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NUTTIGE BESTEMMING VOOR OPGEPOMPT WATER BIJ
OLIEWINNING

Landbouw in woestijn
gebaatbij
productiewater
Bijhetproducerenvanoliekomtveelwateromhoog.Totnutoewerddatwaterbehandeldalsafval,
enindienmogelijkteruggepomptindegrondofgeloosdopzeeofanderoppervlaktewater.Maarin
landenwaareengebrekaanwaterbestaat, kandatwaternazuiveringmogelijkgeschiktzijnom
vruchtbare landbouwgrond tecreëren. InOman loopteenprojectwaarhetproductiewatergebruikt
wordtvoorhetirrigerenvan vegetatie.
Petroleum Development Oman(PDO),
eenjoint venture vanderegering van Oman
enoliemaatschappij Shell,produceert ongeveer450.000kubiekemeter water als bijproduct opeenolieproductie van135.000
kubiekemeter.In 1998werd40procent van
het water teruggepompt inhet oliereservoir,
het resterendegedeelrewerd na reiniging
geloosd inandere reservoirs.Naar verwachting moet PDOin dekomende achtjaar zo'n
250miljoen gulden in watermanagement
investeren, waarvan het leeuwendeel in het
injecteren van het afvalwater indegrond.
PDOzocht daarom,samen metShell
ResearchThornton in Rijswijk énmetKiwa
Onderzoek enAdviesinNieuwegein, naar
andere manieren omdit water teverwerken.
Ineenscenariostudie isgekeken naar

EénvanderietveldeninOman.

mogelijkheden om irrigatiewater tebereidenvoordeteelt vanverschillende gewassen
indewoestijn. Desrudie toondeaandatde
behandeling met eenrietfilter uit kostenoogpunt het bestealternatiefis voorde
huidige methoden van lozing.Bovendien
levertdit weinigrisicoop.
Vorigjaarjanuari iseen proefproject
begonnen, waarbij het afvalwater meteen
rietfilter werdgereinigd. Dit filter met een
oppervlakte van800vierkante metet
reinigde20kubiekemeter water perdag.Dit
kleinschalige experiment waseensucces,
zodat indecember vorigjaar het startsein
werdgegeven vooreengrootschaliger pilotproject:zeshectareriet meteen reinigingscapaciteit van3000kubiekemeter perdag.

Tweealternatieve schema's wotden
hiermeeonderzocht: dereinigingvan water
meteen rietfilter en hetgebruik vandat
water omgewassen teverbouwen versus het
reinigen vanwater meteen rietbed en het
verminderen vanhet totale watervolume
door verdamping van het water enwaterconsumptie door het riet.In beidegevallen
zijn dekosten vanhet reinigen vandit water
met eenrietfilter netzohoogalsdekosten
van het injecteren vanhet afvalwater inde
grond.
Kenaf
Maarwat tedoenmet het aldusgereinigde water?Het lijkt logisch omhet water
tegebruiken voor landbouwdoeleinden,
maardaarbij moer rekeningworden gehouden met het feit dat hetombehoorlijk zout
watergaat.Eventuelegewassen moeten dus
zoutbestendig zijn. Hoewel het watergereinigd is,bestaat dekansdat eventuele
vetontreinigingen nogaanwezig zijn.
Daarom isuiteindelijke gekozen voorKenaf,
eenopkatoen lijkende plant waarvande
vezelverwerkt kan wotden tot papier,
meubelplaat, maar ookskateboatds.

16.000ha landbouwgrond
Dedrie oliereservoirs indewoestijn van
Oman,Rahab,Nimr enRima,leverenongeveer450.000kubiekemeter perdagop.Om
landbouw tebedrijven indewoestijn is
ongeveer 55kubiekemeter waterperdagper
hectarenodig,zodatdezedrie oliebronnen
ophet moment meerdan 8000hectare
woestijngrond vanwaterzouden kunnen
voorzien.Omdat naat verwachtingdeolieproductie zalstijgen naar5100.000kubieke
meterperdagin 2009, betekent dateen
potentiële capaciteitvan 16.000hectare landbouwgrond.
Opdit moment bestaat alleennog het
proefproject inNimr (Oman],maar detechniek isuniverseel toepasbaar inalleolieproducerende landen waareenschaarste aan
water heerst.Vootal olieproducerende
landen in het Midden-Oosten kunnen
leting trekken vandit project, f
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