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In 1999 en2000heeftWaterleidingMaatschappij Overijssel insamenwerking methetingenieursbureauWittevcen+Bosineentweetalstudieshettoekomstbeeld voorpompstation Weerselosewegin
Enschedegeschetst.Hieruit bleekdat lietpompstation ookindetoekomstalseenbelangrijksteunpuntvoordewatervoorziening mTwentekanblijvenJüngeren.Ineentijdbestek vanvijjjaarzal
gefaseerdeenduurzameproductiecapaciteitgerealiseerd wordenvanzevenmiljoen kubiekemeter
drinkwaterperjaar. Dcgroudstofblijft bestaan uitvoorgezuiverdcngeuifiltreerd wateruithet
Twentekanaal f5.5miljoenkubiekemeterperjaar), aangevuld mettcrplckkegewonncngrondwater
('1.5miljoen kubiekemeterperjaar).
Indetweestudiesisgekozenvooreen
twee-fasen aanpak:ineersteinstantieiseen
toekomstvisievoorhetpompstation ontwikkeld,waarindeglobale ontwikkelingsrichting
centraalstond inhetkadervandedoorWMO
opgesteldelangetermijn visie.Opbasishiervanisintweedeinstantieuitgezochtopwelke
wijzedezerichtingingezetkonworden.
OnlangsbeslootWMOookdewinningin
Lossertehandhavenentebeperkentoteen
duurzamecapaciteitvan1,5miljoen kubieke
meterperjaar.Dezuiveringvanditgrond-

waterisditvoorjaar gecombineerd metdezuiveringvanhetgewonnen wateroppompstationWeerseloseweg.
'Weerseloseweg'
Dedrinkwaterwinning 'Weerseloseweg'
bestaatalsinds 1882. Deeerstedecennia
bestond dewinninguitsluitend uiteen
(beperkte)grondwaterwinning.Door stijging
vandedrinkwaterbehoefte isdewinninginde
jaren vijftig vandevorigeeeuwuitgebreid met
wateruithetTwentekanaal,datviakunstmatigebodempassagewordtgewonnen.Daarmee

DebeluchtiiigstomioppompstationWeerseloseweg(foto:RobHlfnng,WMO).

wasdezewinningdeeerste infiltratiewinning
inNederland buitendeduinen.Hetwater
wordtbijhetkanaalaandeElsbeekwegvoorgezuiverdenviaeentransportleiding naarde
Weerseloseweggepompt.Naopslaginvoorraadbekkens vindt oppervlakte-infiltratie
plaats.Vanaf1995 wordtookeendeelvanhet
drinkwater rechtstreeksbereiduit oppervlaktewater.
Afbeelding 1geeft dehuidigezuiveringsgangweeraandeElsbeekwegenWeerseloseweg.
Naar een duurzaam pompstation
WMOheeft zichtendoelgesteldomnietduurzamepompstations hetzij tesluitenhetzijduurzaam temaken(voordedefinitievan
hetbegripduurzaamheid zoalsdoorWMO
gehanteerd,wordtverwezen naarH20nr.4en
5vanditjaar).Bijpompstation Weerseloseweg
wordenknelpunten onderkend ophetvlak
vanleveringszekerheid,capaciteit,kwaliteit
vanteinfiltreren waterendrinkwater alsmede
ophetvlakvanexploitatielasten dooreenverouderdeencomplexezuivering.
WMOheeft zichdanookdevolgendevragengesteld:Ispompstation Weerseloseweg
duurzaam temakenenzoja,opwelkewijzeen
tegenwelkekosten?
Voordebeantwoordingvandezevragenis
eengefaseerdeaanpakgehanteerd.Ineerste
instantieiseentoekomstvisievoorhetpompstationontwikkeld,waarindeglobaleontwikkelingsrichtingvanditpompstation centraal
stondinhetkadervandedoorWMOopgesteldelangetermijn visie:
• stap r:ontwikkelenvaneentoekomstvisie
(tijdshorizon 2010-2020)waarineen
(beperkt)aantaloplossingsrichtingen zijn
afgewogen metbijbehorende investerings-en kostenramingen;
• stap2: selectievanéénoplossingsrichting
alskaderwaarbinnen deontwikkelingen
rondomditpompstation zichdekomende
jaren kunnengaan afspelen.
Vervolgensisdezeoplossingsrichtingverderuitgewerktommeerinzicht tekrijgen in
dewijzewaaropdeze ontwikkelingsrichting
ingezet kanworden:
• stap3:definiëren vanmogelijkeontwikkelingstrajecten eneindcapaciteiten vanhet
toekomstigeduurzamepompstationalsmedehetinbeeldbrengenvanenoplossingengevenvoordeacute knelpunten;
• stap4: selectievanontwikkelingstraject en
duurzamecindcapaciteit.
Toekomstscenario (stap 1en 2)
Aandehand vaneenaantal uitgangspunten,zijnoplossingsrichtingen opgesteldvoor
eentoekomstigewatervoorziening vande
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regio-Oost.Daarbij zijn twee voorwaarden
gesteld:
oplossingen waarbij voorgezuiverd Twentekanaal-water conform WMObeleid een
volledige bodempassage ondergaat, genieten de voorkeur
en de noodzakelijkheid van een tweede
'anker' (leveringszekerheid). Dit kan
bestaan uit meerdere kleine'ankers'" bijvoorbeeld door aanvoer vanuit de regio
Midden.
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kendie indeloopvan deafgelopen ïoojaar inNederlandzijn ontwikkeld.

Toekomstbeelden voorpompstationWeerse
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Opbasis van deuitgevoerde analyse en
rekening houdend met strategische en beleidsoverwegingen van WMO,isaanbevolen tekiezen voor oplossingsrichtingA:bodempassage
groot.Pompstation Weerseloseweg krijgt hierdoor een centrale rolinTwente.Dezeoplossingsrichting geldt derhalve als kader waarbinnen de ontwikkelingen zich de komende
jaren kunnen gaan afspelen. Ineen vervolgtraject isgezocht naar een optimum vandeproductiecapaciteit door een afweging te maken
tussen onder meer kosten en leveringszekerheid.

Gewenst ontwikkelingstraject (stap
i en 4)

Maximale onttrekking
Twentekanaal?

26

Deoplossingsrichting 'aanvoer elders'(D)
kan worden gezienals tegenhanger van een
(toekomstige) centrale rolvan pompstation
Weerseloseweg.In deoplossingsrichtingen A,a
enCisuitgegaan van een productievan twee
miljoen kubieke meter industricwater perjaar.
Dit water met basiskwaliteit wordt rechtstreeksgeleverd vanuit de voorzuivering aan de
Elsbeekweg.Deviergedefinieerde oplossingsrichtingen zijn vervolgensgetoetst aan de
hand van criteria uit het beleidsplan Drink- en
Industriewatervoorziening (BDIV,1993).Ook
zijn desuccessieve investermgs-, exploitatiekosten, netto contante waarde en kostprijs van
het drinkwater (break-even na 25jaar volgens
NCW-methode) berekend.

Debereiding vandrinkwateroppompstationWecrseloseweaisbijzonder, daarheteencombinatieisvan
oppervlaktewater-enarondwaterwinnina enomdathetterreineencatalogusvormtvan allewaterwintechme-

A/b.2:

Op basis van deopgestelde uitgangspuntenen voornoemde voorwaarden iseen viertal
oplossingsrichtingen nader uitgewerkt. Deze
zijn afgebeeld in afbeelding z.Deoplossingsrichting 'directe zuivering'(C)is voornamelijk
vanuit prijstechnisch perspectiefals referentie
beschouwd.

In deze fase van de studie isbezien hoe het
beste invulling kan worden gegeven aan het
traject om uitgaande vande huidige situatie te
komen tot een duurzame (eind)capaciteit van
pompstation Weerseloseweg.Daartoezijn verschillende wegen geschetst dieallen gefaseerd
kunnen worden doorlopen.Met behulp daarvan issteeds een afweging mogelijk om op
basis van ondermeer kosten, leveringszekerheid en waterkwaliteit tekiezen langs welke
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routeen met welkesnelheid het pompstation
het beste kan worden ontwikkeld. In het eindplaatje geldt steeds dat eenduurzame capaciteit isbereikt zonder knelpunten en zonder
inzet van directezuivering van Twentekanaalwater voor de bereidingvandrinkwater. In
afbeelding 3 zijn vijfbeschouwde ontwikkelingstrajecten in beeld gebracht.
Zowelvoor het doorlopen van het (autonome)traject om de huidige knelpunten op te
lossen alsookvoor het realiseren van de
(potentiële) eindsituaties zijn de bouwkosten
geraamd. Dezezijn viade NCW-methode
omgerekend naar kostprijzen per kubieke
meter drinkwater. Uit deze financiële exercitie
komt naar voren dat het ontwikkelingstraject
waarlangs een eindsituatie wordt bereikt, geen
ofweinigeffect heeft op dekostprijs van het
water.

Ajb.3:

Alseindoordeel geldt dat verduurzaming
van de huidige winning enzuivering tot een
jaarcapaciteit vanzeven miljoen kubieke meter
het meest verantwoord is.Eeneventuele groei
in het watergebruik zalderhalve moeten
worden opgevangen door wateraanvoer van
elders, in het bijzonder uit de regio Midden.
Gedurende de tijdspanne ter verduurzaming
van pompstation Weerseloseweg,wordt aanbevolen dedirectezuivering tehandhaven tot
2004of2005.Concrete investeringsvoorstellen
ter verduurzaming vandewinning zijn
inmiddels doorWMOovergenomen in haar
plancyclus.

Beschouwing aanpak en resultaat
Hetgrote voordeel van degevolgde aanpak
isdat het projectteam de complexe materie in
en rond pompstation Weerseloseweg gaandeweghet project beter in devingers heeft gekre-

gen.Daardoor wasduidelijk sprake van voortschrijdend inzicht, wat uiteindelijk in de
tweede fase heeft geleid tot een lichte bijstellingvan het beeld dat in deeerste fase is ontstaan.
Doordat het projectteam was samengesteld uit denkers met theoretische kennis,doeners met veelpraktische kennis én delers die
in staat waren om deze kennis te integreren, is
het voor WMO mogelijk geweest om op korte
termijn tekunnen starten met het uitwerken
van dit onderzoek in concrete investeringsvoorstellen en uitvoeringsopdrachten. Het
product was namelijk niet wééreen rapport
voordegrote stapel,maar een snelle aanpak
van deactuele problemen, passend binnen de
lange termijn visie.Opdezemanier wordt er
niet meer voor maar met deoperationele afdelingen beslist.*"

Mogelijkeontwikkelingstrajecten terverduurzaming vanpompstationWeerseloseweg.
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