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Drinkwaterbedrijven
ongelukkig met
openstellen
Haringvlietsluizen

ren wordt hetgehele benedenriviergebied
srerkbeïnvloed door hetbeheer vande
Haringvlietsluizen.
Dedrinkwaterbedrijven in zuidwestNederland zienhet liefste daarom helemaal
niets veranderd.Rijkswaterstaat heeft echter
in feite albesloten denatuur hetzwaarst te
laten wegen.Niets veranderen aan het sluisbeheer isdaarom niet meeraandeorde.Blijvenoverdriemogelijkheden: hetgebroken
getij (sluizen40procentvandetijd bij vloed
geopend),hetgetemd getij (sluizen95procentvandetijd bijvloedgeopend)eneen
stormvloedkering (sluizen,behalve bij

Dedrinkwaterbedrijven inzuidwest-Nederland
hebbengrotemoeitemethetplan vanRijkswaterstaatomdeHariugvüetsluizeuopeenkierte
gaanzettentervoorbereidingvaneenzogeheten
getemdgetijinhetHaringvliet, waarbijde
sluizenp$procentvandetijd bijvloedgeopend
zijn. Rijkswaterstaat denkt 10 tot i5jaarnodig
tehebbenomdeverziltiugsproblemendiedan
indeHollandschcIJssclontstaan,opte lossen
enookanderenadelenvoordedrinkwatervoorzieningwegtenemenofte compenseren.De
drinkwaterbedrijven staanduidelijk niette
springen.Zewillen iniedergeva\financiële
compensatiezienvoornoodzakelijke nieuwe
investeringen.
Rijkswaterstaat denkt alenkelejaren na
overdeHaringvlietdam. Destijds is hij
gebouwd alsonderdeel vandeDeltaplannen
ter bescherming van hetZeeuwseenZuidHollandse achterland.Maar tegelijkertijd
werd het ookeenbatrièrevoor natuurlijke
ontwikkelingen in het Haringvliet, het HollandsenDiependeBiesbosch.Alsdesluizen
indedam zouden worden opengezet ende
zeeweertoegang krijgt zou "hetgebied
weerruimer kunnen ademhalen ophet
ritmevanhetgetij endezeeniet langer
stuklopen opdebuitenkant vandie harde
dam",aldus deprojectgroep van Rijkswaterstaat in het milieu-effectrapport over het
beheer vande Haringvlietsluizen.
Tot 15170 maakten het Haringvliet, het
HollandsenDiependeBiesboschdeeluit
vanhet natuurlijke overgangsgebied tussen
dezeeen degroterivieren.Tweemaal daags
stroomde dezeeditgebied vrijin en uit. Het
getijverschil liepvanzo'n 1.80mbij Hellevoetsluis op tot maximaal 2.25m bij Moerdijk. Hetgetij, dewindende wisselende
afvoer vanzoetwater doordeRijn enMaas
zorgden vooreenvoortdurend wisselend
overgangsgebied tussenzoetenzout water.
Bijdeuitvoering vande Deltawerken
werden het Haringvliet,het Hollandsch
Diepen deBiesbosch vandezee afgesloren
doordeVolkerakdamende Haringvlietdam.

Bij hethuidigebeheervandeHaritigvlietsluisislietHaringvlietgeheelzoet. Hetgetijverschil bedracyt^emiddeld
10cm.

IndeHaringvlietdam zijn sluizen aangebracht diedeverziltingvanhet zuidwesten
vanZuid-Holland tegengaan. Dit gebeurt
door bij lagerivierafvoeren vanRijn enMaas
desluizenbijebtesluiten enalhet rivierwater viadeNieuweWaterweg testuren.Op
dezewijze wordt hetzoutezeewater dat bij
vloeddeNieuweWaterweg binnenstroomt
(dezouttong) teruggedrongen.Zowordtde
verzilting vandeHollandsche IJssel,dievan
grootbelangisvoordezoetwatervoorzieningvanonder meer Rijnland en Delfland,
bepetkt.Omdat desluizen bij vloed altijd
geslotenzijn, waardoor hetzeewater niet
meer kanbinnendringen, ishet Haringvliet
verzoetendezoetwaterbron geworden voor
dedrinkwaterwinning endelandbouw op
deZuid-Hollandse eilandenen eendeelvan
Zeeland.Het beheer vandeHaringvlietsluizen isnu behalve opdeveiligheid, vooral
gericht ophet instandhouden vaneengoede
watervoorziening voordelandbouw ende
drinkwaterwinning inZuid-Holland eneen
deelvanZeeland.Vooralbij lage rivierafvoe-

zwarestorm opzee,altijd open). Rijkswaterstaatbeoordeeldedezealternatieven op
grond vantweepunten: hetgewenste herstelvandeestuaricnenatuur endeduurzamegebruiksmogelijkheden voordemens.
Hoegroter desluisopening,destegroter het
natuurherstel. Hoelanger desluizen open
staan,desteduurzamer het herstel.Het
huidigebeheer draagtdaaraan per definitie
niet bij.Beheervolgens hetgebroken getij
draagt innegatievezinbijaanhet hetstel
vandeestuariene natuur.Alleen bijsluisbeheeralsstormvloedkering ofvolgens
getemd getij kan het estuatium zich in
behoorlijke mateherstellen.Dekostenvoor
destormvloedkering vallen aanzienlijk
hoger uit dandekosten voorgetemd getij.
Ditkomt,omdat bij het stormvloedkeringsalternatiefookdemonding vanhetSpuizal
gaan verzilten.Hietdoor komtde watervoorzieningviadeBernisscin het gedrang.
Perpijpleiding zoudanzoetwater moeten
worden aangevoerd.Bovendienzalsterk verontreinigd sediment uit het westelijk deel
H2O

1819518 | 13

{ \

Moerdijk

BijliettoekomstigealternatievebeheerdringtdezouttongbijvloedhetwestelijkdeelvanlietHaringvlietbinnen.
Hetgcnjvcrscliilkangaanoplopentotruiméénmeter.

vanhetHaringvliet naarzeeuitspoelen.
Getemd getij lijkt daarom volgens Rijkswaterstaat deoptimale oplossing.Ditdoel kan
opmiddellange termijn (10tot 15jaar)
bereiktworden.Opwegnaar het getemd
getij wordt dedoorlaatopening vande
Haringvlietsluizen in tweeofdrie stappen
vergroot.Inhet Haringvliet moeten eerst
enkeleinnamepunten voorzoetwater worden verplaatst, watbinnen 3tot 5jaar
mogelijk zoumoetenzijn. Danisdeeerste
stapmogelijk. Desluizen worden opeen
kiergezet omdemogelijkheid van visintrek
zosnel mogelijk teverbeteren.Alsdeverziltingsproblematiek vandeHollandscheIJssel
isopgelost,wordt devolgendestapgezet.

Binnen drie jaar
Het openzetten vande Haringvlietsluizen opeenkiermoet binnen driejaar gebeuren.Rijkswaterstaat stelthieraandevolgendevoorwaarden:geenonacceptabele toenamevandeverzilting vandeHollandscheIJsselbij GoudaenvanhetSpuibij deBernisse,
geencompenserende maatregelen nodig
vooranderegebruiksfuncties danDELTA
Nutsbedrijven (Haringvliet-west)en enkele
innamepunten voorlandbouwwater in het
westelijk deelvanhet Haringvliet ende
sluizen moeten95procenr vandetijdgeopendzijn,zowelbij ebalsbij vloed.Alleen
bijstormvloed enbij zeerlage rivierafvoer
blijven deHaringvlietsluizen dicht.

Reacties
Wat heeft dit nu voorgevolgen voorde
vijfwaterleidingbedrijven indezeregio:
WaterwinningbedrijfBrabantse Biesbosch
(WBB),Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost(WZHO),WaterbedrijfEuropoort
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(WBE), DuinwaterbedrijfZuid-Holland
(DZH)enDELTANutsbedrijven (DELTA)?
StafingenicurJ. Waalsvan het WaterwinningbedrijfBrabantse Biesbosch
(WBB):"Hetgrote probleem voorde waterwinning indeBiesbosch isdekwaliteit van
het water.Alshetwater telaagkomt te
sraan,dringt Rijnwater het gebiedin.Dat
water isdriekeerzouter dan het Maaswater.
Bovendien ishetookineenaantal andere
opzichten minder schoondan Maaswater.
Hoekunje ditcompenseren? Het huidige
pompstation, datgebouwd isophet 'regime'
vandeHaringvlietsluizen, isnietgeschikt
voorwaterstanden beneden NAP".Inde
praktijk zaldit op83vande 1000dagen
gebeuren. Hierdoorzullen kostbareaanpassingen vanhet pompstation noodzakelijk
worden.Waalsvreestbovendien voordestabiliteit van dehuidige dijken vandespaarbekkens.Door hetverschil ingetij ontstaat
ermeer stroming,waarop dedijken niet
gebouwd zijn.

Spaarbekken Berenplaat
VoorWaterbedrijfEuropoort (WBE)
zijn met namedegevolgen van het nieuwe
sluisbeheer voordenoodinlaat van het
spaarbekken vanBerenplaat vanbelang.Volgensdeheer Oomszaldenoodinlaat permanentonbruikbaar wordenalsgevolgvaneen
vrijwel onafgebroken overschrijding van het
alsmaximaal aanvaardbaregeachtechloridegehaltevan 225 mg/l in het oppervlaktewater vandeOudeMaas,debron van waaruit water in het spaarbekken Berenplaat kan
worden ingenomen."Ofingevalvaneen
noodsituatie deverzilting tijdig teniet kan
wordengedaan door het spuibeheer aan te
passen, kanniet metzekerheid worden

gesteld",aldusOoms.
Omdat denoodinlaat Kralingen als
derde anker beschouwd wordt,heeft Rijkswaterstaat geenonderzoek verricht naarde
gevolgen voordezenoodinlaat. "Dit uitgangspunt isechter onjuist, omdat de ruwwaterleidingWBB/Kralingenendekoppelleiding Kralingen/Berenplaat viaéénzinkerpakket onder deNieuweMaasworden doorgevoerd.Dit betekent dat denoodinlaat Kralingen vanvitaalbelangis,wanneer dit zinkerpakket alsgevolgvaneencalamiteit buitendienst moetworden gesteld". Oomsgaat
ervanuit datdenoodinlaat door verzilting
onbruikbaar wordt.Het aanpassen van het
spuiregimewanneer denoodinlaat Kralingen ingebruik zou moeten wordengenomen,isvolgenshem zinloos,omdat de
noodvoorraad Kralingen onvoldoende isom
detijd teoverbruggen dienodigisomde
NieuweMaas teontzüten.
Waterbedrijf Europoort verwacht ook
problemen metdeleveringvan industriewatervanuit hetBrielsemeer. "Verzilting
vandezebron isniet uitgesloten alsviade
Bernissewater uit hetSpuiwordt ingenomen met een tehoogchloridegehalte".

De Lek en de Noord
Het openzetten vande Haringvlietsluizen bezorgtdeN.V. Watermaatschappij
Zuid-Holland Oost (WZHO) problemen
met het chloridegehaltevanhet opgepomptewatervande oevergrondwaterwinningen
langsdeLekendeNoord.Deze onttrekken
voor het metendeel water dat vanuit de
rivier indebodem isgeïnfiltreerd. Deroenamevan hetzoutgehalte leidt toteenchloridegchaltebij dewinningen in Ridderkerk,
Hendrik IdoAmbacht,Nieuw-Lekkerland,
LekkerkerkenBergambacht (intotaalcirca
25miljoen kubiekemeter petjaar)dat vet
bovendedrinkwaternorm komt te liggen.
"Bereidingvandrinkwater isdan metde
gangbare technieken niet meer mogelijk",
aldus algemeen directeur VosdeWael.
Alsmaatregel voorontzouting vanhet
drinkwatet wordt hyperfiltratie genoemd.
"DitisinNedetland noggeen toegepaste
techniekindedrinkwatervoorziening.Los
vandehaalbaarheid brengtdeinvoering
hiervan eenlangedoorlooptijd eneenenormefinanciëlelastmetzichmee",meentde
algemeenditecteurvandeWZHO.Doorde
onzekerheden dieaandetechnischeen financiëlemogelijkheden vootcompensatiekleven,maaktVosdeWaelzichzorgenoverde
continuïteit vandedrinkwatervoorziening.

Waterkwaliteit innamepunten
bedreigd
Direcreur TechnischeZakenGerard
Huijboom vanDuinwaterbedrijf Zuid-
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Op8septemberpratendedrinkwaterbedrijvenmetdeprovincieZuid-Hollandalvorensdie
meteenadviesnaardeministervanVerkeeren
Waterstaatstapt.Op14septembervosteenvergaderingvandezogehetenklankbordgroep.In
oktobervaltdanhetdefinitieve besluit, f
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Duurzaam watergebruik inAlmere
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Debetrokken drinkwaterbedrijven noemen deverzilting vanhet Haringvliet strijdigmet het overheidsbeleid om voordeproductie vandrinkwater steedsmeerde
nadruk tegaan leggenop oppervlaktewater
inplaats vangrondwater. "Depotentie van
eengroot oppervlaktewater valt immers
weg.Daarbij ishet merkwaardig dat het
streven naar eenverlagingvan hetzoutgehaltevandeRijn (kalimijnen) lijkt tewordenuitgeruild tegen eennieuwe verzilting,
nu uitzeeenopNederlands initiatiefin
plaats vanFrans",aldusde woordvoerders
vandevijf bedrijven.
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dingbedrijvengeenenkel bezwaartegende
plannen vanRijkswaterstaat, mits dete
maken kosten vergoed worden, aldus
mevrouwSuylen,hoofd vanhet laboratorium vanDELTA.
"Bij het openzetten vande Haringvlietsluizen,ongeacht ofdit volgensdekiervariant ofhetgetemd getij-alternatief gebeurt,
zalhet innamepunt Scheelhoek verzilten.
Het chloridegehalte vanhet Haringvlietwaterzalnaarverwachting stijgen tot4000
mg/l.Hierdoor wordtdit innamepunt
onbruikbaar voordeinname vanwatervoor
de bereiding vandrinkwater". Zowelde
inwoners vanGoeree-Overflakkee alsvan
Schouwen-Duivelandzijn voorhun drinkwater afhankelijk van dezebron. Rijkswaterstaat wildeschade voorDELTAcompen-

Holland (DZH) vreestdatdewaterkwaliteit bijdeinnamepunten vanhet bedrijf
bedreigd worden."Door het 'getemd getij'
zaldeeb-en vloedbeweging zowelopde
MaasalsopdeAfgedamde Maas toenemen.
Daatdoorzaldeijzersulfaatdosering inde
Afgedamde Maas,diehet fosfaatgehalte
sterk verlaagt,verplaatst moeten worden
richting innamcpunt. Dedoseerinstallatie is
nogmaar enkelejaren geleden voorenkele
miljoenen guldens vernieuwd.Doordat de
afstand tussen doseringen innamepunt
kleiner wordt,zaldedefosfatering minder
efficiënt verlopen.Datgaat ten kostevande
waterkwaliteit".
"Alleinspanningen inde afgelopen
jaren zijn erjuist opgericht omde waterkwaliteit naar hetduingebied te verbeteren.
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Uitzondering
DELTANutsbedrijven heeft in tegenstelling totdeandere betrokken waterlei-
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Dehuidigedrtnkwaterinnotnepunten.

Deduingebieden vanDZHzijn natuurgebieden met hogenatuurwaarden diezeer
gevoeligzijn voorfosfaten inhet water.
Rijkswaterstaat looptdus hetrisicodatde
natuurwinst in het overgangsgebied tussen
degrote rivieren en dezeeviadezeomweg
ten kostegaat vandenatuurwaarde in het
duingebied. Helaas isdit niet meegenomen
inde milieueffectrapportage.
Bijhet pompstation in Bergambacht
heeft DZH eennoodinlaat voor inname uit
derivier deLek.Alszich inhet traject tussen
deAfgedamde MaasenBergambacht een
calamiteit voordoet,kaneraltijd nogwater
uit deLekworden ingenomen.AlsdeLek
gaatverzilten,wordt dit reserve-innamepunt onbruikbaar, aldus Gerard Huijboom
vanDuinwaterbedrijf Zuid-Holland.

Bijdeontwikkeling vandenieuwewoonwijk
Noorderpiassen-West inAlmerezalduurzaam
watergebruikeenbelangrijkerolgaanspelen.
Voordetoiletspoeling wordtgrondwater
gebruikt.Ookhetbluswaterenhetwateruitde
buitenkraan isgrondwater, eenvoudiggezuiverd:ijzerenmangaan zijn eruitgehaald.

serendoor het innamepunt stroomopwaarts
teverplaatsen, naar Den Bommel.Dit kost
zo'n 30miljoen gulden. Om te kunnen
garanderen dat DELTAonder alleomstandigheden zoetwater kan blijven innemen,
zaldeverplaatsing worden aangevuld met
monitoring enafspraken over aangepast
sluisbeheer insituaties met extreme zoutindringing.
DELTAgelooft nietdat zodezelfde leveringszekerheid encontinuïteit vaneen
betrouwbare drinkwaterlevering gegarandeerd kan worden.DELTAwildaarom naast
deverplaatsing van het innamepunt iets
achter dehand hebben, bijvoorbeeld een
plaatselijk calamiteitenbekken ofeen aansluitingopdeBiesbosch-leiding.Deextra
kosten hiervan bedragen volgensdemaatschappij circa35miljoen gulden, zodatde
totalecompensatiekosten opcirca65miljoengulden zouden uitkomen.

Deeerstevanin totaal 2600woningen in
denieuwe woonwijk worden in 2001 opgeleverd.DeFlevolandseDrinkwater Maatschappij zalhet zogeheten 'ECOwater'leveren.Hetgebruik vandit gezuiverde grondwater bespaart zo'n 30procent drinkwatet,
oftewel indezewijk 80miljoen liter perjaar.
Deprijs vanhet 'ECOwatct'ligt minimaal 21 centonder dievandrinkwater.De
toekomstige kopersvaneen huis inNoorderpiassen-Westmoeten eenmalig600guldeninvesteren. Het ishun bijdrage aande
aanlegvanhet tweedewaterleidingnet, dat
voor hetgezuiverdegrondwater nodigis.
Het ligt ookindebedoeling om inde
nieuwe wijk inAlmere hemelwater opte
vangen door middel vaneen regenafvoerbedding,dezogenaamde wadi's.Dezevangen het regenwater opdat vervolgensde
grond inloopt. Opdezemanier wordt voorkomen dat hemelwater viaderioleringwegstroomt naar dezuivering, f
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