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Alsde regelsvande provincialemilieuverordening uit 1995zouden wordengevolgd, was hetniet
mogehjkgeweest watvoornieuweactiviteit danookinhetgrondwaterbeschermingsgebiedvan
Emmenuittevoeren.Inmiddelsisdeeerstefase van de uitbreiding van hetNoorderDierenpark 111dit
gebiedgerealiseerd.Hetwingebied vanhetdrinkwaterproducticstation bevindtzichdicht bijhetcentrumvan Emmen. BIJ denieuwbouwvan hetproductiestation 111 dezevcutigerjaren isafgesproken
darrond hetjaarzooohetwingebiedzouverdwijnen 0111 plaatstemakenvoordeuitbreiding vande
stad. Hetklinktwatparadoxaal, maareenstringent beschermingsbeleidzouhetvoortbestaan vande
drinkwaterproductieopdeEsmEmmeningevaar brengen.Eenvervangendedrinkwaterproductie
zouhogeinvesteringen vergen.Ingoedoverleg metdeProvincieDrenthe is daarom besloten,dat111
dezespecifiekesituatieactiviteiten m hetgrondwaterbeschermingsgebied mogelijk zoudenmoeren
zijn.maardan wel onderstrengecondities.Opdiemanier kandedrinkwaterproductie op deNoordbargeresvoordetoekomstbehouden blijven. Dit isuiteindelijk na een moeizameweggelukt.
HetwingebiedvandrinkwaterproductiestationNoordbargeres(gebiedvancircavier
bijzevenkilometer)-éénvandetweewinningenvandeWaterleidingmaatschappij Drenthe
bijEmmen-bevindtzichophethoogstepunt
vanDrentheopdeHondsrug(25meterboven
NAP).Hetgrondwater wordtgewonnen uit
hetgrofzandige tweededeelvanhetwatervoerendpakket.Hetbetreft hiereengebied
metdiepegrondwaterstanden,zodathetgeheleneerslagoverschot infiltreert. Doormiddel
vangrondwaterstroming wordthet afgevoerd
naardeonttrekkingsbronnen endelagergelegengebieden.Opdeplaatsvandegeplande
nieuwedierentuinkomtinde fijnzandige
deklaagbovenhetwatervoerendpakketeen
afsluitende keileemlaagvoor,waarvanenige
beschermendewerkingbijgrondwaterverontreinigingmagwordenverwacht.DeHondsrug
heeftgeenafvoerstelsel. Hetenigeoppervlaktewater indeomgevingishet Oranjekanaal,datdeHondsrugtenzuidwestenvan
Emmendoorsnijdt.Ditkanaalisminofmeer
eengeïsoleerdsysteem.DebelangrijksteregionaleontwateringvindtplaatsdoordeSleenerstroom.Indewinterwordenindeondiepe
ondergrond veelalschijngrondwaterspiegels
waargenomen,hetgeenveroorzaaktwordt
doorkleinelocalekleiafzettingen. InEmmen
zijndriegrotegrondwateronttrekkersactief:
productiestationNoordbargeres(vijfmiljoen
)
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kubiekemeterperjaar),productiestation
Valtherbosaandenoordzijde vanEmmen
(6,4miljoen kubiekemeter)enEmmtech(vijf
miljoen kubiekemeter).
Kwetsbare winningen
Dewinningenzijn freatisch endaarmee
kwetsbaar.TenaanzienvandestationsNoordbargeresenValtherbosheeft ditindejaren
tachtiggeleidtothetaantreffen van1,2di-

Eenleidingenstraatmet/olie.

chloorpropaan inhetgrondwater.Dezestofis
eenverontreinigingvanDD,datbijdeaardappelteeltgebruiktwerd.Directnadeontdekkinghiervanzijndezestoffen verbodenenzijn
dezuiveringen inNoordbargeresenValtherbosuitgerust metairstrippersdiehet1,2dichloorpropaan uithetwaterblazen.Alsgevolg
vanbemestingneemtdehoeveelheid nitraat
ietstoe.Ditnitraatwordtbijinfiltratie inde
bodemomgezetinammonium.Bijeenenkele
waarnemingsputbereikthetnitraattochhet
diepegrondwater.In1995werddioxaanaangetroffen inhetgrondwater.Dezestofisnaaralle
waarschijnlijkheid afkomstigvaneenvoormaligeindustriëleactiviteitindeomgeving.Tot
ophedenzijndeconcentratiesvaneenzodanig
niveaudathetdedrinkwaterproductie niet
belemmert.
RonddewinningenvandeWMDiseen
monitorsysteem ontwikkeld.Iederjaarworden
waarnemingsputten bemonsterdenontstaat
eengoedbeeldvanhetverloopvandekwaliteit
vanhetonttrokken grondwater.
Gebrek aan ruimte
Alsgevolgvandegrondwaterwinning in
Noordbargeresishetgebiedrondomhet
pompstation(wingebied enbeschermingsgebied:deEsvanEmmen)ruimtelijk nietbenut.
Althanszowerddatbeschouwddoorde
gemeenteEmmen.DeEswasingebruikvande
landbouw.
Vooreengebiedzodichtbijhet centrum
endeambitiesvanEmmenwasditeenmoeilijkeaangelegenheid.HetNoorderDierenpark
isingeslotendoorhetcentrumvandestad.
Hoeweluitbreidingvanhetparknoodzakelijk
isomdecontinuïteitvanhetparkteverzekerenisditterplaatsenietmogelijk.Deoplossingwerdgezochtinhetcombinerenvan
functies:ontplooienvanactiviteitenincombinatiemetdrinkwaterproductie.
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verbeterd gescheiden rioolsysteem. Het
eerstedeelvan het neerslagwater van verhard oppervlak,dat het meest verontreinigd is,wordt met het afvalwater afgevoerd.
Afvalwaterlozing viadegemeentelijke riolering.
Onder de rioleringsleidingen wordt een
drainageleiding onder afschot aangebracht,gelegen opeen aaneengesloten
strook folie (in v-vorm en van voldoende
breedte)om weglekkend water op te vangen. Indedrainageleidingen worden voldoende controleputten aangebracht, die
regelmatig bemonsterd worden.
Bijde constructies,met name ten behoeve
vangrondwaterbedreigende stoffen,
wordt uitgegaan vaneen beschermende
folie, een aan tebrengen beschermende
keileemlaagen deeigenlijke constructie.

Hetgrondwaterbeschermingsgebied.

Milieueffectrapportage
Voorde realisatie van het project was het
nodigde bestemming van datgebied aan te
passen.Teronderbouwing van de besluitvormingdoor degemeenteraad vanEmmen is
besloten een milieueffectrapport te laten
maken.
Opgrond van deinventarisatie van degeldende beleidsuitgangspunten betekende dat
ten aanzien van het nieuwe dierenpark:
•
•
•

•

•

•
•

Dat het niet mocht worden aangelegd in
het bestaande waterwingebied;
Darhet niet mocht leiden tot risicovolle
activiteiten en onomkeerbare processen;
Dat het niet mocht leiden tot activiteiten
diediffuse ofpuntverontreinigingen
teweeg kunnen brengen;
Datdeuitbreiding gericht moest zijn op
behoud en versterking van archeologische
vindplaatsen;
Dat behoud en versterking van cultuurhistorische hoofdstructuren en losse elementen nagestreefd moest worden;
Deherkenbaarheid van bestaande openheid instand moest blijven;
Datdeuitbreiding van hetNoorder Dierenpark landschappelijk zorgvuldig moest
worden ingepast.

•

autonome ontwikkeling
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deoorspronkelijke situatie gehandhaafd zou worden
(hetgeen volgens afspraken zou leiden rot het
beëindigen vandedrinkwaterproductie; dir
laatste isin het rapport niet aan deorde).

Dit laatste punt isinde later afgegeven
milieuvergunning uitgelegd alsdat alle reservoirs en leidingen die afvalwater, c.q. chemicaliën bevatten voorzien moesten worden van
eendrielaagse beschermingsbarrière.

•

meest milieuvriendelijke alternatief
Dit alternatiefbehelsde een beperkte uitbreiding van het Noorder Dierenpark opdeEs.
• deontwikkeling van het themapark
Dit betreft eengrote uitbreiding van het
Noorder Dierenpark.

IndeMERzijn voorts de alternatieven
met elkaar vergeleken ten aanzien van de
milieueffecten op devolgende aspecten:
bodem,grond- en oppervlaktewater; flora, fauna enecosystemen; landschap,cultuur en
archeologie en mobiliteit, geluid en lucht.

Bijdebeschrijving van de verschillende
activiteiten worden direct alextra beschermende maatregelen genoemd:
Drainagewater wordt nazuivering hergebruikt c.q. geloosd.
Voorrioleringwordt uitgegaan van een

Deconclusies van deMERwaren duidelijk:
• Devoorgenomen activiteit leidt tot ingrijpende wijzigingen in het gebied.
• Deeffecten en risico'svoorde grondwatersituatie zijn gering.
• Het meest milieuvriendelijke alternatief

Aanlegvanfolie voorhet betonnenafvalwaterresenioir.
Inmiddelswerkendeprovinciesmetelkaaraaneenmeerrisicqgeonè'nteerdebenaderingvoorhetgrondwaterbeschermingsbeleid.Het voornemenbestaatdaartoeeenapartemodulegrondwaterbeschermmgsgebiedenoptenemenindeNRB.

Uitgangspunt wasdat het nieuwe park
zodanig ontworpen, ingericht en beheerd zou
worden, dat risico's van deactiviteiten voor de
bestaande waterwinning worden voorkomen
enderisico's bij calamiteiten worden beperkt.
Met betrekking tot deoverige milieuaspecten
werd een minimalisering van (negatieve)
milieueffecten nagestreefd.
In het rapport zijn vervolgensdrie scenario's met elkaar vergeleken:
• autonome ontwikkeling
• meest milieuvriendelijke alternatief
• deontwikkeling van het themapark
H20

;

13.zoo2

27

PLATFORM

leidttotmindergrootingeschatte effecten
dandevoorgenomen activiteit.Voorde
grondwatersituatie besraatechterniet
veelverschil.
DeresultatenvandeMERwarenaanleidingvoordegemeenteEmmendebestemmingvanhetgebiedaantepassenin'grootschaligedagrecreatievedoeleinden'.De
voorbereidingen voorderealisatievanhetprojecrkondeneenaanvangnemen.
Grondwaterbeschermende
maatregelen
DuidelijkwasdatdeDrentsePMVniet
goedroegesneden wasopdeontwikkelingvan
hetdierenpark inhetgrondwaterbeschermingsgebied.DeNederlandseRichrlijn
Bodembescherming bedrijfsmarigeacriviteiten(NRB) werdbijhaartotstandkoming niet
voldoendetoegespitstgeachtopdegrondwaterbescherming.DeNRB isbinnengrondwaterbeschermingdanooknietvantoepassing.
Vanuitdeprovinciekon-gelethierop-ingestemd wordenmeteennadereregelingvande
beschermingsaspecten ineenprivaatrechrelijkeregeling.Hiertoeiseenspecialevoorziening
opgenomeninhettoenmalige provinciaal
milieubeleidsplan(PMP).
Indeovereenkomstvannovember1997
tussendegemeenteEmmen,deWaterleidingmaatschappij DrentheenhetNoorderDierenparkzijnbepalingenopgenomenomdemogelijkeeffecten opdewaterwinninginhet
grondwaterbeschermingsgebied tereduceren:
- graaf-enheiwerk
Hettanken,stallenenplegenvanonderhoud vandegraaf-enheimachines vindt
plaatsboveneenvloeistofdichte vloerofbuitenhet grondwaterbeschermingsgebied;
- riolering
Eenverbeterdgescheiden rioolsysteem
wordtaangelegd,aangeslotenophetbestaand
riool,éneensysteemdatlekkeninderiolering
vroegrijdig opkansporen;
2<s
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drainagesysteem
Eendrainagesysteem wordtaangelegdvoor
deafvoervanstagnerendregenwarer, waarbij
hetwater(evenrueelnacirculatiedoorwaterpartijen) afgevoerd wordrnaareenzuiveringsinstallatie.Dewegeninherparkwordenvoorzienvaneenvloeistofdichte verhardingen/of
verhardingmetvoldoenderuimbemeten afwateringsgoot,datophetvuilwaterrioolloost;
watersysteem
Hetwatersysteemvanhetparkheefreen
eigenzuiveringsrouteenisvollediggescheiden
vandewaterhuishouding vanhetgebied;
constructies
Gebouwenenandereonderdelenvanhet
dierenparkwordenzogeconsrrueerd,dateventuelelekkagevanveronrreinigde stoffen naar
bodem-engrondwater wordrvoorkomen;
grondverzet
Vrijkomendegrond,voorzienvaneen
schonegrondverklaring,uitdeaanlegvanhet
parkeerterrein wordrinhetparkaangewend.
Parkeer-enandereterreinenwaarover
gcmororiseerdverkeerrijdr,hebbeneengeslotenverharding,waardoorgeenhemelwaterin
debodemkanfilrreren.Hethemelwater wordt
afgevoerd viaeenkolkenstelselnaarhetopenbaarriool.Onderhetverhardeoppervlak
wordteenvloeistofdichte laagaangebracht,die
lekkagevanverontreinigende stoffen naar
bodem-engrondwater voorkomt.
Na1997heeft hetontwerpteamzicheen
hogerdoelgestelddarinvoorgaandestukken
nietopgenomen was:volledigekringloopsluiting.Ditbetekentdatnietmeergeloosdwordr
ophergemeentelijk riool.Eénenander heeft
geleidtothetontwikkelenvaneen 'waterfabriek'.Voorzovermogelijk werden bovenvermeldezakenvastgelegdindedoordegemeenteEmmenop20maarr2000afgegeven
milieuvergunning.Zowelbijdewijzigingvan
hetbestemmingsplan alsbijdemilieuvergunningisveelaandachtbesteedaandecommunicatiemetdebevolkingendelocaleenregionale milieuorganisaties.

Uitvoering
Deextramilieubeschermende maatregelenzijn vervolgensindetailuitgewerkt.
DaardeWMDzelfdeengineeringenvoorbereidingvandewaterfabnek rerhandnam,is
eenonafhankelijk bureau (Adviesbureau
HaukesuitNijmegen) ingehuurd,diedeontworpenconstructiesbeoordeeldeenookroezichthieldopdeuirvoering.Deinhoudelijke
ervaringen metdezeconstructie warengoed.
Deuitwerkingindeprakrijkvandegrondwaterbeschermende maatregelenvielevenwel
financieel behoorlijktegen.Geschatwordtdat
deextramaatregelen ongeveer0,5miljoen euro
hebbengekost.
Dedrielaagsebeschermingvan afvalwaterreservoirshielddevolgendeconsrructiein:een
waterdichtePE-folie,eengestabiliseerdezandlaag,een20cmdikkebetonvloer,waarbijde
binnenzijde vanhetbetonafgewerkr wordt
meteenwaterdichtecoating.Afvalwater-en
chemicaliënleidingenliggenineenextramantelleiding.Chemicaliënopslagtankszijn ineen
groreretankgeplaatst.Dezetanksbevinden
zichineenchemicaliëngebouwmereenvloeistofdichte kelder(gecompartimenteerd),zodat
bijlekkagevandedubbeluitgevoerderanksde
chemicaliënindekelderopgevangen kunnen
worden.
Niet willekeurig
Ditprojectlaatziendatactiviteiten ineen
grondwaterbeschermingsgebied mogelijk zijn.
Beschermingopmaat.Deinspanningwasechtergroot.Belangrijkindirprocesisdatgeen
willekeurigeactiviteiten toegelatenmoeten
worden.Wanneereenwaterleidingbedrijfactiviteiten toelaatineengrondwaterbeschermingsgebied,dansteltdateisenaandegene
diedezeactiviteitenveroorzaakt tenaanzien
vanduurzaamheid encontinuïteit.Ditisbij
herNoorderDierenparkduidelijkhetgeval.
Daatnaastisbetrokkenheid (vingeraande
pols)vanherwaterleidingbedrijf enprovincie
(beheerdervanhergrondwater)vangroot
belang.I

