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Integralewaterhuishouding
vanhetNoorderDierenpark
IR. K.-J. HOOGSTEEN, WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE
IR. R. B o s , W A T E R L E I D I N G M A A T S C H A P P I J D R E N T H E

HetNoorderDierenparkismetjaarlijksgemiddeld 1,5miljoen bezoekerséénvandevootsteattractieparkenvanNederland.HetdierenparkligtingeslotendoorhetcentrumvanEmmen.Uitbreiding
vanhetparkterplaatseisnietmogelijk.Uitbreiding isechterwelnoodzakelijk omdecontinuïteit
vanhetparkteverzekeren.Dichtbij hetcentrum,aandewestkantvanEmmen,bevindtzicheen
waterwingebiedvanhetdrinkwaterproductiebednjfNoordbargeres van Waterleidingmaatschappij
Drenthe.Daaromheen ligteengrootgrondwaterbeschermingsgebied(deEs).Inditgebiedrealiseert
hetNoorderDierenparkdeuitbreiding.Inhetnieuweparkzijnallerleiextra maatregelengetrqffen
omhetgrondwatertebeschermen.Bovendienwordteenhogematevanduurzaamheidnagestree/d.
Waterleidingmaatschappij Drenthespeelteengroterolbijderealisatievandezeplannen.Dedrijfverenhiervoorwaren:hetinstandhoudenvandedrinkwaterproductieopdeEs,hetontwikkelenvan
nieuwewatertechnologieenvoorlichtingoverwateraaneengrootpubliek.
HetdrinkwaterproductiebedrijfNoordbargeres(capaciteitvijfmiljoen kubiekemeter
perjaar)isin 1935gebouwddoorWaterleidingmaatschappij Overijssel.Kortdaaropis
Waterleidingmaatschappij Drentheopgericht
enheeft hetdrinkwaterstation overgenomen.
Indezeventigerjarenishethelestationvervangen.Bijdenieuwbouwismetdegemeente
Emmenafgesproken dat25jaar nadezenieuwbouweengesprekzoumoetenvolgenover
eventueleverplaatsingvandedrinkwaterproductie.Hetgrotegrondwaterbeschermingsgebiedvlakbij hetcentrumvanEmmenisnamelijkeenprachtigelocatieomdestaduitte
bouwen.
Eindjaren tachtigsteldedegemeente
EmmenzichkandidaatvoordeFloriade.Het
planwasdeFloriadeopdeEstebouweninhet
grondwaterbeschermingsgebied vandrinkwaterproductiestationNoordbargeres.WMD
beslootdirecthieraan meetewerkenmetde
intentiededrinkwaterproductie opdeEsvoor
detoekomstveiligtestellen:hetverplaatsen
vaneenproductiestation zouimmerseen
gigantischeinvesteringvan20miljoeneuro
betekenen.HetwasvoorWMDaantrekkelijker
ommeetefinancieren ineenFloriadedaneen
nieuwproductiestation teontwikkelen.

dezelocatieactiviteitenkunnenbeginnen.Het
parkzoueenthemaparkwordenwaarinwater
enduurzaamheid eenbelangrijke rolspelen.
ZoalsbekendisdeFloriadenietaan
Emmentoegewezen,maaraandeHaarlemmermeer.Deplannenvoorhetthemapark zijn
doorgezet ineendirecteuitbreidingvanhet
NoorderDierenpark.Deheleontwikkelingvan
deplannenopdeEsheeftgeleidtoteenintensieveencomplexesamenwerkingtussenmet
namehetNoorderDierenparkenWMD.Ook

degemeenteEmmenspeeltinditprojecteen
groterol.Alineenvroegstadium isbegonnen
meteenviaduct-verbinding tussenhetcentrum vanEmmenendelocatiewaardeuitbreidingzouplaatsvinden.Dezetraverse
(investering14,5miljoeneuro)meteengrote
parkeerplaats isvorigjaaropgeleverd.In1996
iseenaanvanggemaaktmetdetechnische
plannenvoorderealisatievanhetpark.Inde
realisatiefase besloothetWaterschapVelt&
Vechtindeexploitatieteparticiperen.
De plannen
Waterspeelteenhoofdrol indenieuwe
publiekspresentaties.Ongeveer250Humboldt
pinguïnsverwelkomendebezoekersvanhet
nieuwepark.Directnaastdepinguïnsbevindt
zichhetwaterpaviljoen Wallanganda:een
multimediapresentatie overderolvanhet
waterindelevendenatuur.HetNoorderDierenparkenWaterleidingmaatschappij Drenthemaaktenhiervooreenwervelendeeducatieveshowmetzowelaandachtvoorbelevingals
informatieoverdracht. Hetwaterpaviljoen is
naadloosingepast indedesolatewereldvan
Patagonié',hetdiepezuidenvanhetAmerikaansecontinent.Patagonié'endekustvan
Peruzijndeeersteleefmilieus dieworden
gerealiseerd.Hetisdebedoelingomdebezoekersbijna letterlijk ondertedompelen inde
leefwereld vandeautochtonebewonersvan
dezegebieden,deHumboldtpinguïns,de
guanaco's,denandoes,deChileenseflamingo's,dekuiftinamoes,deincasterns,demara's
endemanenrobben.Menmoetnietalleen
kennismakenmetdieren,maarvooralook
metdeleefomgeving diedezedieren heeft
gemaakttotwatzezijn.
Klimaatengeografische liggingvormen
deleidraadbijdeinrichting.Deeerstefasevan
ditplanbetreft voornamelijkeenpinguïnver-

Plattegrondvandeoudeennieuwedierentuin

BijdeplannenvoordeFloriadewerdook
hetNoorderDierenparkbetrokken.Naafloop
vandeFloriadezouhetNoorderDierenparkop
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blijf(250Humboldtpinguïns),het waterpaviljoenWallangandaeneenwaterfabriek.
Een uniek waterconcept
Vanuithetduurzaamheidbeginsel isgekozenomalhetwaterinhetNoorderDierenparkbinnenhetparktehouden.Gestreefd
wordtdusnaareenvollediggesloten waterkringloop.Hieropwordtéénuitzondering
gemaakt.Omdekwaliteitvanhetdrinkwater
tegaranderen,wordtalleenhetteconsumeren
waterbetrokkenvanhetopenbarewaterleidingnet vandeWMD,datgeleverdwordtdoor
hetdrinkwaterproductiebedrijfNoordbargeresdirectnaasthetnieuwepark.
Hetbetreft zoweldewaterhuishouding in
hetnieuwealsinhetoudepark.Ditheeft ertoe
geleiddatdetweeparkenmeteen navelstreng
vanleidingenmetelkaarzijn verbonden.Deze
leidingen lopenondergrondsdoorhetcentrum vanEmmen.
Hetafvalwater uithetparkwordtbiologischgezuiverd.Naeenextrazuiveringsstap
wordthetwatergeschiktgemaaktals bedrijfswater.Bedrijfswaterisondermeernodigvoor
hetspoelenvandetoiletten,vullenvanvijvers
enhetschoonmaken vandedierverblijven.
Hetregenwater vanverhardoppervlakwordt
opgevangen,gezuiverdeneveneensomgezet
inbedrijfswarer. 'Pinguïn-','nijlpaarden-' en
'soepschildpaddenwater' wordengescheiden
vanelkaarinkringloopgezuiverd,inverband
metdemogelijkeoverdrachtvanziektes.De
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concentraatstromen wordengeleidnaarde
biologischezuivering,despoelwaterstromen
naneutralisatieeveneens.Zoete,zoute,warme
enkoudewaterstromenzijndusmetelkaar
verbonden.
N i e u w e zuiveringstechnieken
Tijdens eenoriëntatiereis naarAmerika
bleekdatbijna alleattractieparken indeVerenigdeStatenconventionele zuiveringstechniekengebruiken.Vaakwerddaarbij ozon
gebruikt.Deinvloedvanbromaatophetdierenwelzijn was,integenstellingtotdemening
vanhetNoorderDierenpark,geen belangrijk
punt.
WMDstreefde bijdetechnische uitwerkingnaar toepassingvannieuwegeavanceerde
zuiveringen.Voordeafvalwaterzuivering is
gekozenvooreenLivingMachine.DegrondleggervoordezetechnologieisdeAmerikaansebioloogJohnTodd.Metdezetechniek
wordtopnatuurlijke wijze,zonderdetoepassingvanchemicaliën, hetwatergezuiverd.
Eenbelangrijk onderdeelzijn plantendie
groeien ineenactiefslibsysteem. Hetactiefslibreservoir metdeplanten isondergebracht
ineenbiokas.Aanhetgroteoppervlakvande
wortelsnestelenzichmicro-organismen die
voordeomzettingvanorganischestoffen zorgen.Daarnaastonttrekken deplantenvoedingsstoffen uithetactieveslib.Eenminimumaanenergieisnodigendeslibproductie
zouaanmerkelijk lagerzijn. Wetenschappelijk
iséénenandernogonvoldoende aangetoond.

InsamenwerkingmetdeUniversiteitvan
Wageningenzalhiernaaronderzoekworden
verricht.
Eenanderenieuwetoepassingis
membraanfiltratie (ultrafiltratie). Eennieuwe
techniekwaarinWMDmetvier professionele
fullscale installatiesaldenodigeervaring heeft
opgedaan.Ultrafiltratie ishet belangrijkste
onderdeelbijdezuiveringvanhet afvalwater
vandepinguïnsennijlpaarden. Het afvalwater
vandepinguïns wordt nademembraanfiltratiegeleidovereennitrificatiefilter. Het
biologischgezuiverdeafvalwater uitdeLiving
Machineenhetopgevangen hemelwater
wordenookgezuiverdmet membraanfiltratie
enisnaUV-desinfectie beschikbaarals
bedrijfswater.
Hetzoutewatervanhetsoepschildpaddenaquarium wordteerstdoor flotatiekolommengeleid.Doorhettoevoegenvankleine
luchtdeeltjes aanhetwaterwordendeeiwitten
geschuimd enbovenindekolom afgevoerd.
Daarnavindtnogeennitrificatiestapplaats.
Educatie
Inhetwaterpaviljoen (3000m2)wordtdoor
middelvanallerlei multimediatechnieken
aandachtbesteedaanwaterenleven.Zowelde
grotealsdekleinekringloopwordtopeeneducatieveenattractievewijzeinbeeldgebracht.
Inhetwaterpaviljoen iseenpermanente tentoonstellingvanongeveer300m2ingericht
metdenaam'Alsjedekraan opendraait...'.
Hierin wordtdekleinekringloopvanhet
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watertoegelicht:oppervlaktewater -grondwater-drinkwaterzuivering-drinkwatertransport naardeconsument-afvoer afvalwater-afvalwaterzuivering oppervlaktewater.Alsmetafoor wordt hierbij
hetmenselijk lichaamgebruikt.Dezetentoonstellingkwamtotstand innauwesamenwerkingmethetWaterschapVeltenVecht.
Deoverigeattractiesinhet waterpaviljoen
werdengeheelonder regievanhetNoorder
Dierenpark ingericht.
Hetwaterpaviljoen isverbonden metde
waterfabriek. Nadenodigeinformatieover
kringlopen kandebezoekereenbelangrijkdeel
vandewaterkringloop (de zuiveringsprocessen)vanhetNoorderDierenparkmeteigen
ogenaanschouwen.Indewaterfabriek isde
centralebesturingvanzowelde waterfabriek
zelfalsdecentralebesturingvandedrinkwatervoorzieningvoorzuidoost-Drenthevoorhet
publiekzichtbaar.Ookdegietwater-enindustriewaterstationszijnvanuitdezecentrale
commandopost bestuurbaar.
Realisatie
In1997isdeWMDgestartmeteeninventarisatiestudie naarallewaterstromen inhet
NoorderDierenpark.Vervolgenszijn waterzuiveringsproeven uitgevoerdophetafvalwatervandenijlpaarden enpinguïns.Ophet-
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zelfdemomentzijn innauwesamenwerking
methetNoorderDierenparknormenontwikkeldvoordewaterkwaliteit.Daarna kwamen
dekeuzevandezuiveringssystemen enhet
ontwerpaanbod.Hetzuiveringsontwerpis
geheeldoorWMDbedachtenuitgewerkt.Voor
derealisatievandegebouwenzijn externen
ingeschakeld (architectW.QuispelvanPlanarchitecten teHaarlem).Doorhetverkrijgen van
Europesesubsidiestonddeuitvoeringsplanningdirectondergrotedruk.Dewaterfabriek
moestop1augustus2001 opgeleverdworden
enhetwaterpaviljoen op1 november2001. Dit
wasalleenmogelijkdoorhetwerkeninbouwteamverband.Ontwerpenuitvoeringmoesten
bijna parallelaanelkaarplaatsvinden.Inheel
kortetijd iseenbergwerkverzetenishetwerk
optijdgereedgekomen.Deperiodenade
bouwkundigeopleveringwasnodigvoor
installatie-enmontagewerkzaamheden.Eind
juni 2002diendeallesgereedtezijn voorde
eersteontvangst vandebezoekers.

bedragvan1,225miljoen eurobijHetwaterpaviljoenvergdeeeninvesteringvan13miljoen
euro.HiervansubsidieerdedeEuropeseUnie
3,176miljoen. HetNoorderDierenparkfinancierthetwaterpaviljoen voor12,5procent;
Waterleidingmaatschappij Drenthehetresterendedeel.
Overeenkomst tussen WMD en
Noorder Dierenpark
IneenaparteovereenkomsttussenWMD
enhetNoorderDierenparkzijnallezaken
vastgelegd:
• Degronden,ineigendom bijdeWMD,
wordeninerfpacht gegevenaanhetNoorderDierenpark(startcircazeshectare,uitbreidingtot40hectareismogelijk);
• WMDiseigenaarvanhet waterpaviljoen
enbrengtmaandelijks huur inrekening;
• WMDverzorgtdegehelewaterkringloop
vanhetNoorderDierenparktegeneen
jaarlijkse vergoeding.

Financiën
Dooralineenvroegtijdigstadium te
beginnen metdeuitvoeringenvanwegehet
gedurendehetprojectgestegen ambitieniveau
isdewaterfabriek aanzienlijkduurder uitgevallendandeeerstebegrotingen.Detotale
investeringindewaterfabriek bedroeg10miljoeneuro.HiervandraagtdeEuropeseUnie

Impuls waterketen
Metditproject levertWMDeenflinke bijdrageaanhetrealiserenvandewaterketen,in
deeersteplaatsintechnischezin,maardoorde
aansluitingvanhetWaterschapVeltenVecht
ookinorganisatorischezin.Desamenwerking
inditproject zorgtinmiddelsvooreenbredere
samenwerkingindewaterketen, f

Hetwaterpaviljoeii.

H 2 0 » 132002

25

