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HetTwentekanaalomvatdriesluizenende
havensvanEnschedealseindpunt.Kritisch
voordewinningisdatheteendoodlopend
kanaalbetreft, waarslechtsenkelekleine
bekenenwaterlopenopuitkomen,bij
Enschede.Hierdoorissprakevaneen
beperktewateraanvullingendoorspoelmogelijkheid.Ditmaaktdesituatiebijeen
calamiteitalsVredesteingecompliceerd.
Vaneennatuurlijke verdunningbijcalamiteitenofmoedwilligelozingenisgeensprake.Hetpanddient alsgeheelgesaneerdte
worden.Ditbrengtgrotekostenmetzich
meeenhetleidttoteenlangdurigproces
overaansprakelijkheid.Opditmoment
bestaatnoggeenduidelijkheid overhet
momentwaarophetwateruithetderde
pandweervoldoetaandekwaliteitseisen
dieVitenssteltaanoppervlaktewatervoor
dedrinkwatervoorziening.
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Vitenstreft tijdelijke
voorzieningen na
verontreiniging
Twentekanaal
AfgelopenmaandpresenteerdeRijkswaterstaateenplanvanaanpakomdewaterhuishoudingvan
hetTwentekanaal20snelmogelijk tenormaliserenna debrandbijbandenfabriek Vredestemvorig
jaaraugustus.Uitdebodemonderzoekenenlaboratoriumanalysesvanjanuarienjebruari bleekdat
deresterendevervuilingopdekanaalbodem[nasaneringvanhetterreinvanVredesteininEnschede
indecember]geengevaarmeervormtvoorhetecologischfunctioneren. Degehaltesaanverontreinigdestoffen zijnvoorVitensechternognietacceptabelomerdrinkwateruittebereiden. Dezeresterende
verontreiniging inhetkanaal kanmetwaterwordenverdundenweggespoeld.Hetopenstellenvande
sluisishiervoornoodzakelijk. DitzalpasgebeurenwanneerVitensalternatieve bronnengereed heeft.
HetcrisisteamvanVitensheeft inmiddelshetstartseingegevenvoordeuitvoeringvaneenaantal tijdelijkemaatregelendiedewatervoorziening voorEnschedeenomgeving mediomeiaanstaandemoet
veiligstellen.
Bijbandenfabriek VredesteininEnschedebrakopdeavondvan22augustus2003
branduit.Zwaarverontreinigde stoffen
kwamenmetgrotehoeveelheden bluswater
inhet watervanhetderdepandvan het
Twentekanaalterecht.Directnahet uitbrekenvandebrand isVitensgestoptmetde
innamevanwateruit het kanaal,dat het
notmaalgebruikt voordedrinkwaterproductieinEnschede.Uitanalysesvanwatermonsters bleekdat het watermet toxische
stoffen als hexamethoxymethylmelanine
(HMMM),hexamethylenetetramine, 2-mercaptobenzothiazole enzwaremetalenals
zinkvervuildtezijn.
Deetnst vandesituatie maakte het
noodzakelijk directeencrisisteam opterichtenmetdaarin vertegenwoordigers van
onderandereRijkswaterstaat,degemeenten
EnschedeenHengelo,PtovincieOverijssel,
WaterschapReggeenDinkelenVitens.Om
tevoorkomendatdeverontreinigingookin
anderedelenvanhetTwentekanaal terecht
zoukomen,slootRijkswaterstaat directna
hetuitbreken vandebranddesluisbij Hengeloafenkondigdeeenvaarverbodaf

actiesondernomen. InoverlegmetdeProvincieOverijsselisdegrondwateronttrekkingvanproductielocaties indeomgeving
vanEnschedeverhoogdomeendeelvande
productie vanEnschedeovertenemen.Zo
koneenlangereperiodeoverbrugd worden
metdewatervoorraad inhetcalamiteitenbekken.

kens,waarmeeeenperiodevanzesweken
zonderinname teoverbruggen is.Geziende
ernstvandeverontteinigingen schatte
Vitensdirectindatdedrinkwaterlevering in
Enschedeingevaarzoukomenalszeniet
zelfmaatregelen nam.HetinternecrisisteamvanVitensheeft hieropeen aantal

Noodleiding
Vervolgensiseenbovengrondse noodleidingaangelegd vanafhettijdelijke innamepunt inhet tweedepandvanhet Twentekanaal(benedenstrooms bijdesluis in
Hengelo).Denoodleidingheeft eenlengte

DesluisbijHengelo,dieeenhalfjaar nadebrandnog steedsafgeslotenis.

IV

-M-M fik

.

m

—

Voorraadvoorzesweken
Vitensbeschiktvoordergelijke calamiteitenbijproductielocatieWeerselosewegin
Enschedeovereenwatervoorraad inbek-

Hieruit zijn er 14alsrelevantbenoemden
zijn driesroffen wekelijks geanalyseerd.
HMMMisalstracer beschouwd enmetdeze
stofzijn adsorptietesten metpoederkool uitgevoerd.Hetbesluitompoederkool tedoserenisgenomen omeenextrabarrièretehebbenvoordeorganischeverbindingen bij
lekkagevanwater vanuit hetderdenaar het
tweedepand enomdeinfiltratie vandeze
stoffen indeinfiltratiepanden tebeperken.
Depoederkooldosering isindevoorzuiveringvoordevlokvormingopgesreld.Depoederkoolwordt bijdeeropvolgende flotatiestap verwijderd.

Hettijdelijkeinnamepuntvandrinkwater.
vandriekmeneendiameter van500mm.
Rekeningisgehouden meteen maximale
innamecapaciteit van 1.200kubieke meter
peruur.Tevensiseenpreventievevoorzuiveringgerealiseerd indevormvaneen poederkooldosering.
Omdekwaliteit vanhetdrinkwater te
kunnen blijven garanderen,isKiwaingeschakeld ominzichrelijk remaken welke
sroffen preciesin hetkanaal terecht zijn
gekomen.Uitditonderzoek kwam naar
vorendatHMMMindehoogste concentratiesinhet wateraanwezigwas.Intotaal zijn
circa 150stoffen geanalyseerd dieaande
calamiteit toegewezen konden worden.

Denooddrinkwaterleidin^.

Deinmiddelsgenomen maatregelen
nemeneendeelvandeproductievande
installatieWeerseloseweginEnschede
(ongeveerviermiljoen kubiekemeterper
jaar)over.Detijdelijke voorzieningen
bestaan uit hetoptimaliseren vandehuidige
infrastructuur enhetaanvoerenvanwater
uitanderebronnen,namelijk Haaksbergen
enDuitsland.MetdeDuitse waterbedrijven
Nordhorner VersorgungsBetriebe(NVBJen
Wasser-undAbwasserZweckverband Niedergrafschaft (WAZ)gaatVitens samenwerken.Dit isnoodzakelijk omdeleveringszekerheid opkortetermijn veiligtestellen.
Rijkswaterstaat verwachtdat, afhankelijk vandehoeveelheid regendiegaat vallen,
hetnogminimaaleenhalfjaar duurt voordatdewaterkwaliteit vanhet Twentekanaal
weerophetniveau vanvoordebrand is.Bij
ergdroogweerindekomendemaanden kan
hertotnadewinter van2005/2006duren
voordatdiekwaliteit bereiktwordt, f
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Limburg wil weer
bouwen langs Maas
DeprovincieLimburgwildatdeministeriesvan
VerkeerenWaterstaatenVolkshuisvesting het
bouwverbod langsdeMaasopheffen. Deprovinciewilincidenteelweerkunnenbouwenin
hetriviergebied.Datstaatinhetboekje'Onze
Maas.RuimtevoorderivierénvoorontwikkelinginLimburg',datGSvanLimburgop29
maanaandebewindslieden overhandigden.
GedeputeerdeStatenvanLimburgzijn
gefrustreerd dateengebied vanzo'n200
vierkanrekilometer,tien procentvandeprovincie,onderRijkswaterstaat valt.Door het
bouwverbodstaande(economische] ontwikkelingen inhetgebied stil,meent hetprovinciebestuur. GSstellendatzij denoodzaak
voorhet creërenvanmeer ruimtevoorde
Maaswelinzien,maardatdieruimteopeen
anderemanierbereiktmoet worden.Zozoudendetuinderskassen inhet noorden van
Limburgverplaatst kunnen worden naar
anderedelen vanhetland,waardoordeMaas
terplekkeevenveelruimtehoudt alsnu,terwijlruimteontstaatvoornieuwewoonwijken.
Volgendeweekvoertdeprovincieoverlegmetstaatssecretaris SchultzvanVerkeer
enWaterstaat.Deprovinciebestuurders zullendanhun eisenenwensen optafel leggen.
Eenwoordvoerder vanVerkeerenWaterstaat
heeft algezegddat hetervooralsnogniet
naaruitziet dathetbouwverbod,dat uit
1997stamt,opkortetermijn wordtaangepast.Veiligheidstaatvolgenshet ministerie
vooropbij hetopstellenvan hetbeleid, f
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Themanummer
over afvalwater
Hetvolgendethemanummer handeltover
afvalwater enverschijnt op28 mei.Bijdrageninhetkadervanditthemadiete
makenhebbenmetonderzoekengeschikt
kunnenzijnvoorplaatsinginderubriek
Platform, kunneningediendwordentot
18aprilaanstaande.Dezeartikelen moeten
voldoenaandevoorwaardenzoalsdie
opgesomdstaanindehandleidingvoor
Platform-artikelen.Dezeisoptevragenop
deredactie(010)42741 65.
Verslagen,achtergrond-enopiniërende
artikelenkunnen tot30aprilaangeleverd
worden.Deredactiebeslistuiteindelijkof
dezevoorplaatsinggeschiktzijn.
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