Industriewaterproject Veendam
Voordracht uit de 47e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Bouwen voor de 21e eeuw' gehouden op 6januari 1995 aan de TU Delft.

Inleiding
Het naderen van de eeuwwisseling wekt
verwachtingen voor een nieuw tijdperk,
een algehele vernieuwing. Het thema van
de vakantiecursus 'Bouwen voor de
21 e eeuw' haakt hier op in door te
suggereren dat in de voordrachten het
schetsplan voor de watervoorziening van
de nieuwe eeuw gepresenteerd
zal worden. Het industriewaterproject
Veendam lijkt in dat kader een wat
magere invulling van het thema.
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Hoewel dit project op zich zelf staat, valt
het toch te plaatsen in een totaalvisie voor
de ontwikkeling van de watervoorziening
in de provincie Groningen in de komende
jaren en de 21 c eeuw.
Waprogop wegnaar hetjaar 2000
Het jaar 2000 heeft al langer een magische
aantrekkingskracht gehad, maar dan als
horizon voor toekomstplannen. In 1966
werd in Groningen de Commissie Water
2000 geïnstalleerd met als opdracht de
watervoorziening tot aan het jaar 2000 in
kaart te brengen. In 1967 werd het zelfs
nog breder aangepakt. Het bureau Basisplannen Noord, dat prognoses voor het
gebied Groningen, Friesland en Drenthe
tot het jaar 2000 moest maken, werd
opgericht. De prognoses werden gebaseerd op het door de drie provincies
uitgegeven rapport 'Het Noorden op weg
naar het jaar 2000'. In dit rapport werd
een belangrijke ontwikkeling voor het
noorden voorzien, gepaard gaande met
een bevolkingsgroei voor Groningen tot
1,2 miljoen inwoners. Met een huidig
inwonertal van nog niet de helft mag het
wel uitgesloten geacht worden dat deze
bevolkingsdichtheid aan het eind van de
eeuw gehaald wordt.
In die jaren werd ook algemeen aangenomen dat het hoofdelijk verbruik
vergelijkbaar zou worden met de
Verenigde Staten. Voor het jaar 2000 werd
een voorzichtige schatting van 200 liter
per persoon per dag aangehouden en een
maximale van 300!
De pas geopende Eemshaven zou
industrie met een grote waterbehoefte
aantrekken.
Het zal dan ook geen verwondering
wekken dat de prognoses voor het waterverbruik van het bureau Basisplannen
Noord niet uitgekomen zijn (afb. 1).

Samenvatting
Het industriewaterproject Veendam wordt behandeld binnen het thema van de
vakantiecursus 'Bouwen voor de 2 1 eeeuw'. Aangegeven wordt welke plannen in
het jongste verleden door de Waterleidingmaatschappij voor de Provincie
Groningen (Waprog) ontwikkeld zijn. De huidige en toekomstige watervoorziening voor de zoutproduktie wordt beschreven, alsmede de rol van het
waterbedrijf daarin.
De industriewaterlevering aan Akzo Nobel, waarbij grondwater vrij komt voor
hoogwaardige doeleinden, geeft nieuwe mogelijkheden voor de watervoorziening
van de provincie Groningen. Vergeleken met de bestaande plannen kan hierdoor
de nieuw te bouwen produktiecapaciteit flexibeler worden aangepast aan de
toekomstige behoefte. Daarmee is een goede basis gelegd voor het bouwen in de
21 e eeuw.

Met de inzichten van 1970 moest
geconstateerd worden dat in 1980 de
mogelijkheden van grondwater uitgeput
zouden zijn. Er werd een plan voorbereid
om een oppervlaktewaterbedrijf te stichten
dat bij de opgestelde prognose de groei tot
het jaar 2000 zou kunnen opvangen. In
het eerste structuurschema is een spaarbekken behorend bij een produktie van
145 miljoen m 3 water opgenomen.
Gedurende enkele jaren heeft een proefinstallatie op praktijkschaal in Schuilenburg (Fr.) gedraaid om het zuiveringsschema vast te stellen. Toen de jaarlijkse
groei die vanaf 1970 10% was geweest
terugviel naar 2% werd Lettelbert getemporiseerd en werd in de buurt van
Delfzijl een industriewaterproject ontwikkeld met een begincapaciteit van 8 miljoen
m 3 per jaar. Voor dit project is de grond in
bezit van de Waprog en ligt het ontwerp
op de plank.
Door stagnerende afzet ontstond in de
jaren tachtig de hoop de grootschalige

introductie van oppervlaktewater te
kunnen voorkomen; de aandacht werd
opnieuw gericht op grondwatermogelijkheden.
In eerste instantie werd daarbij gekeken
naar mogelijkheden in het westen van de
provincie. In de buurt van Marum werd
zelfs een pompproef uitgevoerd, maar in
het grondwaterplan van 1985 werd uitgesproken dat waterwinning in dit gebied
niet toegestaan kon worden.
Daarna werd gewerkt aan het ontwikkelen
van kleinschalige winningen. Het betrof
een grondwaterwinning in het Hebrechtgebied van 2 min. m 3 /j met de mogelijkheid dit door infiltratie tot 10 miljoen m 3
per jaar uit te breiden. Van de voormalige
kartonfabriek Okto werden putten overgenomen en werd met een proefinstallatie
het zuiveringsproces bepaald. Een vergunning van 1,2 min. m 3 /j werd
verkregen, maar in verband met de
Veendamplannen werd de bouw
uitgesteld. De bestaande en in voor-

AJb.1-Prognose Waterverbruik van bureau Basisplannen Noord.
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waterhuishoudkundige, planologische
aspecten en de relatie met landbouw en
natuur meegenomen. Als interessant
gebied voor Groningen bleek met name
het gebied de Veenkoloniën hoog te
scoren. Daarbij zijn naast de bij de
Waprog bekende mogelijkheden voor
grondwaterwinning ook mogelijkheden
voor oppervlakte- en diepinfiltratie aangegeven.
Bij de huidige keuze, oppervlaktewater of
lastig te zuiveren grondwater, is grondwater uit de Veenkoloniën weer een
serieuze optie. Het aanwezige oppervlaktewater bestaat uit een mengsel van
via Friesland aangevoerd IJsselmeerwater
met een te hoog chloridegehalte en
gebiedseigen water met een hoog
ammoniumgehalte. Het mengsel lijkt
echter goed bruikbaar voor drinkwaterproduktie uit oppervlaktewater.
Afb. 2 -Beslaande eninvoorbereidinggenomen •winningen.

bereiding genomen winningen zijn weergegeven in afbeelding 2.
Bij deze opsomming van plannen is het
Veenkoloniaal gebied niet genoemd,
terwijl het grondwaterplan van 1985 juist
dit gebied aanwees voor de drinkwatervoorziening. Het grondwater heeft er
typische veenkenmerken, slechte kleur en
hoog ammoniumgehalte.
Daarbij waren de in planologisch opzicht
gunstigste gebieden al uitgegeven aan de
aardappelmeel-, de kartonindustrie en aan
Akzo. Kortom het Veenkoloniaal gebied
was in 1985 het laatste gebied dat op het
verlanglijstje van Waprog stond.
Nadat in de loop der jaren steeds kleinere,
aan de nieuwste prognose van het waterverbruik aangepaste, plannen ontwikkeld
waren ontstond omstreeks 1987 een
nieuwe situatie. Door de algehele bemetering was het kleinverbruik 10%
teruggevallen en daarna kwam er geen
groei meer in het verbruik. Gelijktijdig
waren de milieu-effecten van grondwaterwinning een zodanig politiek onderwerp
geworden dat een proefvergunning van
3 min. mVj. in Drenthe niet in een definitieve werd omgezet, terwijl het provinciaal
bestuur van Groningen in 1992 besloot
dat op termijn het produktieniveau in het
Gorechtgebied drastisch teruggebracht
moest worden. Voor Waprog zou het
produktieniveau van pompstation Onnen
van 15 naar 2 min. mVj. gereduceerd
moeten worden. Hoewel deze beslissing
niet in deze extreme vorm in het waterhuishoudingsplan overgenomen werd,
moet toch rekening gehouden worden met

aanzienlijke vervanging van bestaande
produktiefaciliteiten.
Daarmee werd dus de periode afgesloten
dat nieuwbouwplannen uitgewerkt werden
ten behoeve van expansie. Voor de
nieuwe periode zou niet de groei van het
verbruik bepalend voor de nieuwbouwplannen worden, maar vervanging van
bestaande winningen.
In noordelijk verband is in 1992 in
opdracht van de waterleidingbedrijven
een studie van IWACO gereedgekomen
over nieuwe potentiële bronnen voor de
drinkwatervoorziening in het Noorden. Bij
deze studie werd alle bekende informatie
over te verwachten waterkwaliteit, hydrologische eigenschappen van de bodem,
Afb. 3 -Principezoutwinning.

Een voordeel van de Veenkoloniën als
lokatie voor waterwinning is de gunstige
ligging ten opzichte van het zwaartepunt
van het verbruik waardoor de transportkosten laag zijn.
In de loop der jaren was inmiddels de
overtuiging gegroeid dat in verband met
de desinfectie een infiltratiesysteem voorkeur genoot boven directe zuivering.
Daardoor was de optie van het bekken bij
Lettelbert enigszins buiten beeld geraakt.
Resumerend is anno 1992 de noodzaak
voor nieuwbouw gewijzigd van groei naar
vervanging. Bestaande plannen blijven
grotendeels bruikbaar. Nieuwe inzichten
over desinfectie doen de voorkeur uitgaan
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naar infiltratiesystemen zodat het Veenkoloniaal gebied interessant wordt voor
het vestigen van een oppervlaktewaterbedrijf.
Akzo Nobel, zoutwinning en
watervoorziening
Alvorens in te gaan op de watervoorziening van Akzo Nobel volgt eerst een
toelichting op de zoutproduktie van Akzo
Nobel (afb. 3)
Akzo Nobel is de grootste zoutproducent
ter wereld en levert in die markt de
topkwaliteit. In Nederland wordt het zout
uit de grond gehaald door middel van de
zogenaamde oplosmijnbouw. Daartoe
wordt in de buurt van de zoutvoorkomens
grondwater opgepompt dat vervolgens
onbelucht en ongezuiverd de zoutlaag
ingepompt wordt. Het zout wordt op een
diepte van ca. 1300 m opgelost en als
pekelwater naar Delfzijl gepompt. In de
steenzoutlagen ontstaan holtes, de zogenaamde cavernes die meer bekendheid
genieten door de politieke discussie over
mogelijke opslag van kernafval of gas.
De op het principeschema aangegeven
grondwaterwinningen, transportleidingen,
cavernes, pekelleidingen en Akzo-fabriek
zijn geografisch ingetekend in afbeelding 4.
De watervoorziening van Akzo Nobel ten
behoevevan de zoutproduktie
De eerste grondwateronttrekking voor de
zoutproduktie dateert van 1957. Toen ook
de industrie grondwatervergunningen
moest verwerven is door de provincie
gepoogd voorwaarden te stellen waardoor
Akzo op termijn op oppervlaktewater zou
moeten overstappen. Via de Raad van
Aß. 4 - Lokaües

zoutwinning.

State verkreeg Akzo in 1983 vergunningen
in Westerlee (4 min. m3/j) en Kibbelgaarn
(4,8 min. m 3 /j) zonder formele beperkingen maar met de inspanningsverplichting om bij gebleken geschiktheid over te
schakelen op oppervlaktewater. In 1990
verkreeg Akzo een vergunning van
3,3 min. m 3 /j bij Oude Pekela met een
zelfde inspanningsverplichting en
beperkte tijdsduur. Doordat landbouwers
in beroep gingen kwam ook deze vergunning bij de Raad van State die de eisen
van de boeren afwees en tevens de bepaling omtrent de beperkte tijdsduur
onwettig verklaarde.
Het door Akzo Nobel gebruikte water
voor de zoutwinning wordt voor 70% in
een twintigtal chemische fabrieken van
Delfzijl hergebruikt. Daarmee is deze
watervoorziening de slagader voor het
hele chemische complex in Delfzijl.
Naast de eigen waterproduktie neemt
Akzo Nobel in Delfzijl ook nog eens
1,5 min. mVj. drinkwater af van Waprog.
Hoewel de huidige watervoorziening van
Akzo Nobel niet problematisch is en
uiterst goedkoop, heeft het bedrijf toch
besloten om op korte termijn naar oppervlaktewater over te gaan. De inspanningsverplichting is uiteraard de primaire reden
om over te stappen, maar de hiervan
uitgaande tijdsdruk is niet zodanig dat dit
in de eerstkomende jaren zou moeten
gebeuren.
Welke zijn dan de redenen om het nu al te
doen? Een allereerste reden is dat op dit
moment de nieuwste vergunning in Oude
Pekela nog niet in gebruik is. De investeringen in winning en transportleidingen

moeten, gezien de inspanningsverplichting, in korte tijd afgeschreven worden
waardoor dit grondwater relatief duur
wordt. Daarnaast is met name het oudste
puttenveld in Heiligerlee aan renovatie
toe, terwijl er ook de wens leeft uit
bedrijfszekerheidsoverwegingen de watervoorziening van beide zoutproduktielokaties te koppelen. Deze noodzakelijke
investeringen en de verwachting dat op
korte termijn de grondwaterbelasting
ingevoerd zou worden, heeft Akzo Nobel
er toe gebracht de stap naar oppervlaktewater zo snel mogelijk te nemen.
Oppervlaktewater voorAkzo Nobel
De kwaliteit van het geproduceerde zout is
uiteraard afhankelijk van de kwaliteit van
het steenzout, maar ook van het oploswater. Voor de toepasbaarheid van oppervlaktewater spelen vanwege het hergebruik van het oploswater ook de
kwaliteitseisen van de chemische
fabrieken een rol. Dat is ook de reden
geweest dat Akzo Nobel zich in eerste
instantie afhoudend opgesteld heeft tegenover de wens van de provincie over te
stappen op oppervlaktewater. Van een
lange lijst van verbindingen zijn toelaatbare waarden vastgesteld. Na waarneming
over een reeks van jaren is vastgesteld dat
de concentraties van de meeste stoffen
beneden deze waarde liggen. De eisen
voor de zuiveringsinstallatie hangen
daarom alleen samen met de zoutproduktie. Omdat momenteel het zout
uitgespoeld wordt met zuurstofloos, ijzerhoudend grondwater wordt aan het
oppervlaktewater de eis gesteld dat het
zuurstofgehalte lager dan 0,1 mg/l is. Dit
is nodig om het neerslaan van ijzer in de
cavernes en transportleidingen te voorkomen. Daarnaast is een streefwaarde
voor nitraat van 1mg/l en voor nitriet van
0,1 mg/l geformuleerd.
De studie naar toepasbaarheid van oppervlaktewater in de fabrieken in samenhang
met de kwaliteit van het aanwezige water
in de provincie en het mogelijke
zuiveringsproces is buiten Waprog om
gegaan.
Er zal eerst een beschrijving gegeven
worden van de te realiseren industriewatervoorziening alvorens nader ingegaan
wordt op de betrokkenheid van Waprog
bij het project.
Zuiveringsinstallatie voor de oppervlaktewaterbehandeling (afb. 5)
Om de zuurstof en het nitraat te verwijderen is gekozen voor een biologische
wervelbedreactor. Bij deze denitrificatiereactor wordt methanol gebruikt als koolstofbron. De maximale capaciteit van de
installatie is 1210 mVuur.
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Afb. 5- Principe mdmtnewaterzuivering.

Het oppervlaktewater wordt aan het
AG Wildervanckkanaal onttrokken via een
inlaatwerk met grofvuilroosters en zeefinstallatie. Met twee lagedruk pompen
wordt het water via een microzeef
verpompt naar de fluid bed reactor. In de
aanvoerleiding wordt methanol gedoseerd.
Tevens wordt hier fosfor gedoseerd (als
spore-element) ten behoeve van de
opbouw van de biomassa.
Het zuurstofloze, nitraatarme water wordt
vervolgens opgeslagen in een buffer.
Kleine tijdelijke variaties in de afname
door Akzo Nobel worden door dit buffer
opgevangen. De doorstroomsnelheid in de
reactor moet min of meer constant blijven.
Door het recirculeren van een gedeelte
van het water dat uit de reactor komt kan
de aflevering aan Akzo Nobel verminderd
worden.

Voor Akzo Nobel moet het industriewater
primair zuurstofloos zijn en er mag
nauwelijks methanol in het afgeleverde
water aanwezig zijn. Omdat methanol
verwijderen door beluchten dus niet
mogelijk is moet er krap methanol gedoseerd worden. De hoeveelheid dient
voldoende te zijn om alle zuurstof te
verwijderen, maar te weinig om alle nitraat
te verwijderen! Om dit mogelijk te maken
wordt er zelfs in tijden dat er weinig
nitraat in het water zit, nitraat in de
toevoer gedoseerd om een voldoend groot
regelgebied voor de regeling te hebben.
Tevens wordt daarmee bereikt dat een
populatie van nitraatreducerende
bacteriën aanwezig blijft.

Als gevolg van het biologische denitrificatieproces wordt biomassa gevormd op
de zandkorrels in de reactor. Periodiek
dient het aangegroeide zand onttrokken te
worden aan de reactor, waarna het zand
van de biomassa wordt gescheiden in de
zandwasser. Het zand wordt teruggebracht
in de reactor. De biomassa (slib) wordt
met het waswater geloosd op de riolering.
Het hart van het gebouw (afb. 6) bestaat
uit twee reactors en twee buffers met elk
een inwendige diameter van 8 meter en
een hoogte van 8 meter. Eén reactor staat
reserve en is leeg. Bij onderhoud aan een
reactor kan het zand en de biomassa naar
de andere overgepompt worden.
In de grote zijvleugel zijn de traforuimte,
de elektrische schakelinstallaties, het
noodaggregaat en enkele dienstruimtes
ondergebracht. In de kleine vleugel zijn de
hogedrukpompen en de waterslagvoorzieningen geplaatst.
Het gedenitrificeerde en zuurstofloze
water wordt via twee 500 mm transportleidingen van resp. 3 km en 13 km naar
Zuidwending en Heiligerlee verpompt.
Overeenkomst Akzo Nobel en Waprog
Met de technologische kennis, ook op het
gebied van waterbehandeling, die Akzo
Nobel bezit was het niet ondenkbaar
geweest dat het bedrijf de industriewaterproduktie zelf ter hand genomen had.
Waprog en Akzo Nobel hebben echter
geoordeeld dat een leverancier/klantrelatie voor beide partijen voordelen biedt
en zijn tot een dertigjarig contract
gekomen met de volgende inhoud:
- Waprog verplicht zich 9 min. m 3 /j.
zuurstofloos, nitraatarm industriewater op

Afb. 6-Industricioaterfabriek Veendam.

Een dergelijke reactor is ook voor waterleidingdoeleinden uitgetest. In
De Blankaart (Vlaanderen) is sinds 1988
een proefinstallatie van 40 m 3 /uur in
bedrijf.
De sturing van deze drinkwaterreactor en
de industriewaterreactor verschillen. De
werking van de zuivering is zodanig dat
zuurstof en nitraat verwijderd worden in
de volgorde zuurstof en daarna nitraat.
Voor drinkwater moet nitraat maximaal
verwijderd worden. Daartoe wordt
methanol in overmaat gedoseerd. Om dit
water weer zuurstofhoudend te maken
moet het water na de reactor intensief
belucht worden. De overmaat aan
methanol is geen bezwaar omdat het bij
deze beluchting verdampt.
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de twee zoutproduktielokaties te leveren
aan Akzo Nobel;
- Waprog bouwt hiertoe een industriewaterzuivering in Veendam en legt
transportleidingen aan naar Heiligerlee en
Zuidwending;
- Waprog neemt de bestaande grondwaterwinningen over;
- Akzo Nobel doet afstand van de grondwatervergunningen;
- Waprog geeft back-up faciliteiten aan
Akzo Nobel door grondwater te leveren
bij verontreiniging van het oppervlaktewater of bij storing van de industriewaterzuivering.
Bij een dergelijke overeenkomst hebben
uiteraard twee partijen een belang. Voor
Akzo Nobel geldt dat het bedrijf zich kan
beperken tot de kernactiviteiten. Voor de
grondwateractiva ontvangt Akzo Nobel
een redelijke prijs, terwijl het grondwater
toch als reserve beschikbaar is voor noodsituaties.
Waprog heeft, hoewel er op dit moment
geen directe behoefte aan produktieuitbreiding is, ook voordeel bij de overeenkomst. Door industriewaterlevering
ontstaat er een verbreding van de basis
van het bedrijf. Verruiming van grondwaterwinmogelijkheden is voor een
grondwaterbedrijf nooit te versmaden.
In de publieke opinie en bij het provinciaal bestuur werkt de overeenkomst voor
beide bedrijven positief. De samenwerking wordt gezien als een succes voor
de provinciale politiek volgens welke
grondwater alleen voor hoogwaardige
doelen ingezet dient te worden.
De voortvarendheid waarmee Waprog
gevolg geeft aan de wens van de provincie
neemt tevens de tijddruk weg bij het
nemen van definitieve beslissingen over
het Gorechtgebied.
Tenslotte geeft deze eerste activiteit in het
Veenkoloniale gebied een aanzet voor
ontwikkelingsmogelijkheden in de
toekomst.
Financiële regelingen tussenAkzo Nobel en
Waprog
Als uitgangspunt voor de overeenkomst is
gekozen dat er geen winstmarge in de
calculatie opgenomen wordt. Daarbij is de
keerzijde van de medaille voor Akzo
Nobel dat een aantal ondernemersrisico's
niet door Waprog gedragen wordt.
De te bouwen fabriek is zo specifiek
ontworpen volgens Akzo Nobel wensen
dat de investering volledig gedekt moet
worden uit de levering aan Akzo Nobel.
Contractueel is dit voldoende verzekerd
door een dertigjarig leveringscontract
waarbij ook afspraken gemaakt zijn voor
een eventuele tussentijdse beëindiging.

Daarnaast is er een geïndexeerde vergoeding voor de variabele lasten afgesproken.
Verder is uitgangspunt voor de overeenkomst dat Waprog de grondwaterwinning
zal overnemen op basis van vermeden
kosten. Dat betekent dus de nieuwwaarde
verminderd met de contante waarde van
de toekomstige vervangingsinvestering.
Op grond van deze basisafspraken is het
contract financieel uitgewerkt. Hoewel er
geen ondernemersrisico door Waprog
gedragen zou worden, gaat dit niet zover
dat geleverd wordt op basis van nacalculatie. Akzo Nobel stelde prijs op
zekerheid over de toekomstige prijs van
het water alvorens de overeenkomst getekend kon worden.
Bij die bepaling heeft een aantal onzekerheden een rol gespeeld.
Zoals gebruikelijk is een investeringsraming op basis van een voorontwerp
globaal en voorzien van de nodige
toeslagen voor ramingsmarge en onvoorzien. Vanzelfsprekend is de beoordeling of
het eindbedrag van deze calculatie pessimistisch of optimistisch is een kernpunt
bij de onderhandelingen.
Bij de overname van de putten, terreinleidingen en dergelijke gaat het erom te
oordelen over de inpasbaarheid in het
drinkwaternet en overeenstemming te
bereiken over de resterende levensduur
omdat dat bepalend is voor de vermeden
kosten.
Bij de afgesloten overeenkomst is een
evenwicht gezocht tussen mogelijke
meevallers en tegenvallers. Waprog heeft
als taaksteling voor de eigen organisatie
op zich genomen de balans van de onzekerheden bij de realisatie in de goede
richting te laten doorslaan. Kventuele
grote onverwachte tegenvallers zullen
beschouwd worden als de prijs voor het
verwerven van de grondwaterbronnen.
Tenslotte bestaat de overnameprijs
hiervan slechts uit de materiële waarde
terwijl de strategische waarde voor de
toekomst van het bedrijf niet in geld uit te
drukken is. De uiteindelijke prijs die
Waprog voor de nieuwe grondwaterwinningen betaalt zal pas over een aantal
jaren te bepalen zijn.
Tijdschemaproject
Zoals hiervoor gememoreerd had Waprog
van oudsher oppervlaktewaterplannen en
was ook Akzo Nobel op zoek naar mogelijkheden oppervlaktewater toe te passen.
In dat kader was er periodiek contact
tussen Waprog en Akzo Nobel, omdat
beide bedrijven rekening hielden met
gemeenschappelijke projecten.

Begin 1992 was de situatie zodanig dat
een koers uitgezet moest worden voor de
toekomstige ontwikkeling van de Waprog.
Na 5 jaar studeren op Gorecht had de
provincie een politiek besluit genomen.
Ook al was het aanvechtbaar, het gaf in
ieder geval duidelijkheid over het feit dat
grootschalige vervangende winningen
nodig waren die niet te realiseren zouden
zijn met de beperkte mogelijkheden voor
nieuwe grondwaterwinning in de
provincie.
Zoals eerder aangegeven had Waprog,
gebaseerd op het waterhuishoudingsplan
en de IWACO-studie strategische belangstelling voor zowel grondwater- als infiltratiemogelijkheden in het veenkoloniaal
gebied.
Gelijktijdig was Akzo Nobel tot de overtuiging gekomen dat oppervlaktewater uit
de omgeving van Veendam bruikbaar was
voor de zoutproduktie.
Wat lag er meer voor de hand dan, toen
bleek dat beide bedrijven toekomstplannen in hetzelfde gebied hadden, naar
combinatie te streven. In september 1992
gaf de Raad van Commissarissen het
groene licht voor een verder uitwerken
van de plannen in samenwerking met
Akzo Nobel.
In januari 1993 was er zodanige overeenstemming dat de realiseerbaarheid aan de
orde kwam. Op dat moment is een werkgroep met de provincie gevormd met
ambtenaren uit de sectoren water en
milieu alsmede ruimtelijke ordening.
Daarbij werden de hindernissen nagegaan
die zouden kunnen ontstaan bij het
realiseren van alle strategische opties.
Allereerst was dat een oppervlaktewaterbedrijf langs het kanaal van Veendam naar
Musselkanaal voor levering aan Akzo
Nobel en in later stadium voor infiltratiewater ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Vervolgens moest er zekerheid
zijn dat de provincie medewerking zou
verlenen bij het overnemen van de grondwatervergunningen van Akzo Nobel door
Waprog. Tenslotte moesten er geen
belemmeringen zijn voor het inrichten van
infiltratiesystemen in het gebied.
Gelijktijdig is in januari aan Kiwa
opdracht gegeven de toekomstvisie
kritisch te bekijken en aan te geven welke
toekomstige beslispunten door nadere
studie onderbouwd zouden moeten
worden.
In de zomer van 1993 is aan DHV
opdracht gegeven een voorstudie en een
investeringsraming voor het project te
maken. Kiwa werd ingeschakeld om een
second opinion te geven over het voorontwerp. In september 1993 werden ook
de contractbesprekingen met Akzo
begonnen. Nadat ook de investerings-
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raming gereed was zijn de eerste maanden
van 1994 besteed aan financiële onderhandelingen over kostprijs, indexeringen,
inventarisatie en waardebepaling van over
te nemen activa, enz. Begin mei 1994 was
zowel de Raad van Bestuur van Akzo
Nobel als de Raad van Commissarissen
van Waprog akkoord met de overeenkomst. Aansluitend kon de opdracht voor
het ontwerp aan DHV gegeven worden,
en de planning is dat de eerste paal in het
voorjaar in de grond gaat en dat in de
tweede helft van 1996 de fabriek in bedrijf
is.
Bouwen voor de 21 e eeuw
Voor nieuwbouw kan Waprog putten uit
de in het verleden ontwikkelde plannen
en uit de nieuwe mogelijkheden in het
Veenkoloniaal gebied. Evenals omstreeks
1970 is de prognose van de behoefte een
probleem. Voor een verantwoorde beslissing over nieuwbouw dienen de volgende
vragen beantwoord te worden.
Is de stabilisatie van het verbruik per
hoofd van bevolking van de laatste jaren
de voorbode van een dalende behoefte?
Tenslotte kan het verbruik niet eeuwig
lineair doorgroeien en de besparingsacties
kunnen net de omslag betekenen.
Een andere vraag is of er grote industrievestigingen te verwachten zijn. Periodiek
komen buitenlandse bedrijven, meestal
Japanners, informeren of ze bij vestiging
in de provincie Groningen op korte
termijn enkele miljoenen kubieke meters
water kunnen afnemen.
Tenslotte moet inzicht verkregen worden
over de mogelijkheid dat de Gorechtwinningen ten offer vallen aan de kwelafhankelijke vegetatie en dat volgens de
dominostenentheorie nog meer winningen
in natuurgebieden afgebouwd moeten
worden.
Afhankelijk van de beantwoording van
deze drie vragen is er een drietal ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf'
te voorzien.
1. Allereerst de situatie dat de besparingsacties succes hebben, geen grote industrievestigingen te verwachten zijn en de
bestaande winningen gehandhaafd
kunnen blijven. Waprog kan dan
misschien tot in lengte van jaren voor de
watervoorziening een grondwaterbcdrijf
blijven. Het heeft dan zin kleine
winningen zoals Bellingwedde en
Hebrecht te bouwen en/of de grotere
grondwaterwinningen van Akzo Nobel in
gebruik te nemen.
2. De situatie dat een geringe reductie van
de bestaande winningen, grootschalige
industrievestiging of doorgaande ver-

worden nu opgevangen door meer of

bruiksgroei de mogelijkheden van grondwater te boven gaat. Dit kan aanleiding
zijn te streven naar het leveren van oppervlaktewater aan de industrie, en grondwater te reserveren voor huishoudens en
voor andere hoogwaardige gebruiksdoelen. Op economische gronden zal
industriewaterlevering alleen in gebieden
met industriële concentratie mogelijk zijn.
Te denken valt aan het gebied rond
Delfzijl waar ooit het plan Loppersum
ontwikkeld is, en het industriegebied in de
Veenkoloniën dat wellicht verzorgd kan
worden vanuit de nieuwe lokatie in
Veendam.
3. Tenslotte de situatie dat grootschalige
nieuwbouw van produktiecapaciteit noodzakelijk wordt. Het gebruik van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening is dan onontkoombaar. Het is de
vraag of dit te combineren is met het
leveren van industriewater van een lagere
kwaliteit. Waarschijnlijk zijn de kosten van
een gescheiden distributiesysteem hoger
dan de besparing vanwege de lagere
kwaliteit van het industriewater.
Bij een toekomstige volledige overgang op
oppervlaktewater zouden voorafgaand
hieraan geen industriewaterprojecten
opgestart moeten worden. Ook een besparingscampagne voorafgaand aan het
stichten van een oppervlaktewaterbedrijf
zou de economische basis onder een
dergelijk project versmallen.
Zoals uit het voorgaande blijkt is het op
dit moment kiezen uit de uitbreidingsalternatieven een riskante bezigheid.
Economisch bezien kan een verkeerde
beslissing tot misinvesteringen of langdurige onderbezettingsverliezen leiden.
Als overtuigd grondwaterbedrijf zouden
we het bovendien sterk betreuren dat de
klant onnodig zou moeten overschakelen
op het in onze ogen kwalitatief mindere
oppervlaktewater.
Bouwen in de Veenkoloniën
Het project in Veendam geeft de mogelijkheid de definitieve keus voor oppervlaktewater nog meerdere jaren uit te stellen
terwijl er toch een goede start gemaakt
wordt in de richting van oppervlaktewater.
De industriewaterwatervoorziening van
Akzo Nobel is een eerste stap in een serie
projecten die er als volgt uit zou kunnen
zien:
1. industriewaterproject voor Akzo Nobel;
2. bouw grondwaterpompstation voor
minimaal het Kibbelgaarngebied, later uit
te breiden voor andere gebieden in de
buurt;
3. industriewaterlevering voor andere
bedrijven in de omgeving van Veendam;
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4. infiltratieproject voortbouwend op de
in een eerder stadium gerealiseerde infrastructuur voor oppervlaktewaterbehandeling en grondwaterzuivering.
Het industriewaterbedrijf geeft alvast
ervaring in het werken met oppervlaktewater terwijl er tevens al zuiveringscapaciteit gereed komt die uitgebouwd
kan worden voor de voorzuivering van het
infiltratiewater. Evenzo is het nieuwe
grondwaterpompstation wellicht te
combineren met de nazuivering van een
infiltratiesysteem.
Als er over een aantal jaren duidelijkheid
is over de toekomstmogelijkheden van de
bestaande grondwaterwinningen in
natuurgebieden en over de effecten van
waterbesparing kan een verantwoorde
keus gemaakt worden tussen een
toekomst als grondwaterbedrijf, als een
bedrijf dat via gescheiden netten grondwater en een halffabrikaat levert, dan wel
als oppervlaktewaterbedrijf
Het feit dat al de alternatieven in hetzelfde
gebied ontwikkeld kunnen worden, en dat
het infiltratieproject zonodig opgebouwd
kan worden met bouwstenen uit de
eerdere ontwikkelingsfasen grondwater en
industriewater, geeft extra flexibiliteit bij
de ontwikkeling van de watervoorziening
in Groningen.
Van de hierboven genoemde projecten is
het Akzo Nobel-project definitief. Voor
grondwaterwinningen in het Veenkoloniaal gebied wordt met een proefinstallatie het zuiveringsproces bepaald,
met de bedoeling daarna voor de lokatie
Kibbelgaarn een pompstation te bouwen.
De vraag die gesteld kan worden is, of het
inpassen van de Akzo Nobel-bronnen in
het drinkwatersysteem niet prematuur is.
Tenslotte is er geen dringende noodzaak
nu al de capaciteit uit te breiden.
Voor deze beslissing zijn zeker goede
argumenten te noemen. De overcapaciteit
die er mee gecreëerd wordt geeft de
ruimte om de aanvraag van een grote
industriële klant in Delfzijl of de Eemshaven snel te kunnen honoreren, waarna
in een later stadium deze grondwatercapaciteit weer vrij gemaakt kan worden
door de bouw van een industriewaterbedrijf. Zolang die toename van de vraag
er niet is kan de overcapaciteit gebruikt
worden voor het verminderen van de
produktie in de natuurgebieden. Het
neemt de wind uit de zeilen van degenen
die het intrekken of verminderen van de
grondwatervergunningen nastreven. Op
dit moment ervaren we al dat de druk op
de waterleidingbedrijven om ingrijpende
beslissingen over de Gorechtwinningen te
nemen afgenomen is.

180

188

TABEL I - Glyfosfaat en AMPA in ruw-waterbronnen in fig/l.
Glyfosaat

Okober
Zuid-Willemsvaart
Drentsche Aa
Bethunepolder
Twenthekanaal:
pand Hengelo
Usselerstroom
sluis bovenpand
innamepunt
Lekkanaal
Amsterdam-Rijn kanaal
Rijn (Lobith)
IJsselmeer (Andijk)
Maas (Eijsden)
Andelse Maas (BrakeH
Maas (Biesbosch)

AMPA

December

Oktober

0,3
<0,1
<0,1

0,07
< 0,05
<0,05

1,7
0,04
0,03

-

< 0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,05
0,13
<0,05
< 0,05
<0,05
<0,05
<0,05

-

0,4
0.1

0,1

-

0,2
0,1

0,3
0,6

0,2

-

1,2
1,2

December
1,0
<0,03
<0,03
0,36
0,43
0,17
0,08
0,31
0,54
0,26
0,43
0,14
0,85
0,76

- = niet gemeten

passage lijkt een verlaging van de
glyfosaatconcentratie op te treden.

concentratie in iig/l
O

• Glyfosaal
CAMPA
1.2

0.8

0.4

0

Sept. 1994

Ruwwater

Okt. 1994

Dec. 1994

Lekkanaal.

Ruwwater Maas (inname

Biesbosdnvater).

concentratie injjg/l
• Glyfosaat
AMPA
1.2

0.4

0

j

Sept. 1 9 9 4 *

' Maas te Oss

filtratie een significante verlaging van de
AMPA-concentratie te zien geeft, terwijl
snelfiltratie of langzame zandfiltratie en
poederkooldosering nauwelijks een
afname te zien geven van de AMPAconcentratie. Actief-koolfiltratie en
ozonisatie geven een geringe verwijdering
van AMPA te zien, terwijl met membraanfiltratie een goede verwijdering plaatsvindt.
Voor de verwijdering van glyfosaat
kunnen geen conclusies worden getrokken, omdat de gemeten concentraties
in het ruwe water bij de onderzochte
zuiveringen onder, of net boven, de
analysegrens liggen. Alleen bij bodem-

Ervaringen met eerder door
waterleidingbedrijven verricht
onderzoek
Bij een aantal waterleidingbedrijven wordt
al gedurende langere tijd onderzoek verricht naar het vóórkomen en het gedrag
van glyfosaat en AMPA.
Op een op 9 februari 1995 door VEWIN
en Kiwa georganiseerde bijeenkomst van
vertegenwoordigers van een vijftiental
betrokken waterleidingbedrijven bleken
bij een inventarisatie de volgende
ervaringen te bestaan:
- door het Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen (GWG) wordt al gedurende
enige jaren incidenteel glyfosaat en AMPA
aangetroffen in de Drentsche Aa in
maximale concentraties van enkele microgrammen per liter. Bevestiging van deze
resultaten met een alternatieve bepalingsmethode of massaspectrometrie was tot op
heden niet mogelijk;
- door GWA is in het water afkomstig uit
de Bethunepolder incidenteel glyfosaat en
AMPA aangetroffen in concentraties
tussen 0,1 en 0,5 //g/L Na een verblijf van
circa 3 maanden in een spaarbekken
bedragen de concentraties 0,1 //g/l of
lager;
- door EWR is AMPA aangetroffen in het
aangevoerde Maaswater in concentraties
tot circa 1//g/L In het reine water zijn
concentraties aangetroffen van maximaal
0,12//g/l;
- in spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch (WBB) geven de metingen in de
zomer na een verblijftijd van circa
5 maanden een afname tot minder dan
0,1 //g/l van glyfosaat en AMPA te zien
ten opzichte van de gemeten concentraties
in het ingelaten Maaswater. Eind 1994
treden echter ook na deze verblijftijd voor
AMPA concentraties van circa 1//g/l op.

Voorlopige conclusies en verdere
aanpak van het onderzoek
Op basis van de diverse ervaringen kan
geconcludeerd worden dat zowel glyfosaat
als AMPA aanwezig zijn in de grote
rivieren en kleinere oppervlaktewateren in
concentraties boven de norm van 0,1 //g/L
Naar verwachting zullen de concentraties
in de zomermaanden, kort na gebruik van
het onkruidbestrijdingsmiddel, aanzienlijk
hoger liggen dan de gemeten waarden in
het najaar van 1994.
Uit de eerste resultaten van het onderzoek
is een indicatie verkregen voor afname
van de gemeten concentraties glyfosaat en
AMPA bij oeverfiltratie en duinfiltratie.
Uit onderzoek naar het gedrag van beide
stoffen in de zuivering blijkt dat een aantal
processen zoals coagulatie, snelfiltratie en
poederkooldosering onder de op dat
moment geldende praktijkomstandigheden, de concentratie van AMPA niet of
nauwelijks verlagen. Ozonisatie en actieve
koolfiltratie geven slechts een geringe
verwijdering te zien. Hierbij moet vermeld
worden dat het meestal slechts éénmalige
metingen betreft. Voor glyfosaat kunnen
nog geen uitspraken gedaan worden.
Op basis van de bevindingen is door de
betrokken waterleidingbedrijven en de
RIWA afgesproken het komende jaar het
onderzoek naar de aanwezigheid in de
ruwwaterbronnen te intensiveren en ook
uitgebreider onderzoek te gaan verrichten
naar de effecten van de diverse
zuiveringsstappen. In het najaar van 1995
zullen de verkregen resultaten in het
kader van het VEWIN-Onderzoekprogramma worden geëvalueerd en gerapporteerd.
Informatie
Voor nadere informatie over het onderzoek naar glyfosaat en AMPA in de
ruw-waterbronnen en naar het gedrag van
deze stoffen in de zuivering kunt u contact
opnemen met Kiwa NV Onderzoek en
Advies, drs. L. M. Puijker, telefoon
03402 -69633 of drs. R. Hopman,
telefoon 03402-6 9638.
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