ACHTERGROND

SAMENWERKING TUSSEN N E D E R L A N D E N RUSLAND OP H E T
GEBIED VAN WATERBEHEER

WateruiteenRussische
kopermijn:kopzorgof
goudmijn?
Metdeveranderingen indevoormaligeSovjet-Unie werddeweggeplaveidvoormeersamenwerking
tussendeRussischeFederatieenNederland.Ee'nvandenieuwevormenvansamenwerkingisdietussenhetRIZAinNederlandenhaartegenhanger,hetRosNIIVKhinYekaterinburg mRusland(zie
vorigepagina).Dezelooptinmiddelstienjaar; éénvanderesultatenervanstaat beschrevenindit
artikel.Hetsleutelbegrip indesamenwerking tussenbeideinstitutenisintegraalwaterbeheer.Door
middelvaugezamenlijk onderzoekenkennisoverdrachtzijndeprincipesdaarvanuitgedragenen
toegelicht.InRusland isdaarbij eenproefgebiedgekozen omervaringoptedoenmetdeze benadering.DitproejgebiedishetstroomgebiedvandeTura,dieontspringtopdeoosthellingenvande OeralendoorwestelijkSiberiënaardeObstroomt.
Dekeuzevanjuisthetprobleemvan
dezekopermijn uitdeveelheidvanproblemen diespelen indeOeralistotstandgekomen langseenkorttraject van interactieve
planvorming volgensdezogehetenIPEAmethode.Eeninteressantproces,datgemakkelijker overdraagbaar bleeknaardeRussischeomstandigheden danaanvankelijk was
verwacht.
Deredenominteractieve planvorming,
bijwijzevanexperiment, toetepassenwas
tweeledig.DeeerstewasdathetstroomgebiedvandeTura,zekervoorNederlandse
begrippen,nogsteedsenormgroot is,namelijk ruim tweekeerzogrootalsNederland.
Omenigdetailindeplanvorming mogelijk
temaken washetnodigomplaatselijk beter
intezoomen.Detweedereden isdatdeRussischetegenhangervanhetRIZAinNederland kennishadden gemaakt metinteractieveplanvorming,energgeïnteresseerd waren
indezewerkvorm.
Daarom isinhetnajaar van 1599een bijeenkomstgeorganiseerd meteen50-tal
betrokkenen bijenbelanghebbenden inhet
waterbeheer inenronddestadNizhniTagil.
Dezeindustriestad ligtopdeoostflank van
deOeralopcirca 100kmtennoordenvan
Ekaterinburg.VanuitNederland waseen
delegatievanvijfpersonen aanwezig,enerzijds omprocesmatigbij tedragenaanhet
goedeverloop,anderzijds om inhoudelijke
inzichten vanuitNederland waar mogelijk
overtedragen naardeRussischesituatie.
Hetdoelvandeworkshop was,kortgezegd,
omeenbreedgedragenbeeldtescheppen
vandeproblemen inhetwaterbeheerter
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plaatse,eneenaanzet tegeventotmethoden
omdezeproblemenoptelossen.
Eénvanderesultaten vandeworkshop
waseenlijst metproblemen,diekansrijk
werdengeachtomaantepakken.Bovenaan
dezelijst stond deproblematiek vermeld
ronddekopermijn teLyovikha,op30 km
afstand vanNizhniTagil,dieeenernstige
bedreigingvormtvoordekwaliteitvanhet
oppervlaktewater ende volksgezondheid.
Ditnajaar werdeen tweede workshop
gehouden.Dezewastechnischer vanaard

Drainagewateruitdekopermijn.

dandeeersteenhadtotdoelomdebesttoepasbaremethodenentechnieken te identificerenomdeproblemen aantepakken,een
financieel onderbouwd plan teontwikkelen,
enafspraken temakenovertakenenverantwoordelijkheden inhetvervolgtraject.Aan
dezeworkshop,diemedetotstand kwam
dankzij eenbijdrage vanhetministerievan
VerkeerenWarerstaat,deedwederomeen
Nederlandsedelegatiemee.Dezedelegatie
bestonduittweewerknemers vanRijkswaterstaat,éénvanTebodinenéénvan
Pâques,envanRussischezijde vertegenwoordigersvanderegio,deprovincie,de
gemeente,demijneigenaar, demijn,het
mijnbouwonderzoeksinstiruutUnipromed
enhetRosNIIVKh,alsmedeenkelegenodigdenoppersoonlijke titel.

Huidige praktijk
Omdekopermijn droogtehouden
wordtercontinu wateruitopgepompt.Dit
water issterkzuurenbevathogegehalten
aanzwaremetalen,vooralkoperenzink.
Omdezeniet inhetmilieu terecht telaten
komen wordengrotehoeveelheden kalkaan
hetwater toegevoegd,waarna hetkalkwater
vermengd metmetaalprecipitaten ineen
daartoeaangelegd stuwmeer sttoomt.Na
bezinkingstroomt overtolligwater viaeen
overlaat afnaarhetoppervlaktewater.Zo
werkthetsysteemalsindshetbeginvande
mijnbouwactiviteiten,indedertigerjaren.
Doordiverseoorzakenzijn delaatstejaren
problemen ontstaan:
• Doortegeringetoevoegingvankalk
komen tochveelverontreinigingen inhet
oppervlaktewater terecht;
" Methetvullenvanhetstuwmeer wordt

hetgevaarsteedsgroterdatdestuwdam
het begeeft;
* Omdat hetstuwmeer opafzienbare termijn (tienjaar)volzalzijn, isonderzoek
naar nieuwestortmogelijkheden ofwerkmethoden hoedan ooknodig;
• Doorkwelvanverontreinigd waterdoor
enonderdestuwdam tteedt benedenstroomsernstigeverontreinigingop.
Uiteindelijk konmen overeenstemming
bereiken overeengefaseerde aanpak.Inde
eerstefasezalhet mengstation verbeterd
wordendoordebouwvaneen betonnen
reactorbassin. Dezewordtvoorzienvaneen
mechanische menginstallatie enaandeuitstroomopening vaneendebietmeter eneen
pH-meter, omdekalkdoseringaantekunnenpassenaandebehoefte. Vooralsnogzal
menhetkalk/watermengsel blijvenlozenop
hetstuwmeer,maardéverwachtingisdat
belangrijk minder kalknodigis.
Detweedefasebestaat uitdebouwvan
eenbezinktank aande uitstroomopening
vanhetreactorbassin, voorzien vaneen
automatische aflaatinstallatie voorhet
bezinksel.Alsdezeinstallatiegebouwdis
kanhetaftelaten waterdirect afstromen
naar hetoppervlaktewater. Het ingedikte
kalkbezinksel kangecontroleerd ineen
depot wordengestort,ofnaverdereontwateringwordengebruikt indesmelterij.Dat
maakt beëindigingvandelozingvan kalken
mijnwatet ophetstuwmeer mogelijk.
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Aanstromendkalkwater,vanuitdemenginstallatie
Dederdefasebehelstdebouwvan
installaties vootdebehandeling van het
mijnwater voordatdithet kalkmengstation
bereikt,omkoperenzomogelijkzink terug
tewinnen.Geziendegehalten vandeze
metalen liggendaarvoorzeker mogelijkheden,maar vooralsnogisdebenodigdeinvesteringeentegrootstruikelblok. Tweealternatieveoplossingen voordezestap zijn
tijdens dewotkshopaangedragen enzullen
naderwordenbekeken.Deeersteisdeconstructie vaneencementeerunit, volgens ontwerpvanUnipromed,bestaande uiteen
draaiende trommel mer ijzerschraapsel
waarophetkoper kanneerslaan.Detweede
isdevotmingvanmetaalsulfiden, waarbij
desulfide kanwordengevormddoorbacteriè'leomzetting ineenbioreactor.Technisch
eneconomisch kanditeenzeeraantrekkelijkeoplossingzijn,maardeeisenaanopleidingsniveau,procesbeheersing en infrastructuur zijn tamelijk hoog.Debenodigde
investeringen liggenvoorbeideoplossingen
indeordevantweemiljoen euro.Deze
investeringen kunnen echterinkorte tijd,
tweetotdriejaat,worden terugverdiend uit
deopbrengsten vande teruggewonnen

metalen.Daarnakanzuiveringvan afvalwaterzelfsgeldopleveren.

Veel belangstelling

overtediscussiëreniszekeraanwezig.Dit
houdt hetvertrouwen levenddatdit project
zaluitgroeien totwaarhetvoorbedoeldis,
namelijk eenvoorbeeldvooreen30-talvergelijkbare locariesindeomgeving.Eenvoorbeeldindetechnischeaanpak,maar nog
meer indegeïntegreerdeaanpak met
betrokkenheid vanbelanghebbenden inde
regio.Detechnische kennis ligtin Rusland
inhetalgemeen opeenzelfde niveau alsin
Nederland,maareenNederlandse inbrengis
tochnuttig.Gedeeltelijk gebeurt dat doot
het inbrengen vannieuweinzichten (zoals
het belangvan integraalwaterbeheer en
interactieveplanning),gedeeltelijk doordat
buitenstaanders eenneutralerol kunnen
spelenbij hetleggenenondethoudenvan
ondetlingecontacten terplaatse.De financiëledraagkracht isvooralsnogeengroot
probleem.Erzijn echterzeket mogelijkhedenommetleningen ensubsidiesdezeen
andereindustrieëneconomischenecologischveranrwoord telatendtaaien.%

DebelangstellinginRusland voorde
Nederlandseaanpakvanproblemen in het
waterbeheer isgroot.Debereidheid om hier-

HenkWolters(RIZA)enRoelDoef(Rijkswaterstaat directieIJsselmeergebied

Initiatieven en financiering
Deeetstestapbestaatuitde instelling
vaneenbredewerkgroep,diedenadere
detailleringvanfase rzalverzorgen.Deze
werkgroepbestaat uit vettegenwoordigers
vandemijn, degemeente,deprovincie,het
mijnbouwonderzoeksinstituut Unipromed,
hetRosNIlVKh(RussischeRiza)enderegiovertegenwoordiger. Hetstreven isomdeuitvoeringsplannenvolgendjaar maartgeteed
tehebben.Vootdefinanciering vandezeeerstefaseisdeeigenaarvandemijn verantwoordelijk. Dezewordtondersteund doot
eenleninguitdefondsen vandeprovincie.
Debenodigde investeringvoordeeersrefase
bedraagt circa250.000euro.Financieringvan
vervolgfasen zalexternkapitaalen ondersreuning vergen.
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