Meesterwerken dertechniek: de watervoorziening van Israël

1. Inleiding
Van 14 tot 18 oktober jl. bezocht ik Israël
op uitnodiging van Mekorot, het Israëlische
(staats)waterleidingbedrijf. Voor een
Nederlandse waterleidingingenieur blijkt
Israël een fascinerend en indrukwekkend
land met een spectaculaire infrastructuur.
Omdat ik vermoed dat veel lezers van
H , 0 - net als ik - geboeid zullen raken
door de Israëlische meesterwerken der
waterleidingtechniek, heb ik (in het
vliegtuig op de terugweg) dit korte verslag
geschreven.

Watervoorziening Israël in cijfers

PROF. IR.J. C.VAN DIJK
DHV Water

Waterverbruik totaal
waarvan geleverd door Mekorot
waarvan huishoudelijk

2000 miljoen m3/a(1200 l/capd)
1200 miljoen m3/a(700 l/capd)
400 miljoen m3/a(230 l/capd)

Produktie NWC
Produktie grondwater
Produktie afvalwater
Produktie ontzout zeewater

400 miljoenm3/a
600 miljoenm3/a
200 miljoenm3/a
10 miljoenm3/a

Energieverbruik Mekorot

1700 miljoen kWh/a (1,4 kWh/m3)

Omzet Mekorot

NLG 600 miljoen (NLG 0,50/m3)

Werknemers Mekorot

2500

Investering aanleg NWC
Investering CFP

NLG 250 miljoen (1964 prijzen)
NLG 160 miljoen (1996 prijzen)

Aß. 1-Kaartvan Israël
met National Water
Carrier.

2. Van het meer van Galileï naar de
Negev-woestijn
Israël heeft een semi-aride klimaat, waarbij
verreweg de meeste regen (80%) in het
noordelijke grensgebied met Libanon,
Syrië en Jordanië valt (Golan-hoogte).
De enige rivier van betekenis is de Jordaan
die uitstroomt in het meer van Galileï.
Omdat het merendeel van de bevolking in
centraal-Israël woont (onder meer Tel-Aviv
enJeruzalem) en bovendien de beschikbaarheid van irrigatiewater een absolute voorwaarde isvoor de landbouw in de woestijngebieden, heeft de regering van Israël direct
na de oprichting van de staat besloten om
een transportleiding van het meer van
Galileï via centraal-Israël tot aan de Negevwoestijn aan te leggen (afb. 1).Dit project
- de National Water Carrier (NWC) wordt aangeduid als de 'levensader' van
Israël en werd door premier Ben-Gurion
officieel in bedrijf genomen in 1963.
3. Bron: 200 meter beneden zeeniveau
De bron van de NWC is zoals gezegd het
meer van Galileï. Dit meer fungeert als het
natuurlijke verzamelbekken van het water
van de Jordaan en een aantal kleinere stromen. Helaas ligt het meer in de slenk van
El Ghor ten oosten van de centrale heuvelrug op 200 m beneden zeeniveau!
De eerste plannen voor deNWC (opgesteld
door James Hayes van de Tennesee Valley
Authority) waren dan ook gebaseerd op de
aanleg van een dam en stuwmeer meer
stroomopwaarts. Omdat hierover met Syrië
en Jordanië geen overeenstemming kon
worden bereikt (het betreffende gebied ligt
in de Golan-hoogte) werd uiteindelijk
besloten het meer van Galileï als bron te
benutten met als consequentie dat het
water van 200 meter beneden zeeniveau
opgepompt wordt tot 150 meter boven
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zeeniveau! (het energieverbruik van
Mekorot is dan ook maar liefst 8%
van het totale verbruik in Israël).
4. Water: bron van leven en
conflicten
Het totale debiet van de Jordaan en
enkele kleinere rivieren die het meer
van Galileï voeden bedraagt ongeveer
800 miljoen m 3 /a. Door de lange
verblijftijd in het meer verdampt
ongeveer 300 miljoen m 3 /a. De resterende 500 miljoen m 3 /a wordt voor
het overgrote deel (400 miljoen m 3 /a)
in de NWC gepompt en benut als
'levensader' voor Israël. Slechts een
kleine reststroom (100 miljoen m 3 /a)
resteert voor de Jordaan en stroomt
uiteindelijk naar de Dode Zee, waar
het verder verdampt. Een interessante
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eigenlijke transportleiding die is uitgevoerd
als een betonnen leiding met stalen kern
en een diameter van 2,80 m (afb. 6).
De leiding heeft een lengte van 86 km tot
aan het Yarkon-Negev systeem, vanwaar
kleinere leidingen met een lengte van
130 km de Negev ingaan.
•

•

4 $ . 2 - Hoogteschema National Water Carrier.

bijkomstigheid is nog dat enkele zoute
bronnen die in het verleden in het meer
van Galilei' uitstroomden door een kanaal
worden omgeleid en benedenstrooms van
het meer in de Jordaan worden gevoegd.
Conflicten met Jordanië over de 'water
rights' zijn tot nu toe nog uitgebleven,
maar gezien de groeiende waterbehoefte in
de regio moet voor de toekomst het ergste
gevreesd worden.
5. National Water Carrier
Afbeelding 2 geeft een hoogteschema van
het project. Enkele details:
Vanaf Eshkol Reservoir (afb. 5) begint de
Inname uit het meer
Sapir pumping station
Jordan canal
Amud en Tsalmon syphons
Tsalmon pumping station
Yoahov tunnel
Beit Netofa canal
Eshkol reservoir
Aß. 3 - Sapir pumping station.
Aß. 4 -Jordan canal.

Aß. 6 - Transportleiding 0 2,8 m.

500 m innameleiding 0 3 m afgezonken op de bodem.
Uit veiligheidsoverwegingen volledig in rots uitgegraven (afb. 3).
4 pompen, elk 6,75 mVs, 20.000 kW.
Open kanaal (uit kostenoverwegingen) 17 km lang (afb. 4).
Kruisingen met 2 wadi's 150 m en 50 m diep!
Uitgevoerd als stalen leiding 0 3,1 m.
4 pompen, 6,75 mVs, 11.000 kW.
Tunnel 3 m diameter, 850 m lang.
Open kanaal, 17 km.
Vlokvorming/bezinking in reservoir 1,5 miljoen m'.
Voorraadreservoir 4,5 miljoen m'.

Rezinkbekken bijEshkol Reservoir.
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6. Koppeling NWC en lokale systemen
De NWC is op tientallen plaatsen gekoppeld aan lokale watervoorzieningssystemen
en fungeert zo als het zenuwcentrum van
de watervoorziening van Israël. Zo wordt
water vanuit de NWC geleverd aan
gemeenten, kibboetsen en de landbouw.
In de winter, wanneer het waterverbruik
laag is, wordt water geïnfiltreerd in de
'duinen' bij onder andere Tel-Aviv. Aan de
andere kant wordt ook op vele plaatsen
water vanuit lokale grondwaterwinningen
in de NWC gepompt en getransporteerd
naar andere regio's. Het gehele systeem
wordt (automatisch) centraal bestuurd en
bewaakt. In het verleden is ook gedurende
enkele jaren gezuiverd afvalwater (na
bodempassage) via de NWC getransporteerd. Inmiddels zijn hier aparte transportleidingen voor gerealiseerd van onder
andere de Dan Region Reclamation Plant
(Tel-Aviv) naar de Negev. In Israël is
afvalwater een kostbare grondstof die in
de nabije toekomst voor 100% benut zal
worden.
7. Kwaliteit NWC op Amerikaanse
leest geschoeid
Tot nu toe bestaat de zuivering van het
water in de NWC vooral uit het toevoegen
van chemicaliën, vooral chloor.
Het water van het meer van Galilei is licht
verontreinigd, maar bevat uiteraard regelmatig algen (Peridinium in het voorjaar,
Cyanobacteriën in het najaar) en andere
micro-organismen.
Bij de inname wordt dan ook meteen een
flinke slok chloor gedoseerd om algengroei
en vervuiling van pompstations, leidingen
en kanalen te beheersen. Door het chloorverbruik van het water en vervluchtiging in
kanalen en open reservoirs wordt onderweg op diverse plaatsen opnieuw chloor
toegevoegd. Bij het Eshkol-reservoir vindt
een dosering van A1 2 (S0 4 ) 3 plaats, waarna
de vlokken bezinken in een groot reservoir
(1,5 miljoen m 3 , verblijftijd circa 1dag). Na
deze bezinking en opslag in een reservoir
van 4,5 miljoen m 3 (dat o.a. gebruikt wordt
om alleen te hoeven pompen gedurende de
nachturen) heeft het water een troebeling
van circa 1NTU en is het 'fit for use' na
toevoeging van (wederom) chloor, chlooramine en chloordioxide. Door het relatief
hoge chloorverbruik en vervluchtiging in
open reservoirs benedenstrooms wordt nog
diverse malen onderweg chloor toegevoegd.
Hoewel het water in het algemeen voldoet
aan de huidige Israëlische normen (met
name troebeling < 1NTU, E-coli < 1/100
ml en THM < 100 u.g/1) wordt momenteel
de bouw van een 'Central Filtration Plant'
voorbereid bij Eshkol-reservoir.
Redenen hiervoor zijn met name de discussies over Cryptosporidium en Giardia

en het feit dat in de toekomst steeds meer
water van de NWC daadwerkelijk voor
drinkwaterconsumptie gebruikt zal worden
(nu is aandeel landbouw nog 50%, in 2015
naar verwachting 0%). Tegelijkertijd met
de bouw van de CFP zullen ook de open
reservoirs benedenstrooms van Eshkol
afgedekt worden om nabesmetting te voorkomen.

werp heeft vervaardigd in samenwerking
Tahal (Israëlisch bureau).
De CFP zal ook op Amerikaanse leest
geschoeid worden en bestaan uit directfiltratie van het water uit Eshkol-reservoir,
dat wil zeggen dat aan het water nogmaals
A1 2 (S0 4 ) 3 /H 2 S0 4 /C10 2 , een kationisch
en een nonionisch polymeer wordt toegevoegd en navlokvorming (T = 7 minuten)
direct wordt gefiltreerd over enkellaagsanthracietfilters (v = 20 m/h, L = 2 m,
d = 1,7 mm) waarna nogmaals Cl2 en
NH 4 C1wordt gedoseerd.
Enkele interessante resultaten van het pilotplantonderzoek, waarbij vooral het nut
van deeltjestellers nog weer eens werd aangetoond, zijn weergegeven in afbeelding 8.

8. Central Filtration Plant: project op
wereldschaal
De Central Filtration Plant zal een capaciteit van 400 miljoen m 3 /a (20 mVs)
krijgen en daarmee 1van de grootste
nieuwbouwprojecten in de wereld zijn
(na Sydney met capaciteit van 650 miljoen
m 3 /a). Mekorot heeft gedurende 2 jaar
uitgebreid (en zeer deskundig) pilot-plantonderzoek verricht (afb. 7)op basis waarvan
CDM (Amerikaanse Consultant) een ont-

9. Evaluatie Central Filtration Plant
(Value Engineering)
Ik had de eer om het ontwerp van CDM te
mogen evalueren in een zgn. 'Review
Committee of International Experts'.
Onze commissie bestond uit David
Nickols (Hazen and Sawyer, USA), Brian
"Watson (Montgomery and Watson,
Australië), Emmanual Idelovitch
(Israëlische Consultant) en ondergetekende.
Op de le dag van ons bezoek werd onze
commissie door een uitgebreid gezelschap
van Mekorot en de 'Water Commission'
meegenomen op een perfect georganiseerde
rondreis langs alle installaties (die bewaakt
worden door zwaarbewapende militairen).
Daarna volgden 2 dagen van vergaderingen
en interviews waarbij uiteraard het enorme
verschil in benadering van de problematiek
tussen de USA en Nederland weer eens
naar voren kwam, vooral over het gebruik
van chloor en de eisen voor protozoa en
desinfectienevenproducten.
Hoewel we op een aantal principiële
punten dan ook niet tot een unaniem
advies konden komen, ontstond bij de discussies over de technische uitwerking van
het ontwerp al snel een creatieve teamgeest
zodat een groot aantal voorstellen konden
worden geformuleerd voor betere of goed-

zi/è. 7-Pilot-plant installatieEshkolsite.

Afi. 8 - Resultatenpilot-plantonderzoek.
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kopere oplossingen. Deze aanpak van
'Value Engineering' schijnt ook toegepast
te zijn bij het ontwerp van de installaties
voor New York en Sydney en kan inderdaad zinvol zijn, waarbij dat naar mijn
mening wel beter in een relatief vroeg
stadium van het project kan (na het
schetsontwerp, wanneer fundamentele
wijzigingen beter mogelijk zijn).
10. Besluit
Voor Israël is water letterlijk de bron van
het leven. De daadkrachtige aanpak waarmee vrijwel alle bronnen (Jordaan, grondwater, afvalwater en recent ook ontzouting
van zeewater door membraanfiltratie) worden
ontgonnen verdient alle bewondering en
respect. In minder dan 50 jaar is men erin
geslaagd de woestijn tot bloei te brengen
door een combinatie van durf, daadkracht
en indrukwekkende staaltjes techniek.
Onder dergelijke omstandigheden gaat het
uiteraard eerst om kwantiteit en volgt de
kwaliteit vanzelf.
Dit bleek ook bij de afsluitende discussie
met de 'Water Commission' (toezichthoudend orgaan op Mekorot). Ondanks
de hoge kosten is men overtuigd van de
noodzaak van de CFP en zal de bouw in
1997 aanvangen.

• •

•

Themadag
Membraanbioreactoren in de
waterbehandeling
Technotrans organiseert een themadag
Membraanbioreactoren in de waterbehandeling. De themadag wordt gehouden
op 24 april 1997 in Orpheus in Apeldoorn.
Nadere inlichtingen: Technotrans BV,
mw. J. Reijnen, Koningin Wilhelminahaven NZ 6, 3134 KE Vlaardingen,
telefoon 010-234 1082, fax 010-234 11 72.

Cursus Grondwaterstromingsmodellen
Geoplan organiseert een cursus
'Grondwaterstromingsmodellen, cursus
MODFLOW'. De driedaagse cursus wordt
gehouden op 14,21 en 22 mei 1997 in
Utrecht.
Nadere inlichtingen: Geoplan,
Emmastraat 28, 1075 HV Amsterdam,
telefoon 020-6716121.

Nederlandse Rapportage
Implementatie EG-Waterrichtlijnen begin 1997
ingediend
De lidstaten van de Europese Unie zijn
verplicht tot het opstellen van verslagen
over de nationale tenuitvoerlegging van
bepaalde milieurichtlijnen van de EG.
Tot voor kort werden de nationale rapportages over de verschillende richtlijnen
afzonderlijk, met uiteenlopende frequentie
en door diverse instanties bij de Europese
Commissie ingediend. In 1991 is door de
Raad van de Europese Gemeenschappen
Richtlijn 91/692/EEG tot standaardisering
en rationalisering van de rapportage over
de toepassing van bepaalde milieurichtlijnen vastgesteld. Deze richtlijn uit 1991
beoogt de toezending van informatie en
de publicatie van verslagen over communautaire milieurichtlijnen op de terreinen
lucht, water en afvalstoffen te stroomlijnen.
Een belangrijke consequentie van de
richtlijn uit 1991 is, dat driejaarlijkse
rapportages over de sectoren water, lucht
en afval moeten worden ingediend.
De eerste rapportage, die de periode 19931995 bestrijkt, heeft betrekking op de
sector water. Nederland heeft zijn rapportage over de waterrichtlijnen van de EG
begin dit jaar aan de Europese Commissie
aangeboden. De rapportage heeft betrekking op de richtlijn over lozingen van
bepaalde gevaarlijke stoffen in het aquatische milieu van de Gemeenschap en
bijbehorende dochterrichtlijnen, de richtlijnen over de kwaliteit van viswater, de
kwaliteit van schelpdierwater, resp. de
kwaliteit van oppervlaktewater bestemd
voor drinkwater, de richtlijn over lozingen
vanuit de titaandioxide-industrie, de richtlijn over de bescherming van grondwater
tegen lozingen van gevaarlijke stoffen, de
richtlijn over meetmethoden e.d. voor
oppervlaktewater bestemd voor drinkwater,
alsmede de richtlijn over de kwaliteit van
drinkwater.
Voor de zwemwaterrichtlijn, waarover jaarlijks dient te worden gerapporteerd, bestaat
ingevolge artikel 3 van de harmonisatierichtlijn een afzonderlijk regime.
De algemene coördinatie van de uitvoering
van de harmonisatierichtlijn vindt plaats
door een interdepartementale stuurgroep
onder leiding van de Directie Internationale Milieuzaken van het ministerie
van VROM/DGM. De Nederlandse waterrapportage wordt onder voorzitterschap
van het RIZA (namens het ministerie van
V&W) gecoördineerd in de werkgroep EURapportage Waterrichtlijnen, waarin de
betrokken nationale instanties zitting
hebben (VROM/DGM, VROM/RIVM,

V&W/Dir. ZH, V&W/RIKZ, V&W/RIZA).
In 1994heeft de werkgroep eerst een proefrapportage over het jaar 1992 opgesteld,
waarbij verschillende knelpunten zijn
gesignaleerd. Via het inbrengen van de
proefrapportage in het EG-Comité voor de
Standaardisering van Verslagen, is getracht
wijzigingen in de vragenlijsten aan te
brengen; dit heeft tot nu toe tot weinig
wijzigingen geleid.
Tot dusverre lijkt alleen Nederland aan
de volledige rapportageverplichting te
hebben voldaan. Andere lidstaten hebben
slechts van één of meer afzonderlijke richtlijnen verslag gedaan en enkele lidstaten
hebben in het geheel nog geen rapportage
ingediend. De Commissie zal in de eerste
helft van 1997 een bijeenkomst met de
lidstaten beleggen om ervaringen over de
rapportage uit te wisselen.
Op dit moment is bij de Commissie een
kaderrichtlijn betreffende het integrale
waterbeheer in de Europese Gemeenschap
in voorbereiding, in de wandelgangen
bekend als de 'kaderrichtlijn water'. De
kaderrichtlijn beoogt althans een gedeelte
van de bestaande waterrichtlijnen samen te
brengen. Een van de aandachtspunten van
de kaderrichtlijn is een herziening van de
rapportageverplichting van waterrichtlijnen,
waarbij gestreefd wordt naar een verschuiving van gedetailleerde rapportage naar
rapportage op hoofdlijnen. De gevolgen
voor de richtlijn 91/692/EEG en daarmee
van de bestaande rapportagepraktijk zullen
de komende maanden duidelijk worden.
Nadere inlichtingen:
Paul M. Saager, coordinator EU, secretaris
werkgroep EU-waterrapportages, RIZAEMI Maertlant 16, 8200 AA Lelystad.
Paul M. Saager,
V&W/RIZA, secretaris werkgroep
EU-waterrapportages
Paul B. M. Stortelder,
V&W/RIZA, voorzitter werkgroep
EU-waterrapportages
Henk W. Kroes,
VROM/DGM, voorzitter EU-milieurapportages
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Congres: Inspelen op
ontwikkelingen
Op 16 en 17 april 1997 wordt het
9e AM/FM GIS Congres: Inspelen op
ontwikkelingen georganiseerd. Het congres
wordt gehouden in het Mecc in Maastricht.
Nadere inlichtingen: VEWIN,
drs. G. E. Achttienribbe, Postbus 70,
2280 AB Rijswijk, telefoon 070-3953405.

