ACTUALITEIT

BELANGRIJKE STAP I N BESTRIJDING VAN VERDROGING OP
WADDENEILAND

Schiermonnikoog
zuivert drinkwatermet
membraanfiltratie
DeinwonersvanSchiermonnikoog behorenroteenvandeeersteNederlandersdiedrinkwateruitde
kraan hijgen datdoormiddelvanmembraanfiltratiegezuiverdis.Op251septemberj.1. namNuon
WaterFriesland(voorheenWaterleidingFriesland]daarvooreennieuwezuiveringsinstallatiein
gebruik.Dankzijdezeinstallatie kandegehclewaterwinningopSchiermonnikoog stapsgewijs
verplaatstworden naarde rand vanhetwaddeneiland.Daarmeewordteenbelangrijke stopgezetin
debestrijding vandeverdroging opSchiermonnikoog.
Verplaatsing vandehuidige winningin
deecologisch kwetsbareHertenbosvalleiwas
alleen mogelijk doordehuidige zandfilterinstallatie tevervangen dooreen installatie
dieinstaat isgrondwater vaneenminder
goedekwaliteit tezuiveren.Hetgrondwater
aanderand vanSchiermonnikoog bevat
meer humuszuren eniszouter dan het
grondwater inhetcentrum vanheteiland.
Denieuwe installatie werktopbasisvan
anaërobe membraanfiltratie, eendoor Nuon
Water Friesland gepatenteetde filtermethode,waarbij zuurstofloos grondwatermet
behulp vanmembraanfilters wordtgezuiverd.Metdezemethode ishetook mogelijk
ijzerhoudend grondwater tezuiveren. Een
bijkomend voordeelisdatbovendien
calcium-enmagnesiumionen verwijderd
worden,waardoor hetgezuiverdewaterveel
zachter isdanhettraditioneel gefilterd
drinkwater.

Uit onderzoek bleekdatmaatregelenop
hetgebiedvanduinbeheer, hetpolderregimeenwaterbesparing niet voldoende
effect zouden sorteren. OokdewaterwinningvanWaterleiding Friesland indedoor
verdroging bedreigde Hertenbosvallei moest
verplaatst worden.
Heralternatief,eenwaterleiding naar
het vasteland, kostteongeveer 50miljoen
gulden. Mededoor ingrijpen vandeprovincieisdatplan nietdoorgegaan.Nu worden
minder kostengemaakt. Bovendien is de
kwaliteit vanhetwater beter gegarandeerd.

In etappes
Dewaterwinning wordt nuinetappes
binnen 10jaar verplaatst naarhetWesterplasgebied aandezuidwestrand vanhet
eiland.Hiervoor iseenvergunningtot
200.000kubieke meter perjaar verleend. De
huidigewonning blijft inbedrijf totde
overgangisgerealiseerd.
In 1997werd 136.496'mi ruwwater
gewonnen, gelijk verdeeld overdeHertenbosvalleienhetWesterplasgebied. Voor2020
wordtdebenodigde ruwwater-productiecapaciteitvooreengemiddelde daggeschatop
540mioftewel 23 m?peruur.Opeen
zomersedagkandatoplopentotmaximaal
1200 mi perdagof50 mi peruur.
Dehuidige capaciteit vandewinningin
het Westerplasgebied bedraagt 20 m3 per
uur uitvierpomppurten. Bijvolledige
winninguithetWesterplasgebied zalde
capaciteit vanhetwingebied met30m< per
uur moeten worden uitgebreid totde
vereiste 50mi peruur. Dithoudt indat nog
zespompputten moeten worden aangelegd.

Hoe werkt het?
Bijdekeuzevoorhetsoort membraanfiltratie (micro-,ultra- ofnanofiltratie of
omgekeerdeosmose)waren voorSchiermonnikoog tweeparameters bepalend: hardheid
en kleur.Omdat hardheid doorcalciumen
magnesium bepaald wordtendekleur door
deconcentratieaanhumuszuren, vielde
keuzeopnanofiltratie. Hierdoor wordt
tevens ijzer enmangaan tegengehouden.

BurgemeesterM.Abma(Imks)en.gedeputeerdeenvoorzitter vandestuurgroep'ProefprojectIntegraalWaterbeheer
Schiermonnikoog'Siemjanscnsteldenop29septemberinde stromenderegendenieuwedrinkwaterzuiveringsinstallarieofficieel mgebruik.(Foto:NuonWaterFriesland).

Kwetsbare natuur
Schiermonnikoog iserveelaangelegen
ietstedoenaandeverdrogingvanhet
eiland.In198p kreeghetnatuurgebiedvan
het eiland destatus vannationaal park.Het
eiland beziteengrote plantenrijkdom met
veelzeldzamesoorten.Doorhettekortaan
grondwater, vooreen belangrijk deelveroorzaaktdoorhetoppompen voordedrinkwatervoorziening tenbehoevevandevakantiegangers indezomer,dreigdedenatuur
echter teverarmen.In 1991 werd deprojectgroep 'Proefproject Integraal Waterbeheer
Schiermonnikoog' opgericht omtotgezamenlijke maatregelen tekomen tegende
verdroging.
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Voorwaarde isdan weldarde
membraaninsrallatie zuurstofloos
wordr bedreven.Wanneer zuurstofhet
systeem binnenkomt, zullen ijzerhydroxidevlokken ontstaan die het
membraan zullen doen verstoppen.
Nuon WaterFriesland heeft het anaëroobopsrarten van membraaninstallaties geoctrooieerd.
Dezuiveringsopzet bestaatstraksuit
devolgendestappen:eenruwwaterwinninginhetWesterplasgebied,een
voorbehandelingsstap vanhetruwe
water,eenanaërobe membraanfiltratie
(drieparallelgeschakeldeanaërobe
nanofiltratie-installaties),concentraatbehandelingmiddelseenanaërobe
reverseosmosis installatie,aanzuring
vanpermeaat toteenzuurgraadvan
circa6,5enophardingmet marmerfiltratie,verwijderen vangassendoor
beluchting metsproeiersofeen
beluchtingstorenenafzet alsreinwater.
OpSchiermonnikoog zalom het verlies
aangrondwarer zoveelmogelijk rebeperken,herconcenrraat vande nanofiltratieinstallatieverder wordengezuiverd ineen
rweedemembraanfiltratie-installatie met

ACTUALITEIT
Hertenbos
vallei

Westerpias

Westerpias

U

ir
Anaërobe
membraan
filtratie

ir
Anaërobe
membraan
filtratie

Beluchting

ir
Zandfilter
Noord

ir
Beluchting

ir
Zandfilter
Zuid

Distributie

w
Beluchting

ir
Opharding

Distributie

Linksisschematischweergegevendesituatievanafditmoment,
rechtsdetoekomstigezuiveringvanSchiermonnikoog.

reverseosmosis membranen. Opdeze
manier kan95procent inplaats vande
gebruikelijke 80procent vanhet grondwater
tot dtinkwater wordengezuiverd. t[

WaltervanderMeer, hoofdprocestechnologiebijNuonWaterFrieslandbijdenieuwemembraanfiltratiedievoor
schoondrinkwaterzogtopSchiermonnikoogendiehetmogelijkmaaktdekwetsbareduinvalleienopheteilandte
ontzienquagrondwateronttrekking. (Foto:NuonWaterFriesland).

Registratieplicht
grondwateronttrekking voor
beregening
Metingangvan1januari volgendjaar moeten
landbouwersinBrabantgrondwateronttrckkmcjenvoorberegeningregistreren.Buitendelandbouwbestaatdezeverplichting algeruime tijd.
Delandbouwvormdeeenuitzondering, omdat
deprovincie in 1590beregening helemaalwilde
verbieden.Omindieafbouwfasedelandbouw
eenregistratieplicht opteleggen leekweinig
zinvol.
Intussen isduidelijk geworden dar
beregening in land- en tuinbouw opdroogtegevoeligegrond belangrijk is.Maarer
moet ookzuinig worden omgesprongen
met hetgrondwater. Delaatstejaren is
daarom denadruk op stimuleringsmaatregelen gelegd.Belangrijke onderdelen hiervanzijn deprojecten 'Beregen opmaat' en
'Waterconservering'. Het meten vande
onttrekking vormt hierbij een wezenlijk
onderdeel.
Deregistratieplicht dienu wordtopgelegd,houdt eenaantal verschillendegegevensin:deplaats vandepompputten eneen
watetmeter.Eenaanral anderegevraagde
gegevens isgelijk aanwaralindevergunning isopgenomen.Zomoet devergunninghouder aanhet eindevan hetjaar aan
deprovinciedoorgeven hoeveel kubieke
meter warer is opgepompt.
Het doelvandeprojecten isom het
gebruik vangrondwater te verminderen.
Landbouworganisaties, waterschappen en
provincie willen ervoor zorgen dat het
zuinigegebruik ookindetoekomst wordt
voorrgezet. Daarom wordr het ptoject 'AgrarischGrondwaterbeheer' opgezet. Deelname
aanditproject staat open voor deelnemers
aan'Beregenopmaat',endiegenen dieeen
ander zuinig systeem toepassen,zoalsdruppelbevloeiing.Alsstimulans voordit project
krijgen deelnemers tweecent per kubieke
meter vandeprovinciale grondwaterheffing
tetug.
Vergunningen dieniet meer worden
gebruikt, komen tevervallen.Allevergunninghouders worden dit najaar individueel
opdehoogtegesteld vandekomende veranderingen.^
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