'De toekomstige watervoorziening in (Oost)-Brabant'
Voordracht uil de 46e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Een glasheldere toekomst', gehouden op 7januari 1994 aan de TU Hellt

In deze beschouwing in de serie regionale
verkenningen van de watervoorziening in
de toekomst zal de situatie voor (Oost-)
Brabant worden beschreven. Aan de orde
zullen achtereenvolgens worden gesteld:
de mogelijke toekomstige organisatie van
de drinkwatervoorziening, de prognose
van de behoefte en de toekomstige
dekking van deze behoefte.
Toekomstige behoefte
Een aantal lijnen naar de toekomst
is op nationaal niveau reeds getrokken.

IR.W.VISSCHER
Directeur NV WOB,
's-Hertogenbosch

Mede op basis van de wetgeving van 1975
(Waterleidingwet) zullen er straks in ons
land zo'n 15 à 20 grote waterleidingbedrijven opereren die de drinkwatervoorziening van bron tot kraan in hun
pakket hebben.
Hen verdere ontwikkeling is niet uit te
sluiten. Met name het denken over
de gewenste schaal van de nutsvoorzieningen is de laatste decade sterk in
beweging gekomen.
Mijn inschatting is dat een nog verdergaande schaalvergroting te verwachten is.
In de eerste plaats leidt koppeling van
grote, regionale produktiesystemen al snel
tot samenwerken. Maar ook het gegeven
dat naast ons - in Europa - grote private
waterbedrijven actief zijn die er op uit zijn
hun markt te vergroten door - al of niet
vijandelijke - overnames leidt tot deze
gedachte. Aanvallen van buiten kunnen
beter gepareerd worden indien men
hierop bedacht is en men zich hiervoor
sterk maakt. We zullen ons voldoende
moeten toerusten en wapenen om de
belangen van onze bedrijven en die van
onze verbruikers veilig te stellen. Schaalvergroting kan hiertoe een middel zijn.
Bij de nutsbedrijven worden de tarieven
tot op heden in het algemeen door de
overheden in hun functie als aandeelhouders van deze bedrijven redelijk
gecontroleerd. In ieder geval is er sprake
van een democratische controle. Met
name in de sector Water is daarbij doorgaans de opvatting dat kostendekkende
tarieven moeten worden gehanteerd. Zo
er al winst wordt gemaakt, dan blijft die
winst in de bedrijven en komt dus vroeger
of later weer ten goede aan de verbruiker.
Het lijkt mij dat dat zo moet blijven.
Per slot van rekening hebben de verbruikers de financiële middelen verschaft

waarop de nutsbedrijven drijven, terwijl zij
voorts geen keuzevrijheid hebben in hun
leverancier.
Nutsbedrijven kunnen echter worden
verkocht. Overdracht van aandelen - en
dat geldt ook voor aandelen in de handen
van de overheid - naar private bedrijven
is niet verboden en is dus niet uit te
sluiten. Te verwachten is dat daar in een
geliberaliseerd Europa een markt voor
gaat ontstaan.
In zo'n situatie kan het belang van de
verbruikers worden weggedrukt. Er is
immers in ons land geen wet die het
maximaliseren van winst bij nutsbedrijven
verbiedt. Marktconform handelen in de
zin van het verwerven van aandelen van
nutsbedrijven en het streven naar winstmaximalisatie in een situatie waar geen
echte markt aanwezig is vraagt derhalve
om een of andere vorm van bescherming
of regulering. Het wordt, denk ik, tijd dat
wij, maar ook de centrale overheid,
hierover meer gaan nadenken.
Daarbij gaat mijn voorkeur eerder uit naar
een wettelijke regeling waarin bijvoorbeeld
wordt bepaald dat slechts overheden
aandeelhouders kunnen zijn van nutsvennootschappen dan naar tariefregulering
zoals in Groot-Brittannië het geval is.
De eerste mogelijkheid lijkt een eenmalige, eenvoudige actie, de tweede
betekent een continue kwelling.
Als toekomstige organisatie in NoordBrabant stel ik mij in ieder geval voor: één
groot waterleidingbedrijf dat, overeenkomstig het provinciale beleid, de drinkwatervoorziening van de bron tot de
verbruiker verzorgt.
Mogelijk voor de wat verdere toekomst
moet ook worden geacht: een bedrijf dat,
opgestuwd door de eerdergenoemde
Europese ontwikkelingen, op deze wijze
zelfs bovenprovinciaal is georganiseerd.
Mogelijk is voorts een bedrijf naar Engels
of Scandinavisch model dat - naast drinkwater - ook andere watertaken gaat
verzorgen. In Europa ontstaan meer en
meer grote waterbedrijven die naast de
drinkwatervoorziening ook de riolering en
de zuivering van afvalwater verzorgen,
bedrijven dus die de waterkringloop in
bedrijfsmatige zin van bron tot bron gaan
sluiten.
In het buitenland is bovendien een
ontwikkeling gaande waarbij in de waterbedrijven naast de kernactiviteiten waterbehandeling en -transport verbreding
wordt gezocht in meer commerciële
activiteiten, zoals adviesbureaus en installatiebedrijven. Ook een dergelijke ontwikkeling is in ons land niet uit te sluiten.
Hoe de organisatie van de watervoorziening
er in de volgende eeuw ook uit moge zien,
nu reeds zullen de lijnen uitgezet moeten

worden om aan de behoefte van goed
drinkwater te kunnen blijven voldoen. Dat
heeft alles te maken met de prognoses van
de drinkwaterbehoefte voor de toekomst
en het overheidsbeleid ten aanzien van de
bronnen.
Prognoses en behoeftedekking
De NV Waterleidingmij Oost-Brabant
vopgericht in 1936} voorziet het oostelijk
deel van de provincie Noord-Brabant van
drinkwater. De steden Den Bosch en
Eindhoven en enkele daaraan grenzende
gemeenten behoren niet tot het voorzieningsgebied (zie afb. 1).
Van de totale produktie van 85 miljoen m 3
in 1993 gaat ongeveer 50% naar
330.000 huishoudens en ruim een kwart
naar de agrarische sector. De rest wordt
gebruikt voor engros-leveranties, overig
klein zakelijk gebruik en industrieel
gebruik.
Met name de ontwikkeling van het agrarisch waterverbruik is opmerkelijk. De
oorzaak van de grote groei in deze sector
ligt in de stormachtige groei van de bioindustrie in Oost-Brabant. In de periode
1980-1990 steeg het aantal aanwezige
varkens van 3 miljoen in 1980 naar
5 miljoen in 1990. Ruim een derde van
alle varkens in Nederland (totaal circa
14 miljoen) bevindt zich in Oost-Brabant.
De gevolgen voor de WOB laten zich
raden. Vele jaren aaneen was de jaarlijkse
procentuele groei van ons bedrijf driemaal
zo groot als het landelijk gemiddelde!
Om de vraag te beantwoorden hoe de
waterbehoefte er in de toekomst uit zal
zien, zullen wij er in het kader van deze
beschouwing vanuit gaan dat de prognoses
van het Tienjarcnplan van de VEWIN tot
het jaar 2000 in redelijkheid kunnen
worden geëxtrapoleerd naar 2020.
Door de acties voor waterbesparing kan
dit met minder uitpakken, maar aan de
andere kant kan de vraag van de industrie
meer toenemen dan is voorzien.
De dekking van de huidige vraag naar
drinkwater vindt tot op dit moment
uitsluitend plaats vanuit het grondwater
door 18 pompstations die het water op
verschillende diepte putten. De hoofdmoot
hiervan wordt gewonnen in de Slenk van
Brabant, veelal op een diepte van 150 tot
200 meter, terwijl een klein gedeelte
wordt onttrokken aan ondiepe zandlagen
op de Peelhorst (zie afb. 2).
Het feit dat in de Slenk de betrokken
watervoerende pakketten zich bevinden
onder zeer dikke, weerstandbiedende
kleilagen is de reden dat in het voor
het BDIV uitgevoerde MER wordt geconcludeerd dat de natuurschade die
ontstaat als gevolg van wateronttrekking
in deze regio relatief gering is.
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Aß. 1 - Overzicht voorzienmgsgebied WOB.
Afb. 2 - Gcohydrobgisch profiel.
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Het genoemde MER becijfert dal de
invloed van de totale grondwaterwinning
ten behoeve van de openbare watervoorziening in Nederland op de natuurwaarden
minder dan 7% bedraagt en concludeert
dat diepe grondwaierwinning als bron
voor de drinkwatervoorziening ie prefereren is boven alle andere bronnen,
ook als de factor natuur zwaar wordt
meegewogen.
In Brabant zijn in relatieve zin aanmerkelijk meer natuurwaarden aanwezig dan in
ons gehele land. Toch bedraagt de natuurschade per eenheid onttrekking hier
slechts ongeveer de helft van de waarde
voor geheel Nederland, dit vooral als het

Peelrand breuk
gunstige gevolg van het grote aandeel
diep water in het totaal van de Brabantse
onttrekkingen. Reallocaties van drinkwaterwinningen worden in het BDIV voor
dit gebied dan ook niet voorgesteld.
Overigens is het een goede zaak dat in
genoemd MER nu voor het eersi de
gevolgen van de grondwaterwinning op
de naiuur in kwaniiiaiieve zin in beeld zijn
gebrachi. Het ware ie wensen dat dit nu
ook snel plaatsvindl voor de overige
sectoren die verdroging veroorzaken.
Zonder het totaalbeeld kan immers geen
analyse van de oorzaken, laat staan een
afgewogen beleid voor het probleem van
de verdroging worden gemaakt.

De beleidsconclusie van het BDIV ten
aanzien van de grondwaterwinning voor
de openbare watervoorziening houdt op
landelijk niveau in dat deze winning zal
worden gestabiliseerd op het niveau van
1990. Dit beleid, dat overigens nauwelijks
stoelt op het MER, sluit redelijk aan bij de
voornemens zoals die zijn verwoord in het
Waterhuishoudingsplan van de provincie
Noord-Brabant (f991).
Deze voornemens luiden dat de totale
wateronttrekking door waterleidingbedrijven, industrie en door agrariërs
voor beregening in het jaar 2000 niet
hoger mogen zijn dan in het jaar 1987.
Aangezien echter de drinkwaterbehoefte
- ondanks de waterbesparingsaciies stijgt en de waterleidingbedrijven niet
op zo'n korte termijn alternatieven
kunnen ontwikkelen, mogen zij tijdelijk de
winning uitbreiden onder conditie dat in
Oost-Brabant in hel jaar 2000 een jaarcapaciteit van 10 miljoen m 3 aan grondwater wordt ingeleverd. Ook de verdere
groei na 2000 zal in beginsel niet meer uit
het grondwater mogen worden gedekt.
Terzijde wordt opgemerkt dat de maatschappelijke kosten van dit beleid erg
hoog zijn tegenover een relatief geringe
natuurwinst die ermee wordt bereikt: voor
een vermindering van 10 miljoen m 3 per
jaar grondwater in Oost-Brabant moet
worden gerekend met een kapitaalvernietiging in bestaande pompstations
en vervangende investeringen van circa
150 miljoen gulden (exclusief nog enkele
tientallen miljoenen guldens voor transport), waarbij slechts een natuurwinst
wordt verkregen van 0,3%!Ook hier heeft
aan het beleid geen afweging ten
grondslag gelegen hoe met de minste
maatschappelijke kosten het hoogste
milieurendement is te verkrijgen.
Al met al betekent het geschetste beleid
voor de drinkwatervoorziening een nog
kleine reële stijging van de grondwaterwinning. De onttrekkingen ten behoeve
van de beregening zullen in deze periode
gedeeltelijk worden afgebouwd en voor de
industrie wordt een beleid voorgestaan
van zorgvuldig gebruik van grondwater
voor hoogwaardige doeleinden en vermindering van het koelwatergebruik uit
het grondwater.
Als gevolg van het uitgezette beleid zal in
Oost-Brabant in het jaar 2000 derhalve
inzet van oppervlaktewater voor de drinkwaterbereiding moeten plaatsvinden
(zie afb. 3).
Dat de rivier de Maas hiervoor primair in
aanmerking komt, lijkt, gezien de situering
van de rivier en de kwaliteit van het
Maaswater, duidelijk, hoewel wij de rivier
de Waal ook niet uit het oog verliezen,
zoals later zal blijken.
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A/b. 3 -Prognosebehoefte en dekking.

een hoeveelheid van25 miljoen m 3 drinkwater te kunnen leveren ter aanvulling
van het drinkwater dat wordt bereid uit
grondwater. Afhankelijk van de verdere
groei van het watergebruik kan het project
een capaciteit krijgen van 50 miljoen m 3
per jaar. Kr wordt gestreefd naar een
integrale ontwikkeling van drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling.
Watervoorziening is hoofddoel, natuurontwikkeling een.belangrijk nevendoel.
De investeringskosten voor de eerste fase
worden geraamd op circaƒ 350 miljoen
(excl. transportkosten).
'IM bestaat uit vier hoofdelementen:
inname van het water, voorzuivering,
infiltratie en terugwinning en nazuivering
zie afb. 4).

Bij de beantwoording van de vraag op
welk punt het Alaaswater het beste kan
worden ingenomen, stuit men al snel op
het gegeven dat het transport van water
relatief duur is ten opzichte van deook
al dure zuivering. Dit in tegenstelling
tot de andere nutsvoorzieningen gasen
elektriciteit, waarvan het transport over
grote afstanden redelijk betaalbaar blijft
ten opzichte van de winning c.q.de
opwekking.
Voor Oost-Brabant blijkt dat inname van
Alaaswater in eigen regio steeds voordeliger uitpakt dan het aanhaken bij
bestaande oppervlaktewaterwinningen in
de wijdere omgeving. Als alternatieve
mogelijkheden zijn in dit verband onderzocht de levering van water uit de Biesbosch-spaarbekkens en de inkoop van
water vanuit de Andelsche Maas te Brakel
(NV DZH). In beide gevallen bleek dat
winning van Maaswater in het eigen
gebied het meest in aanmerking komt.
lien tweetal oppervlaktewaterprojecten
zijn thans in voorbereiding. Het Project
Infiltratie Maaskant (PIM), reeds vermeld
in het Tweede Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening, en een onderzoek naar de mogelijkheden van diepinfiltratie in ZO-Brabant.
Dit laatste project isnogin het stadium
van vooronderzoek en zal in een samenwerkingsverband vanWML,NREen
WOB worden uitgevoerd. De bedoeling is
dat water uit de Zuid-Willemsvaart na .
voorzuivering in de bodem wordt gebracht
door putten en na een zekere tijd weer
opgepompt, waarna een nazuivering tot
Afix4- Overzicht PIM.

drinkwater volgt. Gedacht wordt aaneen
aanvangscapaciteit van 15 miljoen m '
per jaar.
Beschrijving PIM
Bij het project PIM wordt in de gemeente
Lith rivierwater ingelaten in een bekken.
Na een uitgebreide voorzuivering wordt
het water via open infiltratie in de bodem
gebracht. Na een minimale verblijftijd
van 60 dagen wordt het water opgepompt
met gesloten winmiddelen en tenslotte
nagezuiverd tot drinkwater.
PIM wordt opgezet om in het jaar 2000

schema PIM
waal (optie)

maas .analyse
bekken<x

kwaliteits verbetering

voorzuivering

infiltratie object
nazuivering
transport naar verbruiker

Inname van helwater
Vanuit twee onafhankelijke bronnen kan
water worden ingewonnen. De Maas
fungeert als primaire bron vanwege
ligging en kwaliteit. Wanneer inname
vanuit de Maas niet kan plaatsvinden
wordt water ingenomen uit de Waal,die
hier slechts op een afstand van minder
dan één kilometer van de Maas verwijderd is.
Na inname wordt het water in een bekken
geleid. Dit bekken bestaat feitelijk uit drie
in serie geschakelde bekkens. Twee analysebekkens, elk met een verblijftijd van
één week, en een procesbekken meteen
verblijftijd van vier weken. Vanuit de
analysebekkens wordt de kwaliteit vanhet
ingeladen water behaald: in het proces-
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bekken vindt kwaliteitsverbetering plaats.
De analysebekkens dienen voorts als
buffer om - na constatering van een
verontreiniging - de inhoud te kunnen
spuien en eventueel over te schakelen op
de inname van Waalwater. Er zijn dus
twee (in serie geschakelde) bekkens
nodig, elk met een minimale verblijftijd
van een week voor een tijdige vaststelling
van de kwaliteit van het water en een
goede procesvoering.
Het procesbekken heeft een zelfreinigende functie die onder reguliere omstandigheden de voorzuivering ontlast. Het energie- en chemicaliënverbruik van de voorzuivering wordt bij normale bedrijfsvoering hierdoor aanzienlijk gereduceerd.
In het procesbekken zal een kwaliteitsverbetering plaatsvinden door een
behoorlijke verwijdering van zwevende
stof, fosfaat, chlorophyl en DOC. De
procesfunctie vergt een verblijftijd van
vier weken.
In totaal bedraagt de verblijftijd derhalve
zes weken. Uitgaande van een produktiecapacitcit van 50 miljoen m 3 per jaar
bedraagt de totale bekkeninhoud dus
6 miljoen m3.
In verband met de mogelijkheid om uit
twee onafhankelijke bronnen water in te
nemen, behoeft het bekken in beginsel
geen voorraadfunctie te vervullen. Wel zal
een voorraad van 1à 2 dagen beschikbaar
zijn die nodig is bij een eventuele omschakeling van Maas- naar Waalwater.
Het bekken behoeft evenmin een egalisatiefunctie voor de kwaliteit van het
water te vervullen. De gewenste egalisatie
vindt immers in de ondergrond in
voldoende mate plaats.

Aß. 5- Schema
Voorzuivering.

maaswafc

Fase 1

25 miljoen rri

bekken+ontharc ling
microzeef
vlokvorming
vlokverwijderin
snelfiltratie

I

actieve koolfilfó itie

infiltratie

ondiepe grondwater, zodat voor een
beperkte periode in de nazuivering
actieve-koolfiltcrs nodig zullen zijn.
Na een aantal jaren van infiltreren van
voorgezuiverd water zal geen water meer
in de bodem aanwezig zijn met deze
middelen. In een latere fase, bij de uitbreiding van het project, kunnen deze
filters dan worden ingezet in de voorzuivering.
Voor de eerste fase van 25 miljoen m 3 per
jaar is het weergegeven zuiveringsschema
ontwikkeld (zie afb. 5). Ontharding van
het water zal in deze fase plaatsvinden in
het bekken. In een latere fase kunnen ook
meer geavanceerde technieken in de
zuivering worden toegepast, zoals
(Advanced Oxydation Proces) en Nanofiltratie.
c. Infiltratie
Van groot belang voor de infiltratie en
bodempassage van het voorgezuiverde

b. Voorzuivering
In de voorzuivering wordt het water uit
het bekken zodanig gezuiverd dat het
voldoet aan het Infiltraticbesluit Bodembescherming. Voorts wordt rekening
gehouden met het beleid ten aanzien van
milieu-eisen, geformuleerd in het
VKWIN-Milieuplan.
Aangezien het project in het jaar 2000
water moet leveren is voor de eerste fase
gekozen voor het toepassen van bewezen
technieken.
Uit oogpunt van ruimtebeslag, inpassing
in de omgeving, beheer en exploitatie zal
de voor- en nazuivering op één lokatie
worden gebouwd.
Ook de kwaliteit van het thans aanwezige
grondwater in het infiltratiegebied maakt
echter een gecombineerde zuivering
wenselijk. Rekening moet worden
gehouden met de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen in het huidige,
Aß.ft-Doorsnede Infiltratiegebied.

g

water is uiteraard de opbouw van de
bodem in het betrokken gebied. Geologisch
behoort het gebied tot de Centrale Slenk
van Brabant. Het zandpakket waarin de
bodempassage plaatsvindt behoort tot de
Formatie van Sterksel en bevindt zich op
een diepte van circa 3 meter tot 60 meter
onder maaiveld. Het pakket rust op de
dikke kleilagen van de formatie van
Kedichem en is afgedekt door een laag
van enkele meters rivierklei, die ter plekke
van de infiltratie zal worden verwijderd
(zie afb. 6). In verband met de grote dikte
van het zandpakket zijn grote verblijftijden
in de bodem mogelijk bij een relatief
gering ruimtebeslag. Voor de eerste fase
van 25 miljoen m 3 per jaar is bij een
gemiddelde verblijftijd van 8 maanden en
ruimtebeslag van 100 ha benodigd.
In het infiltratiegebied komt de gecombineerde ontwikkeling van waterwinning
(blauwe doelen) en natuur (groene
doelen) tot uitdrukking. Infiltratie vindt

schema PIM
pompput
pompput
randsloot
infiltratiepand
infiltratiepand

klei

WMBSk
/ \ \ \

k,e

•

'

3,5mt

^

\ _

>

u%-

1m per dag (infiltratie snelheid)

440

plaats mei open infiltratiemiddelen
(sloten). Dit schept goede mogelijkheden
voor natuurontwikkeling.
Met de bodempassage worden de
volgende 'blauwe' doelen aangehouden.
- Een verblijftijd van minimaal 60 dagen
zorgt voor een betrouwbare desinfectie.
Terugwinning vindt in verband hiermee
plaats door gesloten middelen (putten).
- Ken verblijftijd van gemiddeld
8 maanden zorgt voor afvlakking van
kwaliteitsfluctuaties (incl. temperatuur).
- In de bodem bevindt zich een buffervoorraad waardoor de piekfactoren in de
voorzuivering klein gehouden worden en
de investeringskosten worden beperkt.
Uiteraard zal het infiltratiegebied zo
worden ingericht dat uitsluitend voorgezuiverd water wordt onttrokken (Input
= Output).
De volgende 'groene' doelen c.q. randvoorwaarden zullen worden nagestreefd.
- Natuurontwikkeling is gebaat bij een
constant peilbeheer en variatie in
inrichting.
- Gestreefd wordt naar het tot ontwikkeling brengen van vegetatietypen die
kenmerkend zijn voor het rivierenlandschap.
- Openheid en rust in het gebied dienen
behouden te blijven.
Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn de
blauwe en groene wensen soms met
elkaar in tegenspraak. Dit geldt vooral
voor de peilvariaties in het gebied. Om
beide doelen zo goed mogelijk te dienen is
daarom gekozen voor het aanbrengen van
een zonering in het infiltratiegebied
(zieafb. 7 ) /
A/b. 7- Overzicht Infiltratictcrrcin.

In het centrum van het gebied wordt de
natuur ondergeschikt aan de waterwinning, liet waterpeil kan hier extra
worden opgezet door het aanbrengen van
kades om de infiltratiepanden. IIierna kan
de infiltratiesnelhcid worden vergroot en
bovendien geeft dit wat extra voorraad.
In dit gebied zullen regelmatig peilfluctuaties plaatsvinden.
Rondom de kern zal een zone komen
waar de natuurontwikkeling centraal staat.
De aan te leggen sloten dragen hier wel
bij in de waterwinning, maar in dit deel
worden de condities zo optimaal mogelijk
gehouden voor natuurontwikkeling. Hij
het ontwerp van de infiltratiepanden zal
hier rekening mee worden gehouden.
d. Nazuivering
Na de terugwinning van het geïnfiltreerde
water vindt tenslotte een nazuivering
plaats die uitmunt door zijn eenvoud,
namelijk een eenvoudige beluchting en
snelfiltratie.
Transport en distributie
Het water van de bestaande 18 pompstations wordt getransporteerd en gedistribueerd in een open net. In beginsel
staan alle afsluiters open. Wanneer er een
nieuw produktiemniddel wordt ingezet
worden de andere voor een deel weggedrukt. Aldus wordt het transportnet
gefaseerd uitgebouwd. Dit systeem werkt
uitstekend en efficiënt zolang geen al te
grote hoeveelheden op één plaats in het
net worden geperst.
Het gereedkomen van PIM betekent een
discontinuïteit in deze ontwikkeling.

IIet water van PIM zal over de grenzen
reiken van de bestaande pompstations.
Onderzocht gaat nog worden of het doelmatiger is om PIM-water te mengen in de
reservoirs bij bestaande pompstations om
het daarna gezamenlijk te distribueren,
danwcl de mogelijkheid om een aantal
huidige leveringen te verdringen. De
eerstgenoemde mogelijkheid lijkt de beste
kansen te hebben.
Tenslotte
Het overheidsbeleid is erop gericht om de
vraag naar drinkwater in de toekomst
meer en meer te doen dekken met de
inzet van oppervlaktewater als bron voor
de voorziening. De nadelen van deze bron
voor de drinkwatervoorziening zijn
genoegzaam bekend. Met de ontwikkeling
van PIM in Oost-Brabant wordt gepoogd,
door toepassen van de infiltratietechniek,
deze nadelen zoveel mogelijk te minimaliseren en van de nood een deugd te
maken door tegelijkertijd een bijdrage te
leveren aan natuurontwikkeling.

Zout kwelwater Wieringermeer naar Waddenzee
Zout kwelwater uit de Wieringermeer zal
eind 1996 via een pijpleiding naar de
Waddenzee worden afgevoerd. De stuurgroep Afleiding, Bemaling Wieringermeer,
heeft op 24 juni jl. overeenstemming
bereikt over het tracé van de pijpleiding
en de kosten van het project.
Het project-Wieringermeer is een van de
maatregelen om verzilting van het IJsselmeer tegen te gaan. Zout kwelwater uit de
Wieringermeer wordt nu nog rechtstreeks
geloosd op het IJssclmeer. In het Rijnzoutverdrag is destijds afgesproken dit
probleem aan te pakken.
Het project-Wieringermeer gaat in totaal
42 miljoen gulden kosten. Het rijk betaalt
18 miljoen gulden, het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-I lolland draagt
20 miljoen gulden bij en de provincie
1,5 miljoen gulden. De rest van de kosten
worden gedragen door betrokkenen uit de
regio zoals de gemeente Wieringermeer
en het Waterschap Holland Kroon.
Het aanpakken van het probleem van het
zoute kwelwater is van groot belang voor
de drinkwatervoorziening. Het loospunt
van het zoute water uit de Wieringermeer
bevindt zich tegenover het innamepunt
voor drinkwater in het IJssclmeer bij Andijk
Bovendien vormt de verzilting van het
IJsselmeerwatcr een groeiend probleem
voor de industrie en landbouw. (ANP;

