nagegaan hoe groot de gebieden zijn waar natschade kan toenemen.

· Indien de transmissiviteit van het freatische pakket voldoende groot is kan deze ruimte wor-
den benut. Ook dit kan alleen met niet-stationaire modellering worden nagegaan.

Conclusie benutten schone waterstromen (P2):
Met behulp van extra aanvoer van schoner water, dat in de winterperiode aanwezig is in de be-
ken, zal de GHG (hoge wintergrondwaterstand) lokaal sterk kunnen toenemen. Er lijkt vol-
doende ruimte in de onverzadigde zone aanwezig om een significant deel van dit water te ber-
gen.
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Om na te gaan welke beek het schoonste water bevat dient monitoring, gepaard met debietme-
tingen, plaats te vinden op meerdere momenten in het jaar en op representatieve tijdstippen:
gedurende baseflow situaties in zomer en winter.

Alleen met niet-stationaire berekeningen kan worden nagegaan of de in de onverzadigde zone
aanwezige ruimte kan worden benut. De freatische aquifer dient daarvoor over een voldoende
hoge transmissiviteit te beschikken. Een alternatieve oplossing is dat meerdere infiltratiemoge-
lijkheden in de omgeving worden gerealiseerd die in de winter kunnen worden geactiveerd. In
de zomer zou een aantal watergangen droog moeten vallen om dan de infiltratiedebieten te re-
duceren.

Momenteel is bekend hoeveel water wordt ingelaten; het is echter niet bekend hoeveel water
weer terugstroomt in de Berkel. Het effect van stopzetting van de inlaat is daardoor niet te be-
palen. Aanbevolen wordt bij de aansluiting op de Berkel een meetcampagne op te zetten.

4.3.3 Waterconservering middels peilbeheer in intrekgebied (P3)
De vraag is hoe de infiltratie is te beïnvloeden. Natuurlijk kan dat door de bodems van de water-
lopen en vijver schoon te maken; dat verlaagt de intredeweerstand. Een andere manier, die ook
in de winter effect heeft, is het verhogen van het peil in de sloten. Hiervoor is een berekening
uitgevoerd.

Figuur 4-5 Locatie gebied met peilverhoging (paars omlijnd), tevens gebied waarvoor de infiltratie in
het model is bepaald

In de basisberekening werd voor het aangegeven gebied een infiltratie van 135.000 m3/j bere-
kend. Met peilverhoging wordt dat 220.000 m3/j. Daarnaast heeft de peilverhoging een draine-
rende sloot (de bruine lijn in het zuidelijke deel van het gebied met peilverhoging) tot gevolg
waarbij er minder afvoer plaatsvindt en er dus water ( “gebiedseigen neerslag”) vastgehouden
wordt.

De effecten van de grondwaterstandsverhoging op de landbouw zijn afhankelijk voor twee za-
ken. Ten eerste de vochtvoorziening van gewassen in de zomer. Bepalend hiervoor is de GLG.
In het gebied komen beekeerdgronden, veldpodzolgronden en hoge zwarte enkeerdgronden
voor. Dit zijn over het algemeen lemige fijnzandige bodems, die in dit gebied zowel relatief
droog (enkeerdgronden) als nat (beekeerdgronden) zijn. Volgens het model bevindt de GLG
zich in de huidige situatie dieper dan 1,2 m-mv. Bij een verhoging van de GLG met circa 0,3 m
zal de droogteschade met 4% tot 8% afnemen (Tabel 4-1).
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Voor de natschade is de GHG bepalend. Voor de huidige situatie geven het model in combina-
tie met de peilbuisgegevens aan dat de GHG sterk wisselt. Er zijn nu al natte gebieden (de la-
gere beekdalen. Tabel 4-2 toont dat GHG’s ondieper dan 60 cm –mv erg gevoelig zijn voor ver-
hoging van de grondwaterstanden. Een goede bepaling van de effecten van vernatting is
daarom van groot belang (het huidige stationaire model is onvoldoende nauwkeurig).

Figuur 4-6 Stationair effect op de freatische grondwaterstand van de verhoging van het peil in de
oppervlaktewatersloten rond de winning (30 cm verhoging)

Water kan worden vastgehouden met behulp van boerenstuwen.

In bovenstaande is peilbeheer berekend voor een beperkt gebied. Peilverhoging zou ook uitge-
voerd kunnen worden voor een groter gebied, bijvoorbeeld het gebied tussen de Ramsbeek en
de Leerinkbeek. Op die manier wordt een grotere buffer gecreëerd.

Tot slot zou gedacht kunnen worden aan een herinrichting of verbreding van watergangen.

Conclusie peilbeheer (P3):
Met het verhogen van het oppervlaktewaterpeil kan de infiltratie van oppervlaktewater sterk ver-
hoogd worden. Voor de landbouw betekent het dat de droogteschade aan gewassen vermin-
derd wordt, maar dat mogelijk lokaal de natschade vergroot kan worden. Een nader onderzoek
naar de niet-stationaire effecten verdient aanbeveling. De verwachting is dat de natschade veel
kleiner zal zijn dan de vermindering van de droogteschade.

Op basis van het verhogingspatroon is de verwachting dat met een verhoging van peilen in de
winter enkele tienduizenden m3 extra in de ondergrond kunnen worden geborgen, vooral bij de
winning Eibergen omdat daar diepe grondwaterstanden aanwezig zijn.

Er zouden bodemvochtmetingen gedaan moeten worden o.a. om na te gaan waar zich schijn-
grondwaterspiegels bevinden.
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4.3.4 Route inlaatwater verschonen (P 4)

P4.a. Baggeren
Hierdoor wordt nalevering van microverontreinigingen uit bagger naar oppervlaktewater opge-
heven maar dit betekent ook een toename van infiltratie van oppervlaktewater, afkomstig uit de
Berkel, naar het grondwater. Wanneer de bagger op de kant wordt gezet (zoals nu hoogstwaar-
schijnlijk het geval is) reduceert de infiltratie naar het diepere grondwater nauwelijks, alleen de
route en mogelijk ook de reistijd wordt anders, n.l. niet meer via het inlaatwater maar direct van-
uit de bagger op de kant. De bijdrage vanuit deze route is derhalve beperkt. Baggeren van de
aanvoerleiding van oppervlaktewater naar het gebied waarbij de bagger verwijderd wordt en
niet op de kant gezet wordt zou mogelijk wel een bijdrage kunnen leveren.

Conclusie baggeren (P4): Baggeren wordt als een niet voldoende effectieve maatregel beoor-
deeld.

P4.b. Zuiveren inlaatwater
Bijvoorbeeld water laten lopen via zuiveringsmoerassen, helofytenfilters, wadiachtig systeem of
wilgentenen+ witschimmels.

Verwijdering in helofytenfilters of andere natuurlijke biologische zuiveringssystemen vindt voor-
namelijk plaats door binding, bezinking en afbraak. Opname in de plant speelt bijna niet mee.
Stoffen die aan zwevend stof binden zullen bezinken bij een lange verblijftijd. Makkelijk afbreek-
bare stoffen breken af door de verblijftijd. Belangrijk is dus een verlenging van de verblijftijd in
bovengrondse omstandigheden. De verblijftijd van de organische verontreinigingen in de onder-
grond bij reducerende omstandigheden op weg naar de winning is al lang genoeg om afbraak
bij die omstandigheden met zich mee te brengen.

Enkele voorbeelden van natuurlijke zuiveringssystemen:
· Drielanden. In de wijk Drielanden in Groningen is zwart water (toiletwater) na behandeling in

een septic tanksysteem samen met het overige grijze huishoudelijk water (waswater, dou-
chewater etc.) geleid door een helofytenfilter gevolgd door een vloeiveld. In deze combinatie
van natuurlijke systemen vindt 50 tot 90 % verwijdering van de meeste gemeten geneesmid-
delen plaats. Een uitzondering vormt carbamazepine. Dit wordt niet verwijderd. Carbamaze-
pine is een antiëpilepticum die ook bij een RWZI nauwelijks verwijderd wordt.

· Waterharmonica. 21Dit is een natuurlijk schakelsysteem tussen effluent van RWZI’s en op-
pervlaktewater bestaande uit meerdere achter elkaar staande compartimenten zoals riet
(helofytenfilters), vijvers, sloten, moerasbos (struweel) en een natuurlijk watersysteem.
Vanaf de jaren ’90 zijn verschillende waterharmonica’s in ons land aangelegd. Bij metingen
is gebleken dat concentraties organische microverontreinigingen over het algemeen weinig
afnemen. Wel nemen de gehalten brandvertragers en insecticiden licht af en deze afname
vindt vooral plaats in zuiveringsmoerassen. Het grootste effect van de waterharmonica’s is
dat de piekconcentraties worden afgevlakt.

· Hollandse bloementuin22. Water uit afvoersloten in een bloembollengebied is geleid door he-
lofytenfilters. De zuiverende werking van de filters voor gewasbeschermingsmiddelen is ge-
meten. Gebleken is dat in de zomerperiode de som van gewasbeschermingsmiddelen voor
30% verwijderd werd. Sommige middelen werden vrijwel geheel verwijderd en andere hele-
maal niet. Ook bleek een duidelijke variatie in verwijdering in de verschillende maanden.

Conclusie zuiveren inlaatwater (P4b): Natuurlijke systemen dragen zeker bij tot de verwijdering
van organische microverontreinigingen maar de verwijdering is stof specifiek en niet reprodu-
ceerbaar. Verlenging van de bovengrondse verblijftijd van inlaatwater leidt tot verbetering.

De omlegging van de N18 waarbij veel met grond wordt geschoven biedt de mogelijkheid voor
het ontstaan van een interessant gebied waar zuivering en productie van organische stof kan
worden gecombineerd.

21 STOWA 2013-07, 2012-10, 2012-11, 2012-12. Imares C005/12.
22 Grontmij 2010-12. Monitoring helofytenfilters Hollandse bloementuin.
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4.3.5 Aquaterraconcept en andere bodemverbeterende maatregelen die de waterhuis-
houding beïnvloeden (P5)

Bij het aquaterraconcept wordt organische stof toegevoegd in de bouwvoor en wordt bodemver-
betering toegepast. Bij toename van het organische stofgehalte wordt water beter vastgehou-
den, adsorberen microverontreinigingen en komen door mineralisatie nutriënten beschikbaar
voor de wortelzone.

Naast het toevoegen van organische stof hebben ook het poriënvolume, de dichtheid, de door-
latendheid en de worteldiepte invloed op de waterhuishouding van de bodem23.
De effecten zijn o.a. afhankelijk van het bodemtype. De bodemkaart van het grondwaterbe-
schermingsgebied is weergegeven in Figuur 2-10. In het grondwaterbeschermingsgebied ko-
men voornamelijk podzolgronden (geel) en in mindere mate beekeerdgronden (bruin) en hoge
zwarte enkeerdgrond (groen).

Effecten van bodemverbetering:
· Oppervlakkige afvoer.

De oppervlakkige afvoer (belangrijke bron van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen)
wordt tegengegaan bij bodemverbetering (voldoende doorlatendheid en organische stofge-
halte) in de bovenste paar centimeters en kan hierdoor bij een matige bui (30 mm, intensiteit
15 mm/h) tot nul reduceren, met name bij een podzolgrond.
De doorlatendheid kan worden verbeterd wanneer bewerking van het land door zware ma-
chines zoveel mogelijk wordt tegengegaan (slemping).

· Waterbergend vermogen.
Dit is afhankelijk van het porïënvolume en het organische stofgehalte. Door bodemverbete-
ring in de bouwvoor ontstaat er met name in de zomerperiode 3 tot 12,5 mm meer waterber-
gend vermogen. Dit resulteert in een grotere vochtbeschikbaarheid tijdens droogte. De toe-
name is het hoogst bij een podzolgrond en er is geen verschil tussen gras- en maïs.

· Vochtvasthoudend vermogen.
Organische stof heeft het vermogen om vocht te binden. Een toename van 1 % organische
stof in de bouwvoor leidt tot een toename van 6mm beschikbaar bodemvocht. Bij een toe-
name van de worteldiepte is langer en meer water beschikbaar door capillaire nalevering.
Door bodemverbetering kan op een podzolgrond bij grasland het gemiddeld aantal dagen
droogtestress afnemen van 32 tot 25 dagen en reduceert de benodigde beregening met
25%; bij maisland neemt de droogtestress af van 12 tot 8 dagen en reduceert de benodigde
beregening met ca 35 % op podzolgronden en maakt beregening vrijwel overbodig op
beekeerdgronden.

· Toename afbraak. De organische stof creëert goede omstandigheden voor de groei van
bacteriën die afbraak van organische microverontreinigingen bevorderen.

Om deze maatregel te kunnen kwantificeren is informatie over beregening benodigd. Binnen het
intrekgebied wordt door agrariërs jaarlijks ca 4600 m3 water onttrokken. Een reductie van ca
30% betekent een reductie van ca 1400 m3. Dit is ca 0,5 % van de hoeveelheid water die jaar-
lijks via de inlaatvijver wordt ingelaten (300.000 m3).

Samenvatting effect bodemverbetering
Door het toepassen van bodemverbetering:
· neemt de oppervlakkige afspoeling af.

Hierdoor wordt het infiltrerende oppervlaktewater schoner.
· is het gewas minder afhankelijk van neerslag en beregening.

Water voor beregening wordt onttrokken uit grondwater. De benodigde hoeveelheid te ont-
trekken voor beregening neemt af door bodemverbetering. Dit heeft een positieve werking
op de grondwaterstand en reduceert daardoor de benodigde hoeveelheid in te laten water
via de inlaatvijver. Hierdoor reduceert ook de hoeveelheid microverontreinigingen die met
het ingelaten water naar de winning infiltreren.

· neemt de infiltratie vanuit de landbouwprecelen af vanwege de reductie in beregening.

23 STOWA 2013-13A. De invloed van bodemstructuur op het watersysteem. Een verkenning
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· neemt het adsorberend vermogen voor microverontreinigingen toe.
Hierdoor neemt de reistijd van deze verontreinigingen naar de winning en ook de afbraak
toe.

In kenniskringen onder agrariërs zoals ook voorgesteld is bij de landbouwkundige maatregelen
B1 t/m B 4 (zie paragraaf 4.2.1) kunnen de ervaringen van bodemverbeterende maatregelen
gedeeld worden.

Conclusie bodemverbetering (aquaterra) (P5) : toepassen van bodemverbetering wordt als een
goede maatregel beoordeeld.

4.3.6 Vergroten bijdrage regenwater aan infiltrerend water (P6)
P6a. Afkoppelen regenwater van gemengde stelsels.
P6b. Minder bestraten, goede infiltratievoorzieningen (zoals wadi’s)

Door beide maatregelen wordt minder regenwater naar het riool gestuurd, maar infiltreert dit di-
rect in de bodem. Hierdoor is er minder inlaatwater naar de infiltratievijver afkomstig uit de Ber-
kel nodig om het grondwaterpeil te kunnen handhaven. De hoeveelheid water die jaarlijks via de
infiltratievijver infiltreert bedraagt ca 300.000 m3. Hemelwater en water afkomstig van verhardin-
gen zijn schoner dan water afkomstig uit de Berkel. Eénmaal per jaar bestrijdt de gemeente
Berkelland onkruid op verhardingen op chemische wijze (glyfosaat, is per 1 maart 2016 verbo-
den). Om de kwaliteit van het infiltrerende water te verbeteren zou de gemeente kunnen over-
gaan op mechanische of thermische wijzen van onkruidbestrijding.

Uitgaande van de volgende kentallen: 50% van de riolering van Eibergen (oppervlak ca 270 ha)
is een gemengd stelsel (geëxtrapoleerd uit GRP Berkelland 2013-2018) en dit beslaat 50% van
het oppervlak van Eibergen, 75% van het neerslagwater wordt afgevoerd via het gemengde
stelsel, een jaarlijks neerslagoverschot (neerslag min verdamping) van 250 mm, kan worden
berekend dat vervanging van een gemengd stelsel naar een stelsel waarbij het hemelwater
wordt geïnfiltreerd een jaarlijkse toename van het infiltrerende water van ca 250.000 m3 bete-
kent. Dit is ca 80 % van het infiltrerende water uit de infiltratievijver. Wanneer ook het water uit
gescheiden stelsels niet meer afgevoerd wordt naar oppervlaktewater maar ook geïnfiltreerd
wordt, betekent dit een jaarlijkse toename van 500.000 m3. Infiltratie vanuit de infiltratievijver
zou hiermee kunnen vervallen. Niet alle hemelwater kan infiltreren. Een deel van het hemelwa-
ter moet beschikbaar blijven voor stedelijk water.

De gemeente Berkelland heeft in het GRP 2013-2018 haar koers verlegd naar een doelmatig
scenario. Dit houdt in dat er naar gestreefd wordt op termijn alleen afvalwater naar de RWZI te
transporteren en geen hemelwater. Voor hemelwater wordt zoveel mogelijk gestreefd naar par-
ticuliere inzet waarbij hemelwater zoveel mogelijk lokaal benut wordt of geïnfiltreerd wordt op de
plaats waar het valt. Verhard oppervlak wordt zoveel mogelijk afgekoppeld. De gemeente legt
infiltratiekolken en wadi’s aan. Maatregelen zullen dikwijls geïnitieerd worden bij rioolvervanging
of nieuwbouw. Uiteindelijk (30 jaar ?) verdwijnt het gemengde stelsel.
In het buitengebied mag hemelwater niet geloosd worden op de drukriolering. Via de milieuver-
gunning is geregeld dat verontreinigd afstromend water (bijvoorbeeld erfafspoeling) via een infil-
tratievoorziening (bijvoorbeeld wadi) kan lopen.

Conclusie vergroten bijdrage infiltrerend regenwater (P6a en P6b):
De maatregel wordt beoordeeld als een goede maatregel om de verontreinigingen afkomstig uit
de Berkel te reduceren. De gemeente heeft de maatregel al in haar beleid voor de lange ter-
mijn. Versneld toepassen van het beleid leidt tot versnelde reductie van microverontreinigingen
naar de winning.

4.3.7 Piekvolumes benutten (P7)
Hoge neerslagpieken in de zomer zouden slimmer het gebied kunnen worden ingestuurd door
middel van een ‘WADI-principe’. Een analyse van de afvoergegevens laat zien dat pieken in de
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zomer nauwelijks voorkomen: droogvallende beken worden zeer incidenteel watervoerend, ten-
zij er sprake is van een langdurige regenachtige periode. In de Berkel zijn in de zomer nauwe-
lijks pieken aanwezig: deze ontstaan alleen in winterperiodes als de tijdelijke berging is gevuld.

Conclusie benutten piekvolumes (P7):
Piekvolumes zijn in de zomerperiode nauwelijks aanwezig en kunnen dus niet betrouwbaar wor-
den benut. Daarnaast vereist benutting van pieken grote investeringen. De maatregel wordt niet
haalbaar geacht. Wel moet er naar worden gestreefd de gehele regenintensiteit in het gebied te
behouden en niet af te voeren.

4.3.8 Slimmer sturen onttrekkingsdebiet alle winningen aan de Berkel (P8)
Wanneer de winning in de zomer (als inlaatwater viezer is) gecombineerd wordt met Lochem
hoeft in de zomer minder verontreinigd water te worden aangevoerd naar de inlaatvijver (Noor-
dijkerveld wordt in de zomer ook beïnvloed door de Berkel). Ook binnen de winning variëren
van onttrekkingsputten is mogelijk.

Deze maatregel lijkt vooral kansrijk om eventuele negatieve effecten van verminderde inlaat of
seizoensgebonden inlaat te mitigeren. Indien droogschade zou ontstaan door verminderde in-
laat of natschade door meer inlaat in de winter, dan zou een ander onttrekkingsregime uitkomst
kunnen bieden.
Lochem zit al jaren aan zijn maximale productiecapaciteit. Uitbreiding van het onttrekkingsde-
biet in Lochem betekent uitbreiding van de zuivering.

Conclusie slimmer sturen onttrekkingsdebiet 9P8)
Deze maatregel is als losse maatregel niet kansrijk omdat hetzelfde water naar de winning gaat.
Het is wel een mogelijke mitigerende maatregel ten behoeve van maatregel P2 (benutten
schone waterstromen).

4.3.9 Verder verbeteren Berkeldal (P9)
Ook beekjes naar Berkel toe verduurzamen en retentie vergroten.
Hef effect van deze maatregel is niet uitgewerkt.

4.3.10 Gescheiden drinkwater en fit for use water routes (P10)
Ongeveer 5% van het water dat door een drinkwaterbedrijf geleverd wordt dient geschikt te zijn
voor menselijke consumptie (drinkwater, afwaswater, kookwater). Het overige water wordt ge-
bruikt voor toiletspoeling, douche- en waswater (zie Figuur 4-7).

Figuur 4-7. Drinkwater in huis naar toepassing 24

Huishoudens

24 Bron: VEWIN: kerngegevens drinkwater 2014.
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Hergebruik van water bij huishoudens betekent reductie van watergebruik en dus reductie van
benodigd onttrekkingsdebiet.
De kern Eibergen heeft 12.000 inwoners. Per persoon is het waterverbruik ca 120 l/pp/dag. Dit
betekent een waterverbruik van 525.000 m3/jaar. De meest reële vorm van hergebruik is het
gebruik van douchewater en/of waswater voor toiletspoeling (ca 25% waterverbruik). Voor toilet-
spoeling is voldoende douche en waswater ter beschikking. Hergebruik zou een reductie van
waterverbruik van ca 130.000 m3/jaar betekenen. Jaarlijks wordt in de inlaatvijver ca 300.000
m3 ingelaten om de grondwaterstand te compenseren (onttrekkingsdebiet Olden Eibergen ca
1,6 miljoen m3 /jaar). Een reductie in waterverbruik van 130.000 m3/jaar zou een reductie van
het benodigde inlaatwater met ca 45% reduceren en dus ook een reductie van de vracht micro-
verontreinigingen uit dit inlaatwater (afkomstig uit de Berkel) met 40%. De maatregel zou het
onttrekkingsdebiet van Olden Eibergen met ca 8% reduceren.

Eibergen is gezien de krimp in de regio geen groeigemeente (aanname, niet geverifieerd). Dit
betekent dat er weinig nieuwbouw zal plaatsvinden. Bij nieuwbouw zijn gescheiden waterstro-
men eenvoudig te realiseren, maar de bijdrage vanuit nieuwbouw zal naar verwachting gering
zijn. Gescheiden waterstromen zouden bij deze maatregel aangelegd moeten worden in be-
staande bebouwing. Uitgaande van een inwonertal van 12.000 inwoners en een gemiddeld aan-
tal bewoners per huishouden van 2,4 gaat betekent dit ca 5000 huizen. Geschatte kosten voor
aanleg van een gescheiden systeem per huis ca €1500,- . Dit betekent een eenmalige uitgave
van 7,5 miljoen euro.

Bedrijven
Bedrijven kunnen hun te lozen water zodanig zuiveren dat dit water geïnfiltreerd kan worden.
Dit zou een reductie in de benodigde hoeveelheid inlaatwater uit de Berkel kunnen betekenen.
Volgens mondelinge informatie van Vitens bevinden zich binnen de kern van Eibergen geen zo-
danige grootverbruikers van drinkwater dat reductie hiervan een eigen zuivering voor die bedrij-
ven rechtvaardigt.

Agrariërs
Door agrariërs wordt jaarlijks 4600 m3 water onttrokken voor beregening en als spoelwater. Mo-
gelijk wordt drinkwater gebruikt als spoelwater, maar in beide gevallen is dit water afkomstig uit
grondwater. Reductie van de benodigde hoeveelheid water voor beregening is reeds besproken
bij de maatregelen B 1 t/m B4 en P5.
Het buitengebied in het intrekgebied is geheel voorzien van drukriolering. Deze drukriolering
wordt ook ten dele (over)belast door agrarisch afvalwater. Het is vooralsnog niet geïnventari-
seerd waar erfwater en water afkomstig van het spoelen van spuitmachines geloosd wordt, op
de drukriolering of op het oppervlaktewater. Hergebruik van spoelwater reduceert het waterver-
bruik en zuiveren van het spoelwater, mogelijk bij een combinatie van agrariërs, zou een optie
kunnen zijn om emissies te reduceren (zie ook maatregelen B1 t/m B4) (in de fruitteelt is zuive-
ring van afvalwater dat verontreinigd is met bestrijdingsmiddelen al gebruikelijk).

Naast waterhergebruiksmogelijkheden zijn er ook mogelijkheden om waterbesparing te stimule-
ren, bijvoorbeeld met behulp van slimme meters al dan niet gekoppeld aan slimme energieme-
ters.

Conclusie water fit for use (P10):
Bij huishoudens reduceert hergebruik van waswater voor toiletspoeling de waterinlaat aanzien-
lijk, maar vraagt een eenmalige uitgave van ca 7.5 miljoen euro. Dit is duur. Bovendien is het
maatschappelijk draagvlak voor een ingreep in de huizen mogelijk gering
Bij de bedrijven zijn er geen grootverbruikers van water.
Agrariërs kunnen gestimuleerd worden spoelwater te hergebruiken en te zuiveren. Dit behoort
bij de landbouwkundige maatregelen.

4.3.11 Biologische zuivering door toevoegen bacteriën (vgl. bodemsanering) (P11)
In de bodemsanering wordt vaak gebruik gemaakt van het toevoegen van bacteriën voor de af-
braak van organische microverontreinigingen. Het betreft dan veelal verontreinigingen met
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VOCL (vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen) of PAK (polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen). Ook is het in principe mogelijk organische bestrijdingsmiddelen af te breken, maar
hier is niet veel ervaring mee. Om afbraak te stimuleren dient veelal met reagentia de macro-
chemie beïnvloed te worden, bijvoorbeeld ter beïnvloeding van de redoxomstandigheden. Voor
een drinkwaterwinning is het ongewenst de macrochemie van het grondwater te beïnvloeden
ten behoeve van de afbraak van stoffen. Momenteel wordt er veel meer gezocht naar het extra
toevoegen van gebiedseigen bacteriën waardoor de macrochemie niet wordt aangetast. Met
deze technieken is ook niet veel ervaring. Dit betekent dat het resultaat van toepassen van
deze maatregel voor de bescherming van de kwaliteit van het ruwwater ongewis is. Dit wordt
dan ook als een niet reële maatregel beschouwd.

Conclusie biologische zuivering (P11): Het resultaat van deze maatregel is onzeker en er moet
eerst onderzoek uitgevoerd worden om het effect van deze maatregel te kunnen beoordelen.

4.4 Uitwerking maatregelen object

4.4.1 Ondergrondse ontijzering (O1)
Er is een variatie in de zuivering tussen de verschillende winningen, Haarlo Eibergen heeft bij-
voorbeeld geen ontijzering. Bij ondergrondse ontijzering wordt zuurstofhouden water in de on-
dergrond gebracht waardoor ijzer in de vorm van ijzer(hydr)oxiden neerslaat. Naast ijzer oxide-
ren ook andere in de grond aanwezige componenten. Het duurt daarom geruime tijd (10 a 20
jaar) voordat er een oxische zone ter plaatse van de ontijzering kan ontstaan. Wanneer een-
maal zo’n oxische zone ontstaan is komen de microverontreinigingen van een gereduceerde
zone in een oxische zone en door deze wisselende omstandigheden neemt de afbraak van de
organische microverontreinigingen toe.

Conclusie ondergrondse ontijzering (O1): ondergrondse ontijzering is een goede zuiverende
maatregel, maar de termijn waarop en de mate waarin deze zuivering optreedt is onzeker.

4.4.2 Nageschakelde zuiveringstrap bij de drinkwaterwinning (oxidatiestap en actief kool)
(O2)

Deze maatregel is in principe in strijd met de KRW doelstellingen. Volgens de KRW (grondwa-
terrichtlijn) dient de grondwaterkwaliteit zodanig beschermd te worden dat aanvullende zuive-
rende maatregelen niet nodig zijn.

Verwijdering van organische microverontreinigingen uit het ruwwater kan in principe met een
nageschakelde zuiveringsstap met behulp van adsorptie aan actief kool (kosten ca € 0,30/ m3)
alleen of bij verdergaande verontreiniging een combinatie van een oxidatiestap ( UV/peroxide of
ozon) en een adsorptiestap (actief kool) (gecombineerde kosten ca €0,50) of met membraanfil-
tratie. De kosten bij verwijdering uit drinkwater zijn hoger dan bij een RWZI omdat het zuive-
ringsniveau strengere en meer gecontroleerde eisen stelt. De zuiveringskosten bij een onttrek-
kingsdebiet van 2,8 miljoen bedraagt 1,4 miljoen euro (ter vergelijking : zuivering bij de RWZI’s
in Duitsland bij verwijdering van 70% organische microverontreinigingen uit het effluent kost ca
6 miljoen euro, zie paragraaf 4.2.3).

De landelijk gemiddelde drinkwaterprijs bedraagt € 1,47. Een extra verwijderingsstap verhoogt
de lokale drinkwaterprijs met ca 30%.

Conclusie zuivering bij de winning (O2): zuivering bij de winning heeft een reproduceerbaar en
voldoende resultaat. De kosten zijn echter hoog en in strijd met de KRW. Voordeel: het effect
van alle bronnen samen wordt aangepakt.

4.5 Kennisvragen
· B1 t/m B4. Welke ervaringen zijn opgedaan met de landbouwkundige maatregelen en welke

reductie van bestrijdingsmiddelenemissie naar de ondergrond is hieruit te verwachten ?
Welke monitoring zou moeten plaatsvinden om de effecten te meten ?

· B1 t/m B4. Welke landbouwinitiatieven/kenniskringen spelen er lokaal/regionaal/nationaal
om bij aan te sluiten ?
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· B6. Wat is naast de effluenten uit de RWZI’s nog meer een bedreiging van de kwaliteit van
de Berkel in Duitsland (IBA’s, overstorten, industriële lozingen).

· B6. Zijn er in Duitsland winningen die bedreigd worden door de kwaliteit van de Berkel ?
· P1. Vergroting hydrologisch inzicht om na te gaan wat de te verwachten extra droogte-

schade in de zomer is wanneer de inlaat stopt. Dit geldt in mindere mate voor eventuele nat-
schadereductie in de winter. Dit vergt een niet stationaire modellering.

· P1. Wat draagt inlaat bij aan gewasproductie, met andere woorden wat is de invloed van de
inlaat op de grondwaterstanden, uitgaande van de huidige wincapaciteit. Is een inlaat daarbij
doelmatig en hoeveel is dit ten opzichte van de wincapaciteit over het jaar heen. Kan de af-
voer uit het gebied de wincapaciteit vervangen, welk deel moet nog worden afgevoerd. Is
het mogelijk de inlaat op een andere plaats te laten plaatsvinden dan de huidige inlaatvijver
?

· P2. Om na te gaan welke beek het schoonste water bevat dient monitoring, gepaard met de-
bietmetingen, plaats te vinden op meerdere momenten in het jaar en op representatieve tijd-
stippen: gedurende baseflow situaties in zomer en winter.

· P2. Alleen met niet-stationaire berekeningen kan worden nagegaan of de in de onverza-
digde zone aanwezige ruimte kan worden benut. De freatische aquifer dient daarvoor over
een voldoende hoge transmissiviteit te beschikken. Een alternatieve oplossing is dat meer-
dere infiltratiemogelijkheden in de omgeving worden gerealiseerd die in de winter kunnen
worden geactiveerd. In e zomer zou een aantal watergangen droog moeten vallen om dan
de infiltratiedebieten te reduceren.

· P2. Momenteel is bekend hoeveel water wordt ingelaten; het is echter niet bekend hoeveel
water weer terugstroomt in de Berkel. Het effect van stopzetting van de inlaat is daardoor
niet te bepalen. Aanbevolen wordt bij de aansluiting op de Berkel een meetcampagne op te
zetten.

· P3. welk peilbeheer kan er gevoerd worden ten behoeve van landbouw, rekening houdend
met infiltratie bij een pompcapaciteit van 2,8 miljoen m3?

· P3. Wat zijn de beheerkosten van de inlaatvoorziening (beheer/onderhoud watergangen,
pompen) ?

· P3. Wat is de invloed van herinrichting/ aanpassing breedte/aanpassing diepte van de hui-
dige waterlopen en wat is het effect van verplaatsing van de huidige waterlopen of de hui-
dige inlaatvijver?

· P4. Zijn er locaties beschikbaar die geschikt zijn voor een zuiveringsmoeras ?
· P6. Hoeveel water is nodig voor het stedelijk water en hoeveel regenwater is beschikbaar

om te infiltreren na afkoppeling ?
· Wat zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied waar bij aangesloten kan worden ?
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5 Strategie

5.1 Beschouwing op het gebied

5.1.1 De winning wordt bedreigd
De winning Haarlo / Olden Eibergen is een kwetsbare winning die voor een deel gevoed wordt
door oppervlaktewater uit de Berkel. Deze voeding vindt voornamelijk plaats door infiltratie van
dit oppervlaktewater via een infiltratievijver.

Het water in de Berkel bevat diverse verontreinigingen waarvan de aanwezigheid niet gewenst
is. De kwaliteit wordt o.a. beïnvloed door emissies vanuit stedelijk gebied in Nederland en Duits-
land en door RWZI’s en andere lozingen vanuit stedelijk gebied in Duitsland. In het oppervlakte-
water zijn o.a. geneesmiddelen gemeten en zijn diverse andere microverontreinigingen te ver-
wachten. Deze komen ook in het ruwe water van de winning terecht.

Naast beïnvloeding van het ruwe water door infiltratie van verontreinigd oppervlaktewater wordt
de winning beïnvloed door landbouwactiviteiten (zie Figuur 5-1). Deze landbouwactiviteiten zor-
gen voor een relatief hoge belasting met bestrijdingsmiddelen en afbraakproducten daarvan.

Figuur 5-1. Bronnen en route van verontreinigingen naar de winning

5.1.2 Hoe houden we samen de winning schoon
Wil de drinkwaterwinning Haarlo Olden Eibergen ook in de toekomst goed kunnen functioneren,
dan draait het in de kern om de vraag “Hoe blijft de kwaliteit en kwantiteit van het ruwe drinkwa-
ter in de toekomst op orde”. Daarnaast is het van belang er voor te zorgen dat grond- en opper-
vlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit zo goed mogelijk verbeterd worden zodat naast de drinkwa-
terfunctie (primaat) ook andere functies in het gebied zo optimaal mogelijk functioneren. Om dit
op een duurzame manier te doen kan een belangrijk en eenvoudig hoofdprincipe worden toege-
past: zorgen dat in het gebied schone waterbronnen zoveel mogelijk worden benut en zorgen
dat de oorzaken voor vies water zo veel mogelijk worden teruggedrongen.
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Daarbij kunnen de volgende werkingsmechanismen worden toegepast (zie Figuur 5-2):
1. zoveel mogelijk schoon water in het natuurlijke deelstroomgebied waarin de winning is

gelegen vasthouden en infiltreren
2. zoveel mogelijk verontreinigende bronnen in het natuurlijke deelstroomgebied waarin de

winning is gelegen terugdringen
3. zo min mogelijk water met microverontreinigingen inlaten
4. “reservewater” dat toch kunstmatig moet worden ingelaten- als functies kritisch worden- zo

schoon mogelijk inlaten (schoonste perioden benutten)
5. zoveel mogelijk verontreinigende bronnen terugdringen in het stroomgebied van het “reser-

vewater” (de Berkel) dat toch kunstmatig moet worden ingelaten als functies kritisch worden
6. versterken zelfreinigend vermogen deelstroomgebied
7. zuiveren ruwe drinkwater en verminderen van drinkwatergebruik

Figuur 5-2. Denkmodel strategie waterwinning Haarlo Olden Eibergen met daarin de verschillende
groepen maatregelen.

Gekoppeld aan deze zeven werkingsmechanismen zijn maatregelen geïnventariseerd, gerubri-
ceerd naar maatregelen aan de bron van de verontreinigingen (gecodeerd B) (RWZI’s, stedelijk
gebied, landbouw), maatregelen die ingrijpen in het pad van de verontreinigingen naar de win-
ning (gecodeerd P) en maatregelen bij de winning, het bedreigde object, zelf (gecodeerd O).

Dit resulteert in de volgende groepen maatregelen (voor een detaillering en uitwerking van de
maatregelen, zie hoofdstuk 4):

1. Vergroten schone volume water in intrekgebied winning, bijvoorbeeld regenwater:
· P2. Benutten schone waterstromen
· P3. Waterconservering middels peilbeheer in intrekgebied of herinrichting van watergangen
· P5. Aquaterraconcept
· P6. Vergroten bijdrage regenwater aan infiltrerend water
· P7. Piekvolumes benutten
· P9. Verbeteren Berkeldal

Deze maatregelen grijpen kwantitatief in op het watersysteem. Onder de huidige omstandighe-
den wordt in de winter schoon overtollig water afgevoerd naar de Berkel, zowel uit het landelijk

1 vergroten infiltratie schoon
water in het intrekgebied

2 verkleinen verontreinigingslast in
het intrekgebied

3 verkleinen inlaat met microverontreinigingen
4 zo schoon mogelijk water inlaten
5 verkleinen vieze bronnen op inlaatwater

6 vergroten zelfreinigend
vermogen intrekgebied

7 zuiveren ruwe drinkwater
/verminderen drinkwatergebruik

waterwingebied

grondwater-
beschermingsgebied

Berkel

Leerinkbeek

Ramsbeek
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gebied als uit het stedelijk gebied, en wordt in de zomer ‘vies’ water uit de Berkel het bescher-
mingsgebied ingelaten. De maatregelen zijn er op gericht om in de zomer inlaat te minimalise-
ren door elders of op een ander moment schoon water te benutten. Dit heeft uiteraard effecten
op het waterregiem en kan leiden tot veranderingen in natschade en droogteschade. Voor en-
kele maatregelen kan alleen met gedetailleerde en niet-stationaire modellering worden nage-
gaan of de maatregel daadwerkelijk haalbaar is: er is zelfs een kans dat landbouwschade gere-
duceerd kan worden met een goed maatregelenpakket. Ook de afhankelijkheid van water door
gewassen speelt hierin een rol evenals de wijze waarop de agrarische percelen van water wor-
den voorzien.

2. Verkleinen vieze bronnen intrekgebied winning (landbouw)
· B1 t/m B4. Landbouwkundige maatregelen.

Dit zijn maatregelen die er op gericht zijn zo min mogelijk en zo doelgericht mogelijk bestrij-
dingsmiddelen te gebruiken met een pakket aan mogelijke maatregelen waarvan een deel
valt onder de noemer Lage Doserings Systemen (LDS). Bij deze maatregelen hoort ook
maatregel P5, aquaterraconcept, waarbij het organische stofgehalte in de bodem toeneemt.
De bedreiging van de winning biedt de mogelijkheid samen met de agrariërs aan de slag te
gaan.

3. Verkleinen inlaat water met microverontreinigingen
· P1. Stoppen inlaat

Bij het stoppen van inlaat van verontreinigd water uit de Berkel in het gebied neemt infiltratie
van verontreinigingen naar de winning af, maar verlaagt ook de grondwaterstand met 0,35 m bij
de winning tot 0,10 m op 700 m afstand. Door deze verlaging neemt droogteschade lokaal toe,
maar neemt natschade af.

De effecten van stoppen of verkleinen van de hoeveelheid inlaatwater worden gecompenseerd
wanneer deze maatregel gecombineerd wordt met maatregelen uit groep 1, waarbij zoveel mo-
gelijk schoon water in het gebied wordt vastgehouden of met maatregelen uit groep 7 waarbij
de benodigde hoeveelheid te onttrekken water gereduceerd wordt.

4. Inlaatwater zo schoon mogelijk inlaten
· P4. Route inlaatwater verschonen

° P4a Baggeren
° P4b. Zuiveren inlaatwater

Voordat het inlaatwater infiltreert kan er voor een extra zuivering van het inlaatwater gezorgd
worden door het water via natuurlijke zuiveringssystemen te laten lopen. Hiervoor zijn verschil-
lende mogelijkheden beschikbaar die allemaal wel een zeker ruimtebeslag met zich meebren-
gen maar ook aan belevingswaarde kunnen bijdragen en organische stof kunnen produceren
om water in de landbouwgebieden beter vast te kunnen houden.

5. Verkleinen vieze bronnen op Berkel
· Nederland:

° B1 t/m B4. Landbouwkundige maatregelen.
° B5. Lozing huishoudelijk afvalwater reduceren

- B5a. Emissies uit IBA’s reduceren
- B5b. Overstorten naar infiltrerend water opheffen

° B7. Terugdringen gewasbeschermingsmiddelen in hele intrekgebied Berkel

· Duitsland:
° B1 t/m B4. Landbouwkundige maatregelen.
° B6. RWZI’s in Duitsland voorzien van nageschakelde zuiveringsstap
° B7. Terugdringen gewasbeschermingsmiddelen in hele intrekgebied Berkel
° Overige stedelijke bronnen reduceren
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Zowel vanuit Nederland als vanuit Duitsland wordt de Berkel belast met verontreinigingen uit
stedelijk gebied en vanuit de landbouw. In Duitsland lozen er ook nog 5 RWZI’s hun effluenten
op de Berkel waarin zich ook organische microverontreinigingen bevinden. Voor geneesmidde-
len is dit de belangrijkste bron.

In Nederland is er in het intrekgebied sprake van slechts 2 IBA’s en ook de overstorten dragen
beperkt bij aan de vracht verontreinigingen die in de Berkel terecht komt.

Het is onbekend hoeveel er naast de RWZI’s in Duitsland verder geloosd wordt op de Berkel
vanuit IBA’s, overstorten, vergistingsinstallaties en overige industriële lozers.

De winning Olden Eibergen kan een aanleiding vormen om samen met Duitsland op te trekken
de Berkel in zijn geheel schoner te maken.

6. Vergroten zelfreinigend vermogen intrekgebied. (Hoe zorg je dat het schoon blijft.)
· P11. Biologische zuivering door toevoegen bacteriën

Het resultaat van een dergelijke maatregel is ongewis en de maatregel is daarom minder ge-
schikt.

7. Zuiveren ruwe drinkwater en verminderen ruwe drinkwatergebruik.
· P10. Minder onttrekken door hergebruik water (water fit for use)
· P8.   Slimmer sturen onttrekkingsdebiet
· O1.   Ondergrondse ontijzering van ruwwater
· O2.   Nageschakelde zuiveringsstap van het onttrokken water.

Een extra zuiveringsstap, een end-of pipe maatregel, is niet gewenst en in strijd met de KRW
die minimaal een stand-still van de mate van benodigde zuivering voorstaat.

Hergebruik van water en het stimuleren van een beperking van watergebruik, bijvoorbeeld door
de introductie van slimme meters, is een goede maatregel die aansluit bij algehele duurzaam-
heidspincipes om zuinig met grondstoffen om te gaan.

5.2 Hoe nu verder
Alleen door samenwerking tussen verschillende partijen en gebruikers van grond, grondwater
en oppervlaktewater kan de drinkwaterwinning Haarlo Olden Eibergen (HOE) ook in de toe-
komst drinkwater leveren van een goede kwaliteit zonder daarbij de zuiveringsinspanning te
vergroten. Die samenwerking kan tevens bijdragen tot een meer duurzame vorm van landge-
bruik en een verbetering van de kwaliteit van andere functies in het gebied.

De aanpak van de problematiek rond de winningen Haarlo en Olden Eibergen kan als een pilot
dienen voor een gezamenlijke aanpak bij de bescherming van andere winningen.

De wijze waarop de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden wordt technisch inhoudelijk en
organisatorisch in de volgende paragrafen beschreven.

5.2.1 Drie sporen
De maatregelen ter bescherming van de drinkwaterwinning kunnen voor het merendeel samen-
gevat worden onder drie hoofdsporen, waarbij de maatregelen aan de winning zelf buiten be-
schouwing worden gelaten:
· Watersysteemspoor (kwantitatief en kwalitatief) (groepen 1, 3, 4 en 6)
· Landbouwspoor (pakket 2)
· Bronspoor (bronmaatregelen van bronnen naar de Berkel) (groep 5)

Deze drie hoofdsporen kunnen parallel aan elkaar aangepakt worden met weinig interferentie.
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Watersysteemspoor (kwantitatief en kwalitatief) (groepen 1, 3, 4 en 6)
De verschillende maatregelen die vallen onder deze pakketten staan niet los van elkaar. Zo
heeft de hoeveelheid schoon water die binnen het gebied vastgehouden kan worden direct een
relatie met de reductie van de benodigde hoeveelheid inlaatwater.
Om het effect en de effectiviteit van deze maatregelen beter te kunnen beoordelen dienen deze
maatregelen beter uitgewerkt en nader onderzocht te worden (zie ook de kennisvragen in para-
graaf 4.5 ). Door ook negatieve effecten als droogteschade en natschade beter in beeld te krij-
gen, kan een betere keuze gemaakt worden binnen de maatregelen die binnen dit onderdeel
vallen.

De landbouwers ondervinden het meeste effect van ingrepen in het watersysteem. Deze dienen
dan ook betrokken te worden bij de uiteindelijke keuze.

Ingrepen in het watersysteem, waarbij ook kan horen een wijziging in het oppervlaktewaterpa-
troon, kennen ook een ruimtelijke component met een daarbij behorende mogelijke functiewijzi-
ging. Dit aspect dient dan ook duidelijk meegenomen te worden bij dit spoor en dit biedt ook
kansen, samen met andere ontwikkelingen in het gebied, om de kwaliteit van het gebied te ver-
beteren, ook in de beleving.

Landbouwspoor (groep 2)
Deze maatregelen staan grotendeels los van de twee andere sporen. Vanuit de landbouwper-
celen infiltreren bestrijdingsmiddelen immers direct naar het grondwater, naast uit- en afspoe-
ling naar oppervlaktewater.
Dit project kan een aanleiding vormen lokaal landbouwers te stimuleren op een duurzame wijze
landbouw te bedrijven. Immers de landbouwmaatregelen staan een wijze van boeren voor
waarbij zo min mogelijk schadelijke stoffen op de omgeving worden afgewenteld. Hiervoor is
een gereedschapskist aan maatregelen beschikbaar. Samen met de landbouwers kan op basis
van maatwerk per perceel de meest optimale set geselecteerd worden, individueel of in groeps-
verband in een kenniskring, waarbij de ervaringen onder de lokale omstandigheden gedeeld
kunnen worden.
Voor de winning is duurzaam omgaan met bestrijdingsmiddelen het meest relevant, maar de
maatregelen dienen daarnaast bij voorkeur ook aan te sluiten bij de wijze van toediening van
mest, zodat een heel systeem van duurzame kringloop landbouw kan ontstaan.

Bronspoor (groep 5)
Deze maatregelen betreffen voornamelijk de maatregelen van bronnen naar de Berkel vanuit
het stedelijk gebied. Deze maatregelen zijn voor de bescherming van de winning niet nodig
wanneer de inlaat naar het gebied gestopt wordt maar dragen wel bij aan een gezonde Berkel.
De bronnen binnen deze categorie in Nederland dragen slechts gering bij aan de totale vracht
verontreinigingen die de winning bedreigen. De grootste vracht is afkomstig uit Duitsland. Dit
project kan een aanleiding en vliegwiel vormen grensoverschrijdend met Duitsland aan de slag
te gaan ten behoeve van een gezonde Berkel. Wellicht zijn er in Duitsland ook drinkwaterwin-
ningen die bedreigd worden.

Tabel 5-1. Relatie sporen, groepen maatregelen en maatregelen
spoor Groepen maatregelen maatregel
watersysteemspoor 1. Benutten schone waterstromen P2, P3, P5, P6, P7, P9

3. stoppen inlaatwater P1
4. inlaatwater zo schoon mogelijk maken P4
6. vergroten zelfreinigend vermogen intrekge-
bied

P11

landbouwspoor 2. Verkleinen vieze bronnen intrekgebied B1, B2, B3, B5, P5
bronspoor 5. verkleinen vieze bronnen op Berkel B5, B6, B7

5.2.2 Organisatorisch
Om structureel de verontreinigingsproblematiek bij de winning aan te pakken zou een organisa-
tie in het leven geroepen kunnen worden met een projectgroep en vier werkgroepen die ieder
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belast is met de uitvoering van de werkzaamheden behorende bij een spoor, waarbij het bron-
spoor verdeeld wordt in een bronspoor Nederland en een bronspoor Duitsland (zie Figuur 5-3).
Immers de aanpak in Duitsland vergt een andere bestuurlijke en technische insteek, die aansluit
bij de aansturing in Duitsland. Bovendien biedt een grensoverschrijdende samenwerking de mo-
gelijkheid aanspraak te maken op daartoe geëigende subsidies.

Ieder werkgroep formuleert zijn eigen aanpak, waarbij de organisatievormen binnen de drie
werkgroepen sterk kan verschillen omdat er verschillende stakeholders bij betrokken zijn. In ie-
der geval dienen werkzaamheden afgestemd te worden binnen de centrale projectgroep omdat
er aspecten aan de orde zijn die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van de andere
werkgroepen.

In deze werkgroepen dient het onderdeel ‘ruimtelijke inrichting’ duidelijk een plaats te krijgen.
Immers ingrepen in het watersysteem, in het stedelijk gebied en in het landelijk gebied bieden
de mogelijkheid maximaal gebruik te maken van de potentiële functies die dit gebied in zich
heeft en de mogelijkheid met elkaar de omgeving mooier en aantrekkelijker te maken.
Daarnaast is bewustwording bij en inbreng van de burgers gewenst, daarbij aansluitend bij de
huidige trend van een terugtredende overheid waarbij burgerinitiatieven een kans moeten kun-
nen krijgen.

Naast een technische pilot zou de aanpak Haarlo Olden Eibergen daarmee ook een organisato-
rische pilot kunnen zijn.

Figuur 5-3. Mogelijk organisatiemodel voor de aanpak t.b.v. schoon drinkwater

Dit project biedt een kans om als pilot te dienen voor de integrale aanpak van een gebied, waarbij een op-
timum gezocht kan worden tussen effecten van de maatregelen in Nederland en Duitsland, een mooiere
omgeving en een bestuurlijke nationale en internationale aanpak.

Pilot: HOE samen naar een winning van de toekomst

Projectgroep ….

Werkgroep
watersysteem

Werkgroep
landbouw

Werkgroep
bronaanpak
Nederland

Werkgroep
bronaanpak

Duitsland

Voorlichting

Burgers
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· Gemeente Berkelland, website, Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2018
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De beoordeling in onderstaande tabel heeft plaatsgevonden op basis van expert judgement van Grontmij
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VERSLAG WORKSHOP VITENS/WRIJ, d.d. 17-12-2015 9:00 – 12:30 TE DOETINCHEM
26 jan. 2016

1. Agenda workshop
8:50 – 9:00 inloop en koffie / thee
9:00 – 9:15 uur welkom en introductie (door Marga / Toon)
9:15 – 9:40 uur kennismaking
9:40 – 10:10 uur analyse waterkwaliteitsproblematiek door Marc Vissers
10:10 – 10:30 uur plenaire bespreking “is er een probleem?” belicht vanuit Vitens & WRIJ
10:30 – 10:40 uur P A U Z E
10:40 – 11:00 uur Presentatie Bron – Pad – Object door Louis Broersma
11:05 – 12:00 uur (Bron – Pad – Object) in groepen werken aan mogelijke oplossingen
12:00 – 12:30 uur nabespreking / beoordelingscriteria: centrale vraag “Wanneer is het goed?”

2. Aanwezigen
Hieronder een opsomming van de genodigden en hun specialisatie. Enkele personen waren
verhinderd (tussen haakjes aangegeven).

Deelnemers waterschap Rijn en IJssel:
· Marga Limbeek (coördinatie vanuit WRIJ)
· Annemarie Kramer (specialist waterkwaliteit)
· Dennis Roes (zuiveringstechnoloog)
· Rutger Engelbertink (systeemkenner de Berkel)
· Laurens Gerner (hydroloog en relatie met Vruchtbare Kringloop)
· Karel Hesselink (gebiedskenner Berkel)
· Ellen Bollen (hydroloog) (afwezig)
· Christina Oosterhoff (beleidsmedewerker)

Deelnemers Vitens:
· Toon van Kessel (coördinatie vanuit Vitens)
· Martin de Jonge (monitoring, meetnetten in grondwaterbeschermingsgebieden)
· Renske Terwisscha van Scheltinga (idem, veel gis informatie)
· Paul Keizer (procestechnoloog voor de Achterhoek)
· Frank Schoonenberg (procestechnoloog, alle zuiveringstechnieken)
· Sebastien Kraaijeveld (communicatiedeskundige, corporate communicatie, strategisch be-

trokken bij microverontreinigingen) (afwezig)
· Rob Breedveld (deskundige ruwwaterontwikkelingen pompputten)
· Sjoerd Rijpkema (geohydroloog, modellen)
· Jan Jaap Buyse (geohydroloog, modellen)
· Marlies van Rijn (data analist chemische analyses drinkwater) (afwezig)

3. Resultaat plenaire discussie
Naar aanleiding van de presentaties is eerst plenair gediscussieerd.

Er worden twee hoofdbronnen onderscheiden, waaruit mag worden geconcludeerd dat mini-
maal twee maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken:
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· De Berkel
° RWZI’s die lozen op de Berkel
° Diffuse verontreiniging in het intrekgebied van de Berkel met onder meer bestrijdingsmid-

delen uit de landbouw
· Bronnen binnen het intrekgebied

° Het landbouwkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen
° Mogelijke invloed uit overstorten en stedelijk gebied.

Ten aanzien van de rapportage met de probleemanalyse mist men inzicht in de maaiveld-
hoogte, bodemopbouw, grondwatertrappen en het kwel-infiltratiepatroon. De Berkel ligt hoog in
het landschap en infiltreert. De beschermingsgebieden op de kaarten zijn gedateerd.

In een deel van het gebied (tussen Leerinkbeek en Haninkgoot) wordt water ingelaten. Inlaat is
oorspronkelijk door het waterschap gestart ten behoeve van veedrenking. De watergangen heb-
ben bijna allemaal een functie voor de landbouw: piekafvoer in natte perioden, maar ’s zomers
zijn ze droog. Daarom wordt water ingelaten. WRIJ laat weten dat intern de vraag is gesteld of
inlaat, bijvoorbeeld bij de Haninkgoot, nog wel nodig is. Inlaat kost geld, is het nog wel nodig
voor de landbouw en de vraag is in hoeverre vanwege de waterkwaliteit schade wordt veroor-
zaakt. De Berkel kent waterkwaliteitsproblemen in situaties met lage grondwaterstroming. Het
effect hiervan zou deels gemitigeerd kunnen worden door inlaat te verminderen. Het effect van
inlaat op de grondwaterstand wordt in twijfel getrokken. Er wordt ingeschat dat dit vooral merk-
baar is in een zone van enkele meters van de watergangen en niet verder in de aangrenzende
percelen. Het merendeel van het ingelaten water infiltreert.

Er zijn nu veel technische oplossingen te bedenken. Zijn er ook sturende, algemene principes?
Doel is dus om breed te kijken naar alternatieven: wat is de meest gewenste inrichting van het
gebied? De winning moet op lange termijn duurzaam worden!

Ook de volgende zaken worden bediscussieerd:
· Vervuiler betaalt: in hoeverre is dit mogelijk?
· Wie zijn de belanghebbenden? Samen of alleen (WS – Vitens).
· Het risico is behalve afhankelijk van concentratie ook afhankelijk van de stof.
· Regenwater vasthouden in het gebied: regenwaterbekkens; landgebruik daarop aanpassen?
· Koppel inlaat af en verander de inrichting van het gebied; landgebruik daarop aanpassen ?

Natuur i.p.v. landbouw ? Daar moet wel draagvlak voor zijn.
· Neem landgebruik dat past bij de functie waterwinning (Gebiedsdossier is opgesteld met de

actoren uit de omgeving).
· Imago Vitens: kwaliteit van wingebieden van groot belang voor imago en om belang schoon

water te laten zien. Een wingebied moet het mooiste gebied zijn om te leven en heeft de
beste planologische bescherming. Op die manier kan je de kwaliteit van het drinkwater ver-
markten. Vitens is ‘Staatsbosbeheer van het gebied’.

· Winning verplaatsen, mixen met een Natura 2000 gebied
· Op welk moment moeten we beginnen met fase 2?

Overige aspecten:
· Gezamenlijk moet worden nagegaan wat de bronnen van de verontreinigingen zijn. Dit bete-

kent meer meten en monitoren.

4. Oplossingsrichtingen voor Bron, Pad en Object
Men is in drie groepen (groep Bron – groep Pad – groep Object) uiteengegaan om maatregelen
te bedenken.
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Er blijken erg veel oplossingsrichtingen mogelijk om de belasting naar het ruwwater te reduce-
ren. De bewijsvoering voor de oorzaken van de belasting (bron) en voor de effectiviteit van de
maatregelen moeten kloppend zijn om de juiste oplossingsrichting te kiezen.

4.1 Maatregelen bron
Maatregelen aan de bron betreffen vooral maatregelen voor de lokale landbouwkundige bron
van gewasbeschermingsmiddelen en om lokaal water in het gebied te houden:

B1. Vruchtbare kringloop: druppel-irrigatie.
Hierdoor is minder aanvoer van water nodig is en bij een bepaalde concentratie gewas-
beschermingsmiddelen in het water is dus ook een lagere hoeveelheid gewasbescher-
mingsmiddelen nodig.

B2. Gebruik middelen in intrekgebied terugdringen door stimuleren.
De groep middelen die wordt aangetroffen in ruwwater is beperkt (MCPP en Bentazon).

B3. Gericht beleid toelating bestrijdingsmiddelen:
Ook deze weg kan bewandeld worden omdat duidelijk is dat normen in het gebied wor-
den overschreden.

B4. Een “Vitens-2000 gebied” maken.
Landgebruik, inrichting en beheer door Vitens duurzaam invullen bijvoorbeeld door
duurzame landbouw aantrekken / omvormen.

B5. Lozing huishoudelijk afvalwater reduceren :
B5a. Emissie uit IBA’s reduceren:
Bij IBA’s extra trap aanbrengen of drukriolering in buitengebied toepassen, afhankelijk
van de grootte van de bron,
B5b.Overstorten naar infiltrerend water opheffen.
Uit bijvoorbeeld Eibergen die in de Berkel terechtkomen of in watergangen in het intrek-
gebied.

B6. RWZI’s in Duitsland voorzien van nageschakelde zuiveringstrap.
Opvallend is dat in de workshop verwijdering van microverontreinigingen bij Duitse
RWZI’s bij de groep “bronnen” niet als maatregel is opgevoerd. Er is wel over gespro-
ken. Onbekend was in welke mate deze zuiveringen bijdragen aan de problemen met
stoffen. De gemeten microverontreinigingen zijn ook deels afkomstig van overstorten.
Dus nu is moeilijk in te schatten in welke mate dat een effectieve maatregel is. Deze
maatregel is niet bij voorbaat afgevallen, alleen is onbekend in welke mate dit effectief
kan zijn en al tot een niet-kansrijke optie wordt gezien. Dit geldt ook voor andere maat-
regelen aan de bron van middelen die bij RWZI’s aankomen, zoals uiteraard ook verbod
op inname medicijnen, gescheiden opvang van urine. De investeringskosten van aan-
passing van de zuiveringen en ook de operationele kosten worden ook als kostbaar ge-
zien ten opzichte van maatregelen die binnen het intrekgebied van de winning mogelijk
zijn.

B7.  Terugdringen gewasbeschermingsmiddelen in hele intrekgebied Berkel.
Het terugdringing van gewasbeschermingsmiddelengebruik in het gehele intrekgebied
van de Berkel is als een niet kansrijke optie beoordeeld. Deze keuze is te onderbou-
wen: het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen alleen in het
intrekgebied van de winning is namelijk veel effectiever. De vracht naar de winning van-
uit lokale toepassing in het intrekgebied van de winning (grotendeels infiltratie, kleiner
deel uit- en afspoeling) is groter dan de vracht die met inlaatwater uit de Berkel komt.
Bovendien is het oppervlak van het intrekgebied van de winning veel kleiner dan het op-
pervlak van het intrekgebied van de Berkel. Door het terugdringen van gewasbescher-
mingsmiddelen van het intrekgebied van de winning naar het hele intrekgebied van de
Berkel uit te breiden zou alleen de bijdrage van de hoeveelheid gewasbeschermings-
middelen die buiten het intrekgebied van de winning in de Berkel terecht komt extra ge-
reduceerd worden.
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4.2 Maatregelen pad
P1. Stoppen inlaat

  Bij het stoppen van inlaat wordt geen water vanuit de Berkel het gebied ingestuurd.
P2. Benutten schone waterstromen Leerinkbeek (en eventueel Ramsbeek)

In winterperioden zijn de Leerinkbeek en Ramsbeek watervoerend en stroomt er water
af naar de Berkel. In de zomerperiode wordt water ingelaten in deze beken. Het schone
water in de winterperiode kan benut worden, bijvoorbeeld voor afvoer naar de inlaatvij-
ver of voor gebruik voor veedrenking zodat minder (of geen )inlaatwater vanuit de Ber-
kel ingelaten hoeft te worden.

P3. Waterconservering middels peilbeheer in intrekgebied.
Hierdoor hoeft minder schoon water afgevoerd te worden naar de Berkel in de winterpe-
riode en dit kan benut worden (zie 2.)

P4. Route inlaatwater verschonen:
P4.a. Baggeren
Hierdoor wordt nalevering microverontreinigingen uit bagger naar oppervlaktewater op-
geheven maar dit betekent ook een toename van infiltratie van oppervlaktewater, af-
komstig uit de Berkel, naar het grondwater.
P4.b. Zuiveren inlaatwater
Bijvoorbeeld water laten lopen via zuiveringsmoerassen, wadiachtig systeem of wilgen-
tenen+ witschimmels).

P5.  Aquaterraconcept.
Bodem verbeteren door inbrengen organische stof. Hierdoor wordt water langer vastge-
houden en worden microverontreinigingen beter geadsorbeerd.

P6. Vergroten bijdrage regenwater aan infiltrerend water:
P6a. Afkoppelen regenwater van gemengde stelsels: minder regenwater naar riool stu-
ren, maar bij voorkeur naar infiltratievijver
P6b. Minder bestraten, goede infiltratievoorzieningen (zoals wadi’s)

P7.  Piekvolumes benutten
Bij hoge neerslag pieken in de zomer slimmer het gebied insturen en bergen in de win-
ter.

P8.  Slimmer sturen onttrekkingsdebiet alle winningen aan de Berkel.
Bijvoorbeeld door zomer (als inlaatwater viezer is) te combineren met Lochem en Noor-
dijkerveld zodat in de zomer geen verontreinigd water hoeft te worden aangevoerd naar
inlaatvijver. Ook binnen de winning variëren van onttrekkingsputten is mogelijk.

P9.  Verder verbeteren Berkeldal
Ook beekjes naar Berkel toe verduurzamen en retentie vergroten

P10.  Gescheiden drinkwater en ffu (fit for use) water-routes
5 % is drinkwater. Voor veel overige toepassingen is geen drinkwaterkwaliteit nodig (bij-
voorbeeld koelwater of proceswater) waardoor minder water bij de winning onttrokken
hoeft te worden.

P11.  Biologische zuivering door toevoegen bacteriën (vgl bodemsanering).
P12. (Toegevoegd na de workshop) Verplaatsen van de vijver om langere reistijden naar de

winning te creëren.

4.3 Maatregelen object
O1.  Zuivering aanpassen met redoxniveaus en evt. ondergrondse ontijzering (er is een vari-

atie in de zuivering tussen de verschillende winningen, Haarlo Eibergen heeft bijvoor-
beeld geen ontijzering). Hierdoor neemt het oxiderend vermogen van de ondergrond en
de daaraan gekoppelde afbraak van stoffen toe.

O2.  Nageschakelde trap (actief kool) (dit is in strijd met KRW doelstellingen)

5. Te onderzoeken onderdelen
· Welke groep stoffen en welk aandeel (veel stoffen niet gemeten en andere stoffen pas zeer

recent)?
· Afbraak (welke stoffen) en waterbalans
· Aantal partijen
· Ontwikkelingen:
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° Krimp en vergrijzing
° Drukriolering afschaffen?
° Gebruik bestrijdingsmiddelen

6. Beoordelingscriteria maatregelen (wat vinden we ervan?)
De keuze voor de juiste oplossing(en) hangt af van diverse overwegingen. Op de eerste plaats
zetten wij de integraliteit in de beoordeling: het probleem moet zeer goed en helder in kaart zijn
om voor elke oplossing na te kunnen gaan of het een integrale oplossing is of een oplossing
voor een deel van het probleem.
1. Bijdrage probleemoplossing: welk deel van het probleem wordt door de maatregel opgelost:

het gehele probleem of een deel van het probleem:
° Per bron
° Per groep van stoffen

2. Kosten maatregelen op
° korte (investering) en
° lange (kosten onderhoud e.d.) termijn.
Enkele dure oplossingen zijn niet overwogen in bovengenoemde oplossingsrichtingen omdat
deze bij voorbaat als te duur worden gezien.

3. (Sociale) acceptatie, effect op leefomgeving.
4. Partijen:

° Aantal en typen te betrekken partijen,
° draagvlak bij deze partijen,
° mogelijkheid extra draagvlak / financiering.

5. Werkzaamheid: hoe zeker weet je dat de maatregel werkt?
6. Hoe snel realiseerbaar
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VERSLAG WORKSHOP VITENS/WRIJ, d.d. 02-02-2016 9:00 – 12:30 TE ARNHEM

1. Agenda workshop
8:50 – 9:00 Inloop / koffie / thee
9:00 – 9:15 Welkom, terugblik workshop 1 en doel workshop 2
9:15 – 9:45 uur Toelichting uitwerking maatregelen (Grontmij)
9:45 – 10:00 uur Discussie en aanvulling maatregelen
10:15 – 10:30 uur Samenvatting en terugkoppeling
10:30 – 10:45 uur P A U Z E
10:45 – 12:15 uur Aan de slag …van maatregelen naar strategie
12:15 – 12:30 uur Nabespreking / Hoe verder?
12:30 – 13:00 uur Lunch

2. Aanwezigen
Hieronder een opsomming van de genodigden en hun specialisatie. Enkele personen waren
verhinderd (tussen haakjes aangegeven).

Deelnemers waterschap Rijn en IJssel:
· Marga Limbeek (coördinatie vanuit WRIJ)
· Annemarie Kramer (specialist waterkwaliteit)
· Dennis Roes (zuiveringstechnoloog)
· Rutger Engelbertink (systeemkenner de Berkel)
· Laurens Gerner (hydroloog en relatie met Vruchtbare Kringloop)
· Karel Hesselink (gebiedskenner Berkel) (afwezig)
· Ellen Bollen (hydroloog) (afwezig)
· Christina Oosterhoff (beleidsmedewerker)
· Ronald van Ark

Deelnemers Vitens:
· Toon van Kessel (coördinatie vanuit Vitens)
· Martin de Jonge (monitoring, meetnetten in grondwaterbeschermingsgebieden)
· Renske Terwisscha van Scheltinga (idem, veel gis informatie)
· Paul Keizer (procestechnoloog voor de Achterhoek)
· Frank Schoonenberg (procestechnoloog, alle zuiveringstechnieken) (afwezig)
· Sebastien Kraaijeveld (communicatiedeskundige, corporate communicatie, strategisch be-

trokken bij microverontreinigingen) (afwezig)
· Rob Breedveld (deskundige ruwwaterontwikkelingen pompputten) (afwezig)
· Sjoerd Rijpkema (geohydroloog, modellen) (afwezig)
· Jan Jaap Buyse (geohydroloog, modellen) (afwezig)
· Marlies van Rijn (data analist chemische analyses drinkwater) (afwezig)
· Ron de Jong

3. Resultaat plenaire discussie
Naar aanleiding van en ten tijde van de presentaties is eerst plenair gediscussieerd over indivi-
duele maatregelen. Ook naar aanleiding van de geeltjes (zie onderdeel 4) is gediscussieerd. De
volgende opmerkingen zijn gemaakt:

· B 1 t/m B4.
° Er zijn wettelijke (o.a. op basis LOTV) en bovenwettelijke maatregelen opgesomd. De

wettelijke maatregelen kan je handhaven.
° Voorbeeld: Brabant water. Je moet lange adem hebben. Effect over 10 a 15 jaar
°  1 x spuiten is al genoeg om een overschrijding in het oppervlaktewater te kunnen krijgen
° Met alleen stimuleren ga je het probleem niet oplossen
° Landbouwmaatregelen zijn maatwerk per perceel. Je moet boeren zelf aan het roer laten
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° Park Lingezegen tussen Arnhem en Nijmegen is een project waar van alles uitgeprobeerd
wordt.

· P 1 en P2
° Er is een goed model van Eibergen. Dat is ook gebruikt. Het model is niet goed te toetsen

omdat er maar zo weinig peilbuizen staan.
° Je moet ontwateren in de winter en in de zomer water vasthouden. Maar om in het voor-

jaar te kunnen bemesten moet het niet te nat zijn. In het voorjaar gaat de grondwatervoor-
raad heel snel achteruit. Een wankel evenwicht welk moment je kiest om water vast te
houden. (maart april)

° Je kan water vasthouden door stuwtjes of peilgestuurde drainage. Beide vergen goede
timing.

° Water vasthouden met behulp van boerenstuwen, vooral situeren op beekeerdgrond
° Is het slootpatroon wel het meest juiste ?
° Je zou bodemvochtmetingen moeten doen en moeten nagaan waar schijngrondwater-

spiegels zitten. Dat komt veel voor bij fijnzandige deklaagjes. Gewas groeit voornamelijk
op hangwater. Het effect van de winning dat volgt uit berekeningen wordt dan overschat.

° De methode waarbij schade voor opbrengstderving wordt berekend wordt gewijzigd per
2018 (STOWA nieuwe methode). Er is dan een berekeningswijze voor opbrengstdervin-
gen. Je zou beter opbrengstmetingen kunnen doen bij heel veel boeren, geeft meer infor-
matie.

° In Haarlo is geen ondergrondse ruimte beschikbaar.
° Boeren weten vaak heel goed wat er in de historie met hun perceel veranderd is, ook na

instelling van de winning. De perceptie van boeren kan anders zijn dan wat wij bereke-
nen. Interviews zouden nuttig kunnen zijn.

° Je moet goed in beeld brengen wat de toe- en afname van droogteschade en natschade
is. Opnieuw kijken naar DINO gegevens

· P3. Het gebied waarvoor invloed van peilbeheer is berekend is te klein. Zou zich moeten uit-
strekken tot aan de Leerinkbeek. Je kan ook een groter gebied nemen en er minder opzet-
ten. Naar buiten toe wordt het seizoenseffect kleiner.

· P4.
° Baggeren zou bij de aanvoerleiding van oppervlaktewater naar het gebied wel invloed

kunnen hebben.
° Bij de omlegging van de N18 wordt veel met grond geschoven. Er zou een interessant ge-

bied kunnen ontstaan voor een zuivering in combinatie met productie van organische stof.
· P5. Samen met LTO zijn er 6 DAW projecten, 2 per waterschap. 2 projecten worden uitge-

voerd in het gebied. Effect van deze projecten wordt zichtbaar in tientallen jaren. In het ge-
bied is goed uitgezicht waar zich sinks in het organische stofgehalte bevinden. (rapport
www.hoeduurzaam.nl). (Haarlo Olden Eibergen duurzaam).

· P6
° Rioned vraagt aan Gelderland waar rioleringen invloed hebben op de waterkwaliteit. Er

komt een golf van rioleringsmaatregelen aan i.v.m. veroudering, ook t.a.v. drukriolering.
Er zijn niet aan ieder gebied dezelfde eisen gesteld.

° Afkoppelen van wege brengt een toename van chloride met zich mee.
· P8. Lochem zit al jaren aan zijn maximale productiecapaciteit. Als je wilt uitbreiden moet je

de zuivering uitbreiden.

4. Aanvullingen en commentaar op maatregelen
Geeltjes met commentaar werden geplakt op de maatregelenmatrix. De volgende opmerkingen
werden op de geeltjes gemaakt:

· B1 t/m B4
° Investering/toepassing druppelirrigatie niet haalbaar voor melkveehouders
° In oppervlaktewater zijn ook medicijnresten en DEET uit de landbouw aangetroffen (paar-

den ?)
° B4 combineren met B3
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· B5a. Drukriolering is niet meer van deze tijd. Je zou decentrale zuivering moeten optimalise-
ren

· B6.
° Specifieke lozers van Duitse riool halen
° Biovergistingsinstallaties lijkt relevante bron in Duitsland
° Inzicht op bronnen afvalwater Duitsland

· P1.
° Beter zicht op bodemvochtcondities in relatie tot droogteschade
° Infiltratie verder weg van puttenveld (> 10 jaar reistijd). Stukje droogteschade accepteren.

· P2
° Nu zijn schone waterstromen nog schoon; hoe houden we dat zo.
° Schone stroom in het gebied houden. Vieze stroom naar de Berkel

· P3
° Je zou een groter gebied moeten nemen (stroomgebied), bufferzone
° Is flexibel peilbeheer al grootschalig toegepast.

· P4
° is er wel veel slib en hoe zit het met de nalevering i.v.m. historie?
° Zuiveringsmoeras, er is meer

· P 6
° Risico op foutaansluitingen
° Regenwater is ook nodig voor stedelijk water

· P8.
° Noordijk winvergunning 1 Mm3 per jaar wordt al volledig benut. Lochem wel ruimte in win-

vergunning . Beperking: zuiveringscapaciteit, NO3winning
° Seizoeneffect sturen winningen is discutabel : niet stationair rekenen

· P10.
Er zijn ook goedkopere besparingsmaatregelen (bijvoorbeeld waterbesparing koppelen aan
energie/slimme meters)

· O2
drinkwaterzuivering oxidatiestap + actief kool filter of membraanfiltratie + actief kool filtratie

5.  Beoordeling maatregelen
De maatregelentabel is beoordeeld door deelnemers. De rode stippen geven de meest zinvolle
maatregelen voor de korte termijn aan en de groene stippen de meest zinvolle maatregelen
voor de lange termijn. Iedereen had drie rode en drie groene stippen te verdelen.

Onderstaande tabel geeft de beoordeling weer.
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MAATREGELEN Korte termijn Lange ter-
mijn

Maatregelen bron
B1. Vruchtbare kringloop, druppel-irrigatie: minder aan-
voer van water, minder gewasbeschermingsmiddelen

O O O O O O O O

B2. Gebruik middelen terugdringen door stimuleren; de
groep middelen die wordt aangetroffen is beperkt (MCPP
en Bentazon).

O O

B3. Gericht beleid toelating / gebruiksvoorschriften bestrij-
dingsmiddelen

O

B4. Vitens 2000 gebied maken. Landgebruik duurzaam in-
vullen (bijv. aantrekken duurzame landbouw )

O O O

B5a .Emissie uit IBA's reduceren: IBA’s extra trap toevoe-
gen of drukriolering toepassen, afhankelijk van de grootte
van de bron)

O O

B5b. Overstorten naar infiltrerend oppervlaktewater (of in-
laatwater) reduceren
B6 RWZI's Duitsland voorzien van nageschakelde trap O O O O O O
Terugdringen gewasbeschermingsmiddelengebruik in hele
intrekgebied Berkel

O O O O O

Maatregelen pad
P1. Stoppen inlaat O O O O O O O
P2. Benutten schone waterstromen Leerinkbeek / Rams-
beek

O O O O

P3. Waterconservering middels peilbeheer in intrekgebied O O O O O O
P4a. Baggeren (nalevering uit bagger opheffen)
P4b. Zuiveren inlaatwater: zuiveringsmoerassen, wadiach-
tig systeem of wilgentenen (+ witschimmels)

O O O O

P5. Aquaterraconcept, bodem verbeteren en beter water
laten vasthouden

O O O O O O O

P6a. Afkoppelen regenwater en bijv naar infiltratievijver
sturen

O O O O O

P6b. Minder bestraten, goede infiltratievoorzieningen (wa-
di's etc)
P7. Piekvolumes in beken / Berkel slimmer het gebied in-
sturen en bergen in de zomer
P8. Slimmer sturen alle winningen aan de Berkel, bijvoor-
beeld door zomer te combineren met Lochem en Noordij-
kerveld zodat in de zomer geen verontreinigd water hoeft
te worden aangevoerd. Ook binnen de winning varieren is
mogelijk.

O

P9. Verder verbeteren Berkeldal (duurzame beekjes)om
retentie te vergroten

O

P10. Gescheiden drinkwater en fit for use water-routes
P12. Biologische zuivering door toevoegen bacterien
Maatregelen object
O1. Zuivering aanpassen met redoxniveaus en evt. onder-
grondse ontijzering.

O

O2. Nageschakelde trap (o.a. actief kool) O
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6. Strategie
Marga presenteert een plaatje naar aanleiding van de Notitie ‘Strategisch vervolg pilot Olden
Eibergen Haarlo. Notitie Waterschap Rijn en IJssel´.
Ze geeft een toelichting bij de onderdelen 1 t-m 7.

Stap 1. Vergroten schone volume water in deelstroomgebied, bijvoorbeeld regenwater.
Stap 2. Verkleinen vieze bronnen deelstroomgebied (landbouw, Eibergen etc)
Stap 3,4,5.

° Verkleinen inlaat reservewater met microverontreinigingen
° Reservewater zo schoon mogelijk inlaten
° Verkleinen vieze bronnen op reservewater

Stap 6. Vergroten zelfreinigend vermogen deelstroomgebied. (Hoe zorg je dat het schoon blijft.)
Stap 7. Zuiveren ruwe drinkwater en verminderen ruwe drinkwatergebruik.

Je moet de stappen beschouwen als een denkvolgorde, niet zozeer als een prioritering.

Deze presentatie geeft een aanzet tot de discussie waarin het volgende wordt opgemerkt:
· Duitsland

° De aanwezigheid van de problematiek in Eibergen Haarlo kan ook sturend werken op het
beleid in Duitsland en kan helpen ook voor Duitsland de urgentie aan te kaarten. Dit ge-
deelte van Duitsland zit ook in Rijn Oost en dit biedt kansen om het samen op te pakken.

° In Duitsland is er ene groot probleem met vervuiling door vergisters die lozen op de Ber-
kel

· Hoe snel moet het water schoon zijn ?

1 vergroten schone volume in
deelstrooomgebied

2 verkleinen vieze bronnen
deelstrooomgebied

3 verkleinen inlaat “reservewater” met
microverontreinigingen
4 “reservewater” zo schoon mogelijk inlaten
5 verkleinen vieze bronnen op “reservewater”

6 vergroten zelfreinigend vermogen
deelstroomgebied

7 zuiveren ruwe drinkwater en
verminderen drinkwatergebruik

1

2

3,4,5,

6

7
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° Dat is geen issue. Nu voldoet het water in feite niet. Alle concentraties zijn onder de norm
en wat dat betreft voldoet het maar je wilt meer dan dat. Omdat je in lange termijnen moet
denken moet je het nu aanpakken en ombuigen.

· Dynamiek is verschillend
° Oppervlaktewater en grondwater hebben een heel andere dynamiek. Welk oppervlakte-

water heeft een directe relatie met de winning ? In calamiteitensystemen moet aangege-
ven worden welk oppervlaktewater cruciaal is voor de bedreiging van de winning. Op de
Veluwe is er bijvoorbeeld een early warnings systeem bij beken die infiltrerend werken.

· Inlaat stoppen.
° Als je de Berkel niet inlaat ben je wel een hele hoofdbron kwijt, maar de problematiek

biedt ook een kans om de Berkel te verschonen. Je hebt bijvoorbeeld een handvat voor
toekomstige lozers tegen te gaan, niet alleen bij de Berkel maar ook op de Leerinkbeek.

°
· Vitens 2000

° Het introduceren van een Vitens 2000 gebied is een mooie gedachte. Het richt ons in ons
denken en biedt houvast voor ons handelen. Het geeft bijvoorbeeld een handvat om bur-
gers te motiveren om af te koppelen. Het vergroot de betrokkenheid. Het is t.b.v. drinkwa-
ter en dat wil toch iedereen.

° Het begrip sluit aan bij Natura 2000. Voor boeren is dat geen gunstig begrip omdat ze
bang zijn dat er weer van alles op ze afkomt.

° Je moet er een mooi en sterk verhaal van maken. In Park Lingezege gebeurt heel veel.
Dat zou hier ook moeten kunnen als je het als een gebiedsbenadering beschouwt.

· Onderzoek
° We moeten de onzekerheden verder uitzoeken en kijken hoe ver je hydrologisch kan

gaan.
° Je moet het meetnet vergroten en meetgegevens verzamelen om het effect van maatre-

gelen beter te kunnen onderbouwen.
· Bestuurlijk

° Plan past naadloos in Vitens plan duurzame bronnen waarbij je de waterwinning voor de
toekomst veilig moet stellen. Maar hoe dwing je dat af ?

° De Provincie is verantwoordelijk voor strategische watervoorraden (bijvoorbeeld Lochem).
Dergelijke voorraden zouden een specifieke status moeten krijgen.

° De Provincie is bang dat ze bij de besluitvorming buitengesloten worden, ook in relatie
met Duitsland.

° De vraag is wat is afdwingbaar en wat is vrijblijvend ?
° Er moet een vlag zijn wat helpt in de sturing.
° Het zou ook een pilotgebied kunnen zijn op bestuurlijk niveau. Hoe vlieg je zo’n project

bestuurlijk en organisatorisch nu het best aan ?
° Vitens is in gesprek met LTO. Die heeft aangegeven met waterbedrijven afspraken te wil-

len maken over toepassing van mest en gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw
· Hoe nu verder

° Deze verkenning wordt eerst aan de eigen besturen voorgelegd.
° Andere partijen moeten erbij betrokken worden zoals de Provincie maar ook de gemeente

Berkelland
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Bijlage 7

Strategisch vervolg pilot Haarlo Olden Eibergen. No-
titie WRIJ 26 jan 2016
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Strategisch vervolg pilot Olden Eibergen Haarlo,
Notitie Waterschap Rijn en IJssel 25 jan. 2016

Wat is de aanleiding van de pilot Olden Eibergen Haarlo
De aanleiding van de pilot Olden Eibergen Haarlo zijn de zorgen van Vitens over de kwaliteit
van het ruwe drinkwater op deze locatie. Hierin worden microverontreinigingen aangetroffen die
een risico vormen voor de drinkwaterwinning. Deze microverontreinigingen komen via diverse
routes naar de drinkwaterputten en zijn afkomstig uit diverse bronnen: vanuit het lokale deel-
stroomgebied waarin de winning is gelegen en vanuit het veel grotere stroomgebied van de
Berkel, waaruit water wordt ingelaten .

Vitens heeft het waterschap gevraagd gezamenlijk een begin te maken met een verdieping van
de problematiek en de mogelijkheden te verkennen voor een gebiedsgerichte aanpak.

Strategische benadering voor de problematiek
Wil de drinkwaterwinning Olden Eibergen Haarlo ook in de toekomst goed kunnen functioneren,
dan draait het in de kern om de vraag “Hoe blijft de kwaliteit en kwantiteit van het ruwe drinkwa-
ter in de toekomst op orde”. Het gaat dus om de goede hoeveelheden grond- en oppervlaktewa-
ter en om een goede kwaliteit daarvan.

Samengevat komt het er op neer: hoe kunnen grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en- kwanti-
teit zo goed mogelijk verbeterd worden zodat naast de drinkwaterfunctie (primaat) ook andere
functies in het gebied zo optimaal mogelijk functioneren. Om dit op een duurzame manier te
doen kan een belangrijk en eenvoudig principe worden toegepast: zorgen dat schone water-
bronnen zoveel mogelijk worden benut in het gebied en zorgen dat vieze waterbronnen zo veel
mogelijk worden teruggedrongen in het gebied. Daarbij kunnen de volgende werkingsmechanis-
men volgordelijk worden toegepast:

1. zoveel mogelijk schoon water in het natuurlijke deelstroomgebied waarin de winning is gele-
gen vasthouden en infiltreren

2. zoveel mogelijk verontreinigende bronnen in het natuurlijke deelstroomgebied waarin de win-
ning is gelegen terugdringen

3. zo min mogelijk water (met microverontreinigingen) kunstmatig uit andere stroomgebieden
(de Berkel) inlaten

4. “reservewater” uit andere stroomgebieden (de Berkel) dat toch kunstmatig moet worden inge-
laten- als functies kritisch worden- zo schoon mogelijk inlaten (schoonste perioden benutten)

5. zoveel mogelijk verontreinigende bronnen terugdringen in het stroomgebied van het “reserve-
water” (de Berkel) dat toch kunstmatig moet worden ingelaten als functies kritisch worden

6. versterken zelfreinigend vermogen deelstroomgebied

7. zuiveren ruwe drinkwater en verminderen van drinkwatergebruik

Toepassing van de werkingsmechanismen
Op basis van de beschreven werkingsmechanismen kan een doorkijk worden gemaakt naar
een wenselijk toekomstbeeld:
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Op basis van de beschreven werkingsmechanismen kan per mechanisme een goede invulling
worden verkend.

1. zoveel mogelijk schoon water in het natuurlijke deelstroomgebied waarin de winning is
gelegen vasthouden

Kansen:
Regenwater is het schoonste water dat het gebied binnenkomt. Via het bestaande afwaterings-
stelsel in het gebied wordt een groot deel van dit schone water echter het gebied weer snel uit-
geleid. Verminderen ontwatering, verbeteren bodemstructuur t.b.v. een betere infiltratie en ho-
gere opbrengst biedt kansen.

Een snelle eerste indicatieve berekening laat zien:
Jaarlijkse neerslag is 800 mm. Op een hectare is dit 8.000 m3 water. Verlies via verdamping is
circa 60 %, blijft over voor infiltratie 3.000 m3. Om 3.000.000 m3 water te infiltreren (met oog op
de winning) is dan 1000 ha nodig.

Gedacht kan worden aan de volgende maatregelen:
· verondiepen ent ook verbreden van aanwezige sloten en watergangen
· tijdelijk bergen van piekbuien in retentiegebieden verdeeld over het gebied dit ten behoeve

van een optimale infiltratie naar grondwater ten behoeve van de drinkwaterproductie
· peilbeheer, in eerste instantie gericht op de grondwaterwinning en daarnaast op agrarisch

beheer van de gronden, grasteelt ligt dan voor de hand.
· terugdringen verharde oppervlakken. Er is zo min mogelijk verharding wenselijk om water

zoveel mogelijk te infiltreren. In de bebouwde kom van Eibergen is hierin winst te halen. Ont-
stenen en toepassen van semi doorlatende verharding biedt mogelijkheden. Mogelijk beter
om kern Eibergen niet in drinkwaterwingebied in te laten maar er om heen te leiden van-
wege de risico’s , wel dakwater van grote bedrijven in het wingebied effectief infiltreren

· optimale verdeling van de puttenconfiguratie over het gebied om zo enerzijds beter water te
kunnen winnen en anderzijds een goede waterhuishouding te verkrijgen

Al het schone regenwater in het gebied dat nu nog naar de riolering gaat, kan in het gebied blij-
ven. Kansen liggen bij schone verharde oppervlakken die nu nog naar gemengd stelsel gaan.

2. Zoveel mogelijk verontreinigende bronnen in de natuurlijke stroomgebieden waarin de
winning is gelegen terugdringen

De aangetroffen microverontreinigingen in het gebied zijn op hoofdlijnen terug te voeren naar
een aantal relevante bronnen en routes:

Indicatie van de belangrijkste bronnen van de stofgroepen microverontreinigingen. In rood de
aangetroffen meest kritische stoffen in het ruwwater Haarlo-Olden Eibergen.

Vitens als leverancier van schoon en veilig drinkwater is trots op haar intrekgebied. Ze draagt uit
dat hier een goed beschermd gebied ligt dat planologisch veilig is gesteld voor de productie van
drinkwater. Dit uit ze in al haar mogelijkheden. Gebruikers en bewoners delen deze trots en hou-
den hier in hun dagelijkse beheer rekening mee.
Het gebied heeft dan ook een erkende status, vergelijkbaar met de N2000 gebieden. Het gebied
wordt beschermd en beheerd en er zijn inrichtingsmaatregelen uitgevoerd ten dienste van een
optimale grondwaterwinning tbv drinkwaterproductie.

Het benodigde neerslagaanbod voor de drinkwaterproductie wordt geborgen in het intrekgebied
en komt middels infiltratie ten goede aan het diepere grondwater. Vermarkting van producten
leidt tot een verdienmodel. Wonen/werken en verblijven/recreëren in een grondwaterbescher-
mingsgebied is een voorrecht en biedt voor een langere tijd garanties.
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Binnen stroomgebied Buiten stroomgebied
Landbouw
Mais??

Overstorten /
riolering

Toepassing
particulieren

Industrie/
lozingen

Verkeer Berkel/Duitsland

Bestrijdings-
middelen
MCPP
Bentazon

xx x x x

Medicijnen X?? xx x xx
Industriële
stoffen
1,1,dichloor-
ethaan

x ? xx

PAK x x x

De tabel laat zien dat voor het terugdringen van verontreinigende bronnen binnen het deel-
stroomgebied, met name de landbouwsector (maisteelt?) en gemeente belangrijke stakeholders
zijn. Ook bij particulieren en mogelijk de industrie liggen mogelijkheden. Samenwerking met
deze stakeholders is nodig om deze bronnen terug te dringen.

Gedacht kan worden aan de volgende maatregelen:

Diffuse bronnen:
· gewasproductie zonder gebruik van milieuvreemde stoffen (geen mais, wel gras)(biolo-

gische of meer bewuste teelt)
· spaarzame mestgift zonder uitspoeling, geen kunstmest
· verbeteren bodemstructuur

Puntbronnen:
· afkoppel stedelijk kern Eibergen op de Berkel in combinatie met verminderen aantal over-

storten
· lozingen buitengebied aanpakken (o.a. erf afspoeling en eventueel iba’s indien aanwezig)
· eventueel actief baggeren en aanwezige slib verwijderen in watergangen indien aanwezig
· gewasproductie zonder gebruik van milieuvreemde stoffen (geen mais, wel gras)
· spaarzame mestgift zonder uitspoeling, geen kunstmest
· verbeteren bodemstructuur

Uitsluiten stedelijk water door afkoppelen naar buiten het natuurlijke stroomgebied

3. Zo min mogelijk water (met microverontreinigingen) kunstmatig uit andere stroomge-
bieden (de Berkel) inlaten

Water inlaten vanuit de Berkel kan vanuit duurzaamheidsperspectief worden beschouwd als
een kunstgreep die alleen moet worden toegepast als binnen het gebied alle mogelijkheden van
watervoorziening al benut worden en er toch schade (definitie van schade en mate er van) aan
functies ontstaat als gevolg van droogte. Er zijn namelijk verschillende nadelen aan het inlaten
van water vanuit de Berkel. Ten eerste is de Berkel een waterlichaam in termen van de KRW en
is er de opgave om de vastgestelde ecologische doelen te halen. Het water dat via de vele inla-
ten van de Berkel wordt “afgetapt” komt nu niet meer ten goede aan de basisafvoer van de Ber-
kel zelf, hetgeen de ecologie van de Berkel als stromend riviertje niet ten goede komt. Met
name in de kritische droge periode is dit van belang. Daarnaast heeft de Berkel als nadeel dat
er bovenstrooms, in Duitsland, 5 rwzi’s op lozen, die naar verwachting een relevante bron van
de aangetroffen microverontreinigingen vormen. Voor een grensoverschrijdende rivier die deze
beide functies vervult van het ontvangen van rwzi-water en geven van “bronwater voor drinkwa-
ter” is het niet eenvoudig dit op korte termijn te harmoniseren. Tot slot is het nadeel van inlaat
van water uit de Berkel dat het geld kost, omdat het gehele waterstelsel en de aan- en afvoer
onderhouden moet worden.
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De kansen die ontstaan bij het vergroten van het zelfvoorzienend vermogen van het deel-
stroomgebied versterken de kansen om zo min mogelijk Berkelwater in te laten.

4. “reservewater” uit andere stroomgebieden (de Berkel) dat toch kunstmatig moet wor-
den ingelaten- als functies kritisch worden- zo schoon mogelijk inlaten (schoonste perio-
den benutten)

Hierboven is al beschreven dat het wenselijk is om zo min mogelijk water uit de Berkel in te la-
ten, met name in de kritische zomerperiode wanneer de concentraties ongewenste stoffen het
hoogst is als gevolg van de lage verdunning. Mocht de watervoorziening na vergroten van zelf-
voorzienendheid van het deelstroomgebied toch kritische perioden hebben, dan kan worden
verkend of de manier van water inlaten niet slimmer kan dan nu. Hierbij kan gedacht worden
aan het bergen van relatief schoon water (met de relatief laagste effluentbelasting) uit de Berkel
in het deelstroomgebied. Dit zal echter juist bij de hogere afvoeren in de winter zijn , de eigen
voorziening is dan juist geen probleem in tijden dat bijv. de Berkel veel water afvoert.

5. Zoveel mogelijk verontreinigende bronnen terugdringen in het stroomgebied van het
“reservewater” (de Berkel) dat toch kunstmatig moet worden ingelaten als functies kri-
tisch worden

Als Nederlandse stakeholders hebben we weinig wettelijke instrumenten om aan Duitse zijde tot
verbetering van de waterkwaliteit te komen. Houvast biedt wel de KRW, waar voor een deel van
de stoffen (de prioritaire) dezelfde normen gelden en dus ook dezelfde ambities gelden voor
Duitsland en Nederland. Ook mogen bovenstroomse lidstaten niet afwentelen op beneden-
stroomse lidstaten. We zijn vooral afhankelijk van een goede gezamenlijke samenwerking als
Nederlandse stakeholders met de Duitse stakeholders. Behalve deze rwzi’s zijn er andere
Duitse bronnen van microverontreinigingen in het relatief grote stroomgebied van de Berkel in
Duitsland. Het is niet realistisch om vanuit Nederlandse zijde voor de korte termijn effectieve
verbetering hierin af te dwingen aan Duitse zijde. Wel is verbetering van de waterkwaliteit van
de Berkel voor de lange termijn van belang en gezamenlijk met Duitse partners hieraan te wer-
ken.

6. Versterken zelfreinigend vermogen gebied

Behalve het vergroten van de volumes schoon water in het deelstroomgebied en het verkleinen
van de vracht microverontreinigingen naar het water, kan ook het zelfreinigend vermogen van
het gebied worden vergroot (verondiepen en verbreden in combinatie met natuurvriendelijke oe-
vers). Gedacht wordt aan bijvoorbeeld de natuurlijker inrichting van watergangen, en natuurlijke
bezink- en filtervoorzieningen. Ook een goede bodemstructuur met organische stof biedt goede
mogelijkheden

7. Zuiveren ruwe drinkwater en verminderen van drinkwatergebruik (last but not least)

Bij de verduurzaming van de drinkwatervoorzieningen hoort ook het benutten van de mogelijk-
heden voor vermindering van het drinkwaterverbruik.

Optimaliseren van wincapaciteit en eventueel ook de putconfiguratie en het winregime (is na-
melijk niet constant over de putten en over het jaar) versus intrekgebied en de impact op het ge-
bied is vaak een heel krachtig instrument om de winning duurzaam te maken.

Strategische benadering voor functies en organisatie in het gebied

Om bovenstaande werkingsmechanismen te kunnen laten werken is het nodig dat er regie (pro-
vincie) op de diverse functies in het gebied is. Om de kwaliteit te waarborgen moet de drinkwa-
terfunctie voorrang krijgen, waardoor andere functies zich (deels ) aan moeten passen. Het be-
lang van het gebied als drinkwaterwingebied moet worden erkend en uitgedragen. Tegelijkertijd
kan dit gebied dan als verdienmodel voor andere doelen functioneren (het is fijn om in een
drinkwaterwingebied te zijn).
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Er zal een herziening van functies nodig zijn en ene herziening op het toelaten van nieuwe func-
ties binnen het gebied met heroriëntatie op verdienmogelijkheden , wijziging teelten (bv soja/lu-
pinen) , herverkaveling en uitplaatsing . Er zal nadrukkelijker gebruik moeten worden gemaakt
van het gebied als een bijzonder gebied met status en waarde en eigen identiteit . Voeg het bij-
voorbeeld toe aan de Marke Mallem als belangenstichting voor de bewoners van Eiber-
gen/Haarlo.

Kennisvragen

Er zijn wel diverse vragen die beantwoord moeten worden om te weten in welke mate en op
welke manier het deelstroomgebied zo veel mogelijk zelfvoorzienend kan worden voor zijn ei-
gen water.

· hoeveel van het ingelaten Berkelwater wordt nog afgevoerd, of met andere woorden hoeveel
infiltreert er naar de winning.

· wat draagt inlaat bij aan gewasproductie, met andere woorden wat is de invloed van de in-
laat op de grondwaterstanden, uitgaande van de huidige wincapaciteit. Is een inlaat daarbij
doelmatig?

· hoeveel is het neerslagoverschot dat nu wordt afgevoerd, voor het hele intrekgebied
· en hoeveel is dit ten opzichte van wincapaciteit over het jaar heen. Kan de afvoer uit het ge-

bied de wincapaciteit vervangen, welk deel moet nog worden afgevoerd.
· welk peilbeheer kan er gevoerd worden ten behoeve van landbouw, rekening houdend met

infiltratie van de pompcapaciteit (min 2.8 mil/m3)
· wat zijn de beheerkosten van de inlaatvoorziening (beheer/onderhoud watergangen, pom-

pen) ?


