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Waterbedrijf Groningen inspecteert leidingen met
nieuwe techniek
Waterleidingbedrijf Groningen past als eerste in Nederland een nieuwe
techniek toe om de conditie van gietijzeren waterleidingen te inspecteren:
Acoustic Resonance Technology (ART). Hierbij wordt de dikte van de buiswand
gemeten met behulp van geluidssignalen, die aangeven in hoeverre de
leidingen gecorrodeerd zijn. De inspectie van de gietijzeren leidingen van en
naar het distributiepompstation in Oostwold wijzen uit dat de leidingen
voorlopig niet vervangen hoeven te worden.

I

n de provincie Groningen ligt circa
900 kilometer aan gietijzeren
leidingen in de ondergrond, die met
name tot aan de jaren ‘70 zijn aangelegd om
drinkwater naar huishoudens en bedrijven
te transporteren. Door corrossie worden
deze leidingen geleidelijk slechter; sommige
zijn toe aan vervanging. De vraag is dan:
welke leidingen worden wanneer
vervangen?
Twee jaar geleden begon Waterbedrijf
Groningen met het zoeken naar een
techniek om gietijzeren leidingen met een

diameter groter dan 150 mm te kunnen
inspecteren. Die techniek is gevonden bij
een Noors bedrijf. Een soort torpedo met
sensoren wordt in de waterleiding gebracht.
De sensoren meten de dikte van de
buiswand en daarmee de mate van corrosie.
Op basis van het nog aanwezige, niet
aangetaste gietijzer kan de restlevensduur
worden geschat.
Waterbedrijf Groningen heeft de nieuwe
techniek gevalideerd op een gietijzeren
testleiding, waarbij de uitkomsten dusdanig
betrouwbaar bleken te zijn dat het waterbe-

Het inbrengen van de ‘torpedo’ met de akoestische sensoren in de gietijzeren waterleidingbuis.

drijf besloten heeft als eerste in Nederland de
techniek in de praktijk toe te passen.

Oostwold
Bij de inspectie van de gietijzeren waterleidingen van en naar het distributiepompstation in Oostwold - met een diameter van
300 mm - maakte het drinkwaterbedrijf voor
het eerst gebruik van de ART-techniek. “De
test heeft opgeleverd wat we ervan gehoopt
hadden”, zegt Eddy Postmus van Waterbedrijf
Groningen. “We kregen een goed beeld van
de conditie van de leiding. De afname van de
wanddikte is beperkt. De staat van de leiding
is zodanig, dat we hem naar schatting de
komende 20 jaar niet hoeven te vervangen.”
Waterbedrijf Groningen kan daardoor
volstaan met een renovatie van het
pompstation in Oostwold.
Volgens Postmus is deze akoestische techniek
vooral geschikt voor leidingen met een
diameter van 250 tot 300 mm. De storingsfrequentie in de waterlevering geeft geen
aanleiding om over te gaan tot grootschalige
inspecties van gietijzeren leidingen in andere
delen van het voorzieningsgebied van
Waterbedrijf Groningen. “Het is geen
goedkope inspectietechniek, hoewel de
kosten ten opzichte van sanering van
leidingen laag zijn.”

Vitens draagt watertorens over
Vitens heeft begin april vier watertorens overgedragen aan de Nationale
Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed
(BOEi). In een overeenkomst hebben beide partijen de zorg voor een
weloverwogen herbestemming van de gebouwen vastgelegd. Het gaat om de
watertorens in Sint Jansklooster, Baarn, Zeist en (op termijn) Wageningen.

V

itens bezit veel watertorens, die
vroeger werden gebruikt voor het
regelen van de waterdruk en de
opslag van drinkwater. Vaak gaat het om een
beeldbepalend (rijks)monument dat tot het
industrieel erfgoed wordt gerekend. Vitens
biedt watertorens die geen functie meer
hebben in de drinkwatervoorziening te koop
aan. Bij de zoektocht naar potentiële kopers
wordt bij torens die tot het industrieel erfgoed
behoren, speciaal gelet op partijen die voor
een verantwoorde herbestemming kunnen
zorgen.
Voorwaarde voor de verkoop van watertorens
is dat ze niet staan in een waterwingebied
waar strenge regels gelden voor de
bescherming van het drinkwater. Wanneer dit
wel het geval is, kijkt Vitens naar een mogelijke
herbestemming van het gebouw. Een
voorbeeld van zo’n watertoren is die in Sint
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Jansklooster, gebouwd in 1931 en aangemerkt
als rijksmonument. Vitens heeft samen met
Natuurmonumenten, die natuurgebied De
Wieden en het bijbehorende bezoekerscentrum beheert, een mogelijk nieuwe
bestemming gevonden als uitkijktoren.
De monumentale status van de watertoren in
Sint Jansklooster brengt voor Vitens een
restauratieplicht met zich mee. Om hieraan
te kunnen voldoen en mee te werken aan de
herbestemming, heeft Vitens een overeenkomst gesloten met BOEi. Deze organisatie
neemt de watertoren in Sint Jansklooster
over, inclusief de afspraken met Natuurmonumenten en de restauratieplicht. Ook
neemt BOEi de zorg voor de herbestemming
van de watertorens in Baarn en Zeist en - op
termijn - in Wageningen over.

Het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ riep
onlangs de watertoren in Bussum, die tot
1990 in gebruik was bij PWN, uit tot het
duurzaamste bedrijfsgebouw van 2011. De
jury bestond uit Elco Brinkman (Bouwend
Nederland), Anne-Marie Rakhorst (Search),
Frans Evers (voormalig directeur-generaal
Rijksgebouwendienst) en Johan van de
Gronden (Wereld Natuur Fonds). Met zonnepanelen en een warmtekrachtinstallatie op
frituurvet wekt de watertoren elektriciteit op.
De warmte van de frituurvetmotor wordt
gebruikt om een absorptiewarmtepomp aan
te drijven. Die onttrekt in de winter warmte
aan de bodem en levert in de zomer koeling,
samen met koud water dat in de bodem is
opgeslagen. Hierdoor kan met een relatief
klein warmtevermogen het hele jaar
voldoende warmte en koude worden
geleverd aan het kantoor.

