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Het vierde Biesbosch bekken
Voordracht uit de 47e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Bouwen voor de 21e eeuw' gehouden op 6januari 1995 aan de TU Delft.

1. Inleiding
In het oorspronkelijke ontwerp van het
Biesbosch bekkensysteem - dat dateert uit
de tweede helft van de jaren zestig - is
uitgegaan van twee voorraadbekkens
'Zuiderklip' en 'De Gijster'), gevolgd
door achtereenvolgende procesbekkens
('Honderd en Dertig' en 'Petrusplaat'),
welke laatste speciaal ontworpen zijn met
het oog op kwaliteitsverbetering van het
opgeslagen Maaswater (zie afb. 1).

Samenvatting
Het totale bekkensysteem in de Brabantse Biesbosch bestaat uit vier bekkens,
3 daarvan zijn in de jaren zeventig aangelegd. Via deze bekkens wordt sinds 1973
water geleverd aan de drinkwaterbedrijven in zuidwest Nederland. De gereserveerde lokatie voor het vierde bekken ligt als een enclave in het Nationaal Park de
Biesbosch.
Om te bekijken of er een geschikte lokatie voor de aanleg van het vierde bekken
buiten het Nationaal Park is,is een MER opgesteld. Uit het onderzoek is naar
voren gekomen dat realisering van het vierde bekken met lage dijken op de lokatie
Jannezand niet alleen milieutechnisch beter is,maar ook waterwintechnisch en
financieel vergelijkbaar is met de huidige gereserveerde lokatie.
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De aanleg van de bekkens is gefaseerd
uitgevoerd. De bekkens Honderd en
Dertig en Petrusplaat zijn uitgevoerd in de
jaren 1970-1973,terwijl het voorraadbekken De Gijster volgde in de periode
van 1976-1980. Daarna werd de aanleg
van het bekken Zuiderklip voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat van 1973
tot 1985 de levering (sterk) achterbleef bij
de prognoses en zich stabiliseerde op een
niveau van 115a 120miljoen mVjaar. De
planologische reservering van de Zuiderklip bleef daarbij echter onverkort
gehandhaafd.
In de tweede helft van de jaren tachtig
vond een sterke stijging in de levering van
Biesbosch water plaats tot een niveau van
165à 170miljoen mVjaar. Hierdoor werd
de aanleg van de Zuiderklip weer actueel,
te meer omdat de voorraadfunctie van
De Gijster steeds vaker en langer werd
aangesproken in verband met inlaatstops
om kwaliteitsredenen. Daarbij kwam nog
het voornemen van de provincie NoordBrabant meer oppervlaktewater te willen
inzetten voor het dekken van de behoefte
van de drink- en industriewatervoorziening in de provincie.
Inmiddels had ook de natuurfunctie van
het Biesbosch gebied in de jaren tachtig
veel meer aandacht gekregen. De Biesbosch werd uitgeroepen tot een 'wetland'
van internationale betekenis volgens de
Ramsar-conventie en in 1985volgde de
aanwijzing tot Nationaal Park in oprichting. In het advies van de Voorlopige
Commissie Nationale Parken werd de
reservering van de Zuiderklip overigens
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gehandhaafd met als voornaamste argumenten:
1. de onzekerheid over de toekomstige
afzet, zowel kwantitatief als kwalitatief
2. de onzekerheid over de toekomstige
kwaliteit en kwantiteit van de Maas.

logisch kerngebiedte ontwikkelen'. De maatschappelijke druk om het Nationaal Park
te ontzien werd groot.
Dit was aanleiding voor de provincie
Noord-Brabant en WBB een onderzoek in
te stellen of een andere aan de Zuiderklip
gelijkwaardige lokatie buiten het Nationaal
Park kon worden gevonden. De studie in
de vorm van een milieu-effectrapportage
(mer-procedure) ging in de herfst van
1993van start. Dit artikel doet verslag van
dit onderzoek, echter niet na aandacht te
hebben gegeven aan het functioneren van
het huidige Biesbosch systeem.

Het Overlegorgaan (= beheersorgaan) van
het Nationaal Park startte in 1990 de
procedure voor het verkrijgen van de
definitieve status als Nationaal Park1. In
het Beheer- en Inrichtingsplan, dat in
1992 gereed kwam,werd geconcludeerd,
'datde aanlegvan hetvierde bekken op de
daarvoorgereserveerde lokatie niet aansluitop
hetindeVierde NotaRuimtelijke Ordening
2. Het huidige Biesbosch
geformuleerde beleiddeBiesbosch als ecobekkensysteem
Zoals alvermeld, bestaat het huidige
1
systeem uit één voorraad- en twee procesIn maart 1994 heeft inmiddels de definitieve
bekkens (zie afb. 1).Het inlaatpompaanwijzing plaatsgevonden.
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station is het pompstation 'Kerksloot'.
Door aanpassing van dit inlaatpompstation is het zowel mogelijk Maaswater
vanuit de Amer in De Gijster en/of de
Honderd en Dertig te pompen, als het
water uit De Gijster naar de Honderd en
Dertig door te zetten. Het geplande inlaatpompstation 'Spijkerboor' zal pas worden
gebouwd als duidelijkheid over het vierde
bekken is verkregen.
2.1. De voorraadfunctie
De beschikbare voorraad voor overbrugging in De Gijster bedraagt
32,5 miljoen m 3 . Dit komt bij de huidige
levering van 165 à 170 miljoen m 3
overeen met ruim 2 maanden overbrugging. Daarnaast kunnen de 2 procesbekkens tot ongeveer NAP worden leeggepompt, waardoor een nuttige voorraad
van ongeveer 15 miljoen m 3 aanwezig is.
Deze voorraad (goed voor 3 à 4 weken
overbrugging) wordt beschouwd als een
ijzeren voorraad, die alleen wordt aangesproken als er een calamiteit op de
Maas is, terwijl de voorraad in De Gijster
geheel gebruikt is.
Er zijn kwantitatieve en kwalitatieve
redenen om de voorraad in De Gijster aan
te spreken.
a. Kwantiteitsredenen
Het innemen van Maaswater moet
conform de voorschriften van Rijkswaterstaat worden gestaakt, als hierdoor de
restafvoer van de Maas daalt onder
25 m 3 /s. De frequentie hiervan is
overigens niet groot. In 1991 kon
23 dagen geen water worden ingenomen,
terwijl dit in de daaropvolgende jaren
telkens beperkt bleef tot 1dag.
b. Kwaliteitsredenen
Het innemen van Maaswater wordt
gestaakt:
- als het rivierwater niet voldoet aan de
eisen van kwaliteitsklasse III van het
Waterleidingbesluit (per definitie is dan
het water ongeschikt voor de drinkwaterbereiding).
- als het rivierwater sterk verontreinigd is
door plotselinge lozing van chemicaliën
(verontreinigingsincident). Dit is veelvuldig voorgekomen met inlaatstops die
tot 23 dagen duurden.
- als het rivierwater wel voldoet aan de
wettelijke normen, maar met zwevende
stof geassocieerde bestanddelen zouden
het sediment van de bekkens teveel
belasten. Dit geldt vooral als bij een sterk
wassende rivier er sprake is van een
slibgolf.
- als het rivierwater wel voldoet aan de
wettelijke normen, maar het afgeleverde
water (uit de Petrusplaat) niet zou voldoen
aan de kwaliteitseisen van de afnemende

waterleidingbedrijven. In recente jaren
was dit vooral van toepassing op bestrijdingsmiddelen, waarvoor een
maximum geldt van 0,4 //g/l in het afgeleverde Biesbosch water

Capaciteit (x 1 0 ' m ' / j a a r )

2.2. Kwaliteitsverbetering in de bekkens
De ervaring met het Biesbosch bekkensysteem heeft overtuigend aangetoond, dat
met opslag van Maaswater een opmerkelijke kwaliteitsverbetering kan worden
bereikt door 'natuurlijke zelfreiniging'
door fysische, chemische en biologische
processen. Compartimentering in meerdere bekkens geeft een duidelijk beter
resultaat dan één bekken met eenzelfde
totaal-inhoud. Om die reden ook wordt
het voorraadvolume van De Gijster zoveel
mogelijk benut om aan de kwaliteitsverbetering bij te dragen.
Tabel I geeft de kwaliteitsverbetering die
een aantal relevante parameters in de
bekkens ondergaan. Vooral voor eerste
orde processen, zoals de verwijdering van
enterovirussen en andere microorganismen (Cryptosporidium, Giardia) is
de compartimentering van groot belang.
Berekend kan worden dat het afgeleverde
water 90 PFU per m 3 zou bevatten, als
slechts één bekken met dezelfde totale
verblijftijd beschikbaar was geweest.
TABEL I - Kwaliteitsverbetering inde bekkens.
1993
Zwevende stof
Aluminium
IJzer
Lood

Inlaat
mg/l
mg/l
mg/l

nn

Petrusplaat

16
0,86
0,87
5,0

3
0,02
0,01
0,4

DOC
Kleur

mg/l
mg/l Pt

4,1
14

3,7
8

Ammonium
Totaal fosfaat
Chorophyll

mg/l N
mg/l P

0,22
0,25
19

0,03
0,07
6

*§n

n/ml
E. coli
Cryptosporidium n/m 3
Giardia
n/m 3
Enterovirussen PFU/m 3

3,8
67
23
1.700

0,01
0,66
0,24
3

3. De noodzaak van het vierde bekken
In het kader van de discussies over het
vierde bekken is vaak de vraag van de
noodzaak aan de orde. Het antwoord op
deze vraag stoelt op 2 argumenten, ni. de
groei in de toekomstige behoefte aan Biesbosch water en de gewenste overbruggingscapaciteit om kwaliteitsredenen.
3.1. De toekomstige behoefteaan Biesbosch
water
Afbeelding 2 toont de afzetontwikkeling
van Biesbosch water over de periode
1975-1993, en de door afnemers in 1993
afgegeven prognose over hun toekomstige
afname 2 . Bij het opstellen van de prognose
is gebruik gemaakt van de methodiek van
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nieuw afzetgebied

Aß. 2 -Devereiste capaciteit van deBiesbosch bekkens.

de VEWIN bij het opstellen van het Tienjarenplan, waarbij de benodigde capaciteit
wordt bepaald door een brutering met
10%. Daarop gesuperponeerd is een
schatting van de levering naar 'nieuw
afzetgebied'. Hierbij moet in de eerste
plaats worden gedacht aan levering van
Biesbosch water in Noord-Brabant
- wellicht met nadruk op industriewater maar ook extra leveringen naar Zeeland
behoren tot de mogelijkheden (b.v. doorlevering van Biesbosch water naar WestVlaanderen of ter vervanging van verzilt
Haringvliet-water als daar weer getij
wordt toegelaten).
Ook is in de afbeelding aangegeven de
leveringscapaciteit van het huidige
systeem met behoud van waterkwaliteit.
Deze bedraagt 215 miljoen m 3 /jaar. Af te
lezen valt dat deze capaciteit omstreeks
2000 bereikt wordt. Door de nieuwe
verlaagde prognoses van WBE en Deltan
verschuift dit tijdstip een aantal jaren naar
achteren. De levering van Biesbosch water
in 1994 lijkt echter het huidige pessimisme van WBE en Deltan wat betreft
hun afname te logenstraffen.
3.2. Het leveringsvermogen in relatietotde
kwaliteit
Het leveringsvermogen van het Biesbosch
systeem wordt niet zozeer bepaald door
technische factoren, zoals pompcapaciteit
en leidingweerstand, maar veel meer door
de beschikbaarheid van Maaswater en de
kwaliteitseisen, die aan het afgeleverde
water worden gesteld in relatie tot de
kwaliteit van de Maas. Kwaliteit is echter
een relatief begrip. De perceptie van
kwaliteit hangt niet alleen samen met de
drinkwaternormen en in hoeverre daaraan
wordt voldaan, maar ook met analytische
mogelijkheden steeds meer 'nieuwe'
stoffen in steeds kleinere concentraties te
meten.
2

Inmiddels hebben zowel WBE als Deltan in het
najaar van 1994 hun prognose naar beneden
bijgesteld.
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Vanaf 1988 kunnen o.a. de bestrijdingsmiddelen bentazon, atrazine en simazine
in voldoende lage concentraties worden
geanalyseerd. Atrazine bleek vooral in de
zomer in de Maas voor te komen in
concentraties tot boven 1//g/l (veroorzaakt door toepassing in de landbouw).
Voor de afnemers van Biesbosch water
zijn gehalten van 0,3 à 0,4 //g/1 acceptabel,
omdat de zuivering dan ruimschoots in
staat is om aan de drinkwaternorm van 0,1
//g/l te voldoen. Berekend is dat de inlaat
gesloten moet worden als het gehalte in de
rivier stijgt boven 1//g/l om aan de eis
van max. 0,4 //g/l in het afgeleverde water
te voldoen. Dit was voor het laatst in 1990
het geval, toen de inlaat gedurende 23
dagen werd gesloten. Sindsdien is een
dalende trend in de atrazine-gehalten
merkbaar.
Een nieuwe probleemstof diende zich al
snel weer aan. Vanaf 1990 kon diuron
worden gemeten, echter aanvankelijk in
lage concentraties (zie afb. 3). Dit veranderde snel in 1992 en vooral 1993 toen
gemeenten op grote schaal diuron gingen
gebruiken als preventief onkruidbestrijdingsmiddel op verharde oppervlakken. De oorzaak was dat simazine
- dat op zich geen grote problemen had
gegeven - in 1991 voor deze toepassing
werd verboden! Het was noodzakelijk de
inlaat gedurende een aaneengesloten
periode van 45 dagen te sluiten, waarbij
ongeveer 2/3 van de voorraad in De
Gijster werd verbruikt. Uit afbeelding 3 is
af te lezen dat het gehalte in het afgeleverde water maximaal circa 0,3 //g/l
heeft bedragen. Zonder inlaatstop zou dit
zijn opgelopen tot circa 0,6 //g/l. Mede
door de publiciteit en een gerichte actie
naar alle Maasgemeenten was in 1994
geen inlaatstop meer nodig.

Aß. 3 -Diuron inMaas- enafgeleverdwater
1990-1994.

Er moet echter op gerekend worden dat
'nieuwe' polaire stoffen, vooral afkomstig
van diffuse lozingen, gevonden zullen
worden. Een voorbeeld is het dikegulac
dat zo polair is dat het ook de huidige

237

meest geavanceerde zuivering passeert.
Dit soort stoffen kunnen ook heel goed
door membraanfiltratie worden verwijderd, wat aantrekkelijk is als ook het zoutgehalte moet worden verlaagd. Voor de
Maas vormt zout echter geen probleem en
derhalve is een selectief inlaatbeleid een
goede manier om de grondstof voor de
zuiveringsbedrijven zo goed mogelijk te
vrijwaren van sterk polaire verbindingen.
Berekend is dat hiervoor een maatgevende overbruggingsperiode van
9 weken noodzakelijk is. Bij de toekomstig
te verwachten vraag naar Biesbosch water
is daarom een uitbreiding van de nuttige
voorraad noodzakelijk.
4. De Zuiderklip
De lokatie Zuiderklip werd al in 1971
verworven om een vierde spaarbekken
aan te kunnen leggen. De eerste
contouren van het bekken met een oppervlak van ruim 400 ha en een nuttige
inhoud van 67,5 miljoen m 3 zijn in 1976
enigszins aangepast vanwege de natuurwaarden van een oude, ondergelopen
polder, de polder 'De Dood'. Daardoor
bestond de lokatie voor het vierde bekken
sinds 1976 uit twee grote landbouwpolders met een totaal oppervlak van circa
350 ha. Met een diepte van 18 à 30 m kon
een nuttig volume van ruim 45 miljoen m 3
bereikt worden. Totdat aanleg noodzakelijk zou worden, is het landbouwkundig gebruik van de polders voortgezet.
Al in de jaren zeventig is de Zuiderklip
ook planologisch vastgelegd. In het Eerste
en Tweede Structuurschema Drink- en
Industriewatervoorziening is de lokatie
aangewezen als spaarbekken. In 1992 is
de lokatie nogmaals bevestigd in het
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening en de ontwerp-PKB. Wel is
gesteld, dat 'deminister van VROM aan de
provincie en het Waterwinmngbednjf
Brabantse Biesboschheeftgevraagd de
mogelijkheid teonderzoeken van een alternatieve lokatie'. De lokatie is in 1992 ook
bevestigd in het nieuwe Streekplan van de
provincie Noord-Brabant, terwijl het
bestemmingsplan Biesbosch van de
gemeente Made en Drimmelen sinds
1973 over een bestemming 'spaarbekken'
spreekt. Tenslotte is het van belang, dat in
1978 een ontgrondingsvergunning voor de
lokatie Zuiderklip is verstrekt.
Naast deze planologische uitspraken is er
echter in het Beheers- en Inrichtingsplan
van het Nationaal Park de Biesbosch
expliciet uitgesproken, dat 'reserveringen
optermijn aanleg van het vierde spaarbekken
strijdig ismet de doelstellingenvan het
Nationaal Park'. Met het officieel uit-

roepen tot Nationaal Park op 10 maart
1994, stelde staatsecretaris Gabor van
LNV, dat er een alternatief voor de lokatie
van het vierde bekken, buiten de grenzen
van het Nationaal Park, gevonden moest
worden.
5. Onderzoek naar een lokatie buiten
het Nationaal Park
5.1. De randvoorwaarden
Om als een alternatieve lokatie voor de
Zuiderklip in aanmerking te komen, moet
voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden:
a. Het bekken op de alternatieve lokatie
moet geïntegreerd worden in het
bestaande Biesbosch systeem van voorraad- en procesbekkens
b. Het bekken moet in 2000 operationeel
kunnen zijn (d.w.z. de nuttige voorraad
moet uitgebreid zijn met tenminste 10 à
15 miljoen m 3 )
c. De totale nuttige inhoud van het
bekken moet tenminste 45 miljoen m 3
bedragen
d. Onder normale omstandigheden moet
de diepte van het bekken minimaal 15 m
zijn om algengroei te kunnen beperken
door lichtlimitatie
e. Er moet Maaswater worden ingenomen
(vooral door het lagere zoutgehalte en de
lagere mutageniteit in vergelijking met het
Rijnwater)
f. De beïnvloeding van de omgeving moet
zoveel mogelijk beperkt worden door een
aaneengesloten slecht-doorlatende laag als
bodem te gebruiken
g. De meerkosten van realisatie op een
alternatieve lokatie dienen niet te worden
opgebracht door de drinkwaterconsument.
In een vooronderzoek zijn drie mogelijke
lokaties onderzocht op het punt van de
eerder genoemde randvoorwaarden (zie
afb. 4). Daarbij bleek dat de lokatie
'Jannezand' ten oosten en de lokatie
'Koekoek' ten zuiden van het Nationaal
Park konden voldoen aan de technische
randvoorwaarden. De lokatie 'Steenenmuur', ten noorden van het Nationaal
Park, was naar alle waarschijnlijkheid te
klein om een spaarbekken met het
vereiste nuttig volume te maken.
Aangezien het aanwijzen van een lokatie
voor een spaarbekken groter dan 100 ha
mer-plichtig is, heeft dit geleid tot het
MER UVS.
5.2. MER Uitwerkingsplan Vierde
Spaarbekken (MER UVS)
In het kader van het Streekplan NoordBrabant is een Milieu Effect Rapport
(MER) opgesteld om een lokatie voor het
vierde spaarbekken aan te wijzen buiten
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de grenzen van het Nationaal Parkde
Biesbosch. Omdat het realiseren van een
spaarbekken onlosmakelijk is verbonden
aan grootschalige ontgrondingsactiviteiten,
moet het MER derhalve ook een
winplaats voor oppervlaktedelfstoffen
aanwijzen.
De commissie voor de milieu-effectrapportage heeft inhet advies over de MER
UVS gesteld, dat het hierbij weliswaar om
een lokatie-onderzoek gaat, maar dat
inrichtings-enuitvoeringsvarianten zeer
wezenlijk kunnen zijn voor demilieueffecten. Derhalve isgekeken op welke
wijze het realiseren van een spaarbekken
gedifferentieerd zou kunnen worden.Al
snel bleek, dat de dijkhoogte endaarmee
het benodigde ruimtebeslag voor het
spaarbekken de belangrijkste factoren
waren, die de effecten op het milieu
bepalen. Op basis van deze overweging
zijn devolgende alternatieven inbeschouwing genomen fzie afb. 5):
1. Het nul-alternatief Zuiderklip (ZK)

'XT§SW§

P^55-^l

De lokatie Zuiderklip als nul-alternatief is
in het MER meegenomen. Alsergéén
lokatie buiten het Nationaal Park wordt
aangewezen, dan zal het vierde spaarbekken opde daarvoor al gereserveerde
lokatie worden aangelegd. Dit nul-alternatief heeft een dijkhoogte van
8,5 m+NAP (conform debestaande
bekkens) eneen oppervlakte van 333 ha.
2. Jannezand-A (JZ-A)
Als eerste alternatief op de lokatieJannezand iseen spaarbekken met een dijkhoogte van 8,5 m+NAP geprojecteerd.
Hierdoor wordt dit alternatief goed vergelijkbaar met het nul-alternatief. Het
spaarbekken heeft een oppervlak van
306 ha, terwijl een randzone van circa
60haoverblijft voor een goede inpassing
en natuurontwikkeling enhet ligt op een
afstand van 800 m van de dorpskern van
Hank.
3. Jannezand-H JZ-H
Om een kleiner oppervlak eneen grotere
randzone voor natuurontwikkelingte
creëren moet de dijk hoger worden.

4/J- 4-Dealternatieve
lokatiesvoor het vierde
bekken.

Binnen het m.e.r.-kader is gezocht naar
duidelijk differentiërende alternatieven,
zodat gekozen isvoor een dijkhoogte van
15m+NAP. Een dergelijke dijk is nog
inpasbaar inhet bestaande landschap.
Hierbij ishet ruimtebeslag om het spaarbekken 265 ha, zodat ruim 100haoverblijft als randzone.
4. Jannezand-C QZ-C)
Een lagere dijk vereist weliswaar een
groter oppervlak, maar kan ook positieve
effecten hebben. Derhalve is ook een dijk
met een hoogte van slechts 4m+NAP als
alternatief onderzocht. Een dergelijke
dijkhoogte komt overeen met denormale
hoogte van de omringende polderdijken.
Bij dit alternatief wordt de totale ruimte
van 368hagebruikt voor het spaarbekken
en isergeen ruimte voor de randzone.
5. Koekoek-A (KK-A)
In dit alternatief wordt een spaarbekken
gerealiseerd met een dijkhoogte van
8,5 m+NAP. Door de geologische gesteldheid van de ondergrond isdebeschikbare
diepte van het bekken beperkt, zodat een
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KK-C
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groot oppervlak is vereist. In deze variant
is getracht het ruimtebeslag zo klein
mogelijk te houden, zodat er nauwelijks
ruimte is gehouden voor een goede landschappelijke inpassing d.m.v.een randzone.
6. Koekoek-B (KK-B)
Om meer ruimte te krijgen voor een goede
landschappelijke inpassing is alternatief B
ontwikkeld. Door verhoging van de dijkhoogte tot 15m+NAP is het benodigde
ruimtebeslag voor het bekken kleiner
zodat er ruim 100 ha beschikbaar is als
randzone.
7. Koekoek-C (KK-C)
Als het ruimtebeslag niet als belangrijkste
criterium wordt genomen, is het mogelijk
om een goede inpassing te creëren met
een dijkhoogte van 8,5 m+NAP. Er is dan
echter wel ruim 100ha méér oppervlak
nodig voor het totale project.
In tabel II staan de belangrijkste kengetallen van elk alternatief weergegeven.
Daarbij is ook de lokatie Steenenmuur
genoemd. Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat een spaarbekken met een
nuttige inhoud van 45 miljoen m3 op deze
lokatie een dijkhoogte van circa
28 m+NAP vereist. Gezien alle technische
problemen, die met een dergelijke uitvoering gepaard gaan, vormt deze lokatie
niet meer een realistisch alternatief.
Derhalve is de lokatie niet verder in het
MER als een alternatief meegenomen.
5.3. De afweging
Voor de beoordeling van de zeven alternatieven zijn de milieu-effecten gesplitst
in vijf hoofdaspecten. Deze zijn:
1. Het abiotisch aspect
Tot de abiotisch aspecten behoren de
geomorfologie, de bodem en het gronden oppervlaktewater. Deze vier aspecten
dragen gezamenlijk voor 20%aan de
eind-score bij.
2. Het biotisch aspect
Ook het biotisch aspect draagt voor20%
bij aan de eind-score van elk alternatief.
Daartoe worden de effecten op de
vegetatie en flora, de avifauna en de
overige fauna bepaald.

Aß. 6 -Deeindscore van
de verschillende
alternatieven.
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80%
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3. De ecologische structuur
Onder het hoofdaspect ecologische
structuur wordt bedoeld de aantasting van
bestaande natuurkerngebieden en ecologische verbindingszones of het creëren
van potentiële natuurontwikkelingsgebieden of verbindingszones door de
verschillende alternatieven. Dit hoofdaspect bepaalt ook 20%van de eind-score.
4. Het landschap
De cultuurhistorische en de archeologische elementen en de visuele ruimte
bepalen het hoofdaspect landschap. De
eind-score wordt voor 15% bepaald door
dit hoofdaspect.
5. De milieuhygiëne
De meer mensgerichte aspecten worden
onder het hoofdaspect milieuhygiëne
gevangen. Hiertoe behoren waterbezwaar,
energiegebruik, transport, geluidshinder,
luchtverontreiniging en de kans op
calamiteiten. Gezien de zeer verschillende
aspecten is het totale gewicht van dit
hoofdaspect 25%.
Voor elk aspect worden één of meerdere
criteria genomen om de effecten van elk
alternatief te bepalen. Als voorbeeld kan
het aspect waterbezwaar dienen. Hierbij is
één van de criteria het gebied met een
toename van de kwel van tenminste
0,5 mm/dag. Voor het alternatief met hoge
dijken 'Jannezand-B) betekent dit maar
liefst een gebied van 2.900 ha, waarvan
1.250 ha landbouwgebied. Jannezand-C
Oppervlakte ha

Afstand tot
dorpskern (m)

Hoogte dijk
(m + NAP)

bekken

8,5

333

15

348

2.500

Jannezand-A
Jannezand-B
Jannezand-C

8,5
15
4

306
265
368

62
103
0

368
368
368

800
1.000
600

Koekoek-A
Koekoek-B
Koekoek-C

8,5
15
8,5

440
335
440

15
120
119

455
455
559

450
450
450

Steenenmuur

28

220

0

220

3.000

Zuiderklip

40%

H Biotisch

TABKL II - Dekarakteristiekenvan deverschillende alternatieven.
Alternatief

60%

rand

totaal

(het alternatief met lage dijken) beïnvloedt
'slechts' 1.130 ha,waarvan 450 ha landbouwgebied is.Derhalve scoort voor dit
criterium Jannezand-B het slechtst, terwijl
Jannezand-C het hoogst scoort. Nog afgezien of een kweltoename als positief of
negatief moet worden beschouwd, geeft
dit criterium een duidelijk discriminerend
vermogen.
Als alle hoofdaspecten en aspecten via de
verschillende criteria zijn beoordeeld,
gewogen en opgeteld volgt een eindscore. In afbeelding 6wordt de eind-score
grafisch weergegeven. Hierbij blijkt, dat
de lokatieJannezand duidelijk beter scoort
in vergelijking met het nul-alternatief en
de lokatie Koekoek. Wordt binnen de
lokatieJannezand gekeken naar de inrichtingsalternatieven, dan blijkt, dat
Jannezand-A en -Bweliswaar wat beter
scoren voor de abiotische en biotische
hoofdaspecten en de ecologische structuur
(vooral door de randzone), maar dat de
landschappelijke elementen en de milieuhygiëne slecht scoren (juist door de hoge
dijken).Jannezand-C daarentegen scoort
door het ontbreken van een randzone wat
minder voor de abiotische en biotische
aspecten, maar de geringe invloed voor
het landschap en de milieuhygiënische
aspecten scoren zeer hoog.
Naast de bepaling van de eind-score is
ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd,
waarbij de gewichtstoekenning voor de
hoofdaspecten sterk is gevarieerd. Daarbij
bleek datJannezand-C altijd 'goed' tot
'zeer goed' scoort, terwijl andere alternatieven 'redelijk' tot zelfs 'slecht' scoren
bij bepaalde gewichtsverdelingen.
5.4. HetMeestMilieuvriendelijk Alternatief
(MMA)
Vervolgens is getracht de uitkomsten van
Jannezand-C verder te verbeteren door
mitigerende en compenserende maatregelen. Daarbij is gebleken dat het
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mogelijk is om de bekkendijk iets te
verhogen zonder vergroting van de negatieve effecten. In die situatie kan echter
wel een randzone gecreëerd worden en is
het mogelijk om de afstand tot Hank te
vergroten.
Op basis van deze uitkomsten kan de
lokatie 'Jannezand' voor een spaarbekken
met lage dijken (4à 5m+NAP) als Meest
Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
aangewezen worden.
Naast de milieu-effecten is ook onderzocht,welke technische en financiële
effecten de verschillende varianten
hebben. Daarbij blijkt, dat vooral de
hoogte en lengte van de dijk, het lekverlies uit het bekken en de lengte van de
verbindingsleiding de belangrijkste
technische verschillen opleverden (zie
tabel III).Voor het MMA geldt dat, in
vergelijking met de Zuiderklip, een
langere verbindingsleiding nodig is. Daartegenover staat dat het volume van het
dijklichaam ongeveer kwadratisch met de
hoogte toeneemt. Ken lage dijk, zoals bij
het MMA, met de halve hoogte heeft
slechts een kwart van het volume in
vergelijking met de Zuiderklip. Ook geldt
voorJannezand-C dat de dijklengte korter
is,terwijl het lekverlies minder dan de
helft van de Zuiderklip bedraagt.
Naast het technische aspect is ook het
financiële aspect van belang. Daarbij
krijgen natuurlijk de technische aspecten
een financiële vertaling, maar minstens
net zobelangrijk is het feit, dat de lokatie
Jannezand nog verworven moet worden,
terwijl De Zuiderklip al jaar en dag in
bezit is van het W'aterwinningbedrijf. Dit
betekent, dat er bijna 370 ha goed verkavelde landbouwgrond moet worden
gekocht. Daartegenover staat, dat er zand
beschikbaar komt uit het toekomstige
spaarbekken. Dit zand vertegenwoordigt
ook een zekere waarde. In tabel III is de
beschikbare hoeveelheid zand gegeven,
waaruit blijkt, datJannezand-C meer zand
beschikbaar heeft in vergelijking met De
Zuiderklip.
Concluderend kan worden gesteld, dat

Jannezand-C technisch en financieel
vergelijkbaar is met de Zuiderklip. Deze
conclusie is op een eerste inschatting
gestoeld, zodat een verder ontwerp de
exacte overeenkomsten en verschillen zal
moeten aangeven. Nadat het ontwerp voor
hetJannezand is gerealiseerd kan pas een
definitieve keuze gemaakt worden tussen
hetJannezand (met lage dijken) en de
Zuiderklip.
6. Conclusies
Uit het voorgaande kunnen de volgende
conclusies getrokken worden.
De combinatie van voorraad- en procesbekkens door een gecompartimenteerde
opzet, levert een betrouwbare grondstof
voor de drink- en industriewatervoorziening.
Aangezien de groei in het waterverbruik
vooral uit oppervlaktewater moet komen,
is er een aantoonbare noodzaak voor het
vierde bekken. Hierdoor kan een toenemende kwantiteit geleverd worden met
behoud van kwaliteit.
De huidige gereserveerde lokatie voor het
vierde bekken, de Zuiderklip, staat onder
grote maatschappelijke druk door de
ligging in het Nationaal Park de Biesbosch.
Het MER wijst ondubbelzinning een
spaarbekken met lage dijken op de lokatie
Jannezand aan als Meest Milieuvriendelijk
Alternatief.
Op basis van een globale verkenning van
de technische en financiële aspecten mag
hetJannezand als ongeveer gelijkwaardig
aan de oorspronkelijke lokatie Zuiderklip
beschouwd worden.
Slotopmerking
Een gefaseerde realisatie van hetJannezand maakt het mogelijk flexibel in te
spelen op de vraag naar Biesbosch water.
De noodzakelijke investeringen kunnen
de sterk fluctuerende lange termijn
prognoses beter volgen.
Naast de uitwerking van de technische en
financiële kanten, zal vooral het traject
voor de planologische reservering (in het
Streekplan en het Bestemmingsplan)
bepalend zijn voor de uiteindelijke realisering van het vierde bekken op de lokatie
Jannezand. De MER en het Uitwerkingsplan hebben tot half januari ter visie

TABEL III - Detechnisch karakteristieken van deverschillende alternatieven.
Verbindingsleiding m

Hoeveelheid
zand Mm'

40.000

250

31,7

6.490
6.060
7.250

48.000
81.000
17.000

2.100
2.100
2.170

24,6
12,7
39,3

9.030
7.700
9.150

48.000
75.000
46.000

1.100
1.100
1.100

26,2
10,3
28,4

Alternatief

Hoogte dijk
(m)

Lengte dijk
(m)

Zuiderklip

8,5

8.790

Jannezand-A
Jannezand-H
Jannezand-C

8,5
15
4

Koekoek-A
Koekoek-B
Koekoek-C

8,5
15
8,5

Lekverlies
m' dag

gelegen zonder dat daar overwegende
bezwaren tegen zijn ingebracht. Inmiddels
is in samenwerking met de gemeente en
de provincie begonnen met het opstellen
van een landschapsplan dat als basis dient
voor het Bestemmingsplan Jannezand.
• •

•

Nieuwe apparatuur voor de
optimalisatie van de
slibontwatering
In opdracht van de STOWAzijn
Witieveen+Bos Raadgevende ingenieurs
b.v.en Herwijn &Janssen sludge technology halverwege april 1995 gestart met het
meten van slibontwateringseigenschappen
in de rwzi-praktijk. Op zeven verschillende lokaties verspreid over Nederland worden met behulp van een geautomatiseerde meetopstelling
slibontwateringsparameters bepaald. De
meetopstelling omvat twee nieuw ontwikkelde meetcellen, de Filtratie-Expressiecel
(FE-cel) en de Compressie-Permeabiliteitscel (CP-cel). De meetcellen zijn ontwikkeld in het vierjarig wetenschappelijk
onderzoek 'Fundamentele aspecten van
slibontwatering', dat in het kader van rwzi
2000 is uitgevoerd in het Laboratorium
voor Scheidingstechnologie van de
Technische Universiteit Eindhoven.
Toepassing van de FE-cel biedt inzicht in
het dynamische ontwateringsproces en
met de CP-cel kan inzicht worden
verkregen in het ontwateringsgedrag bij
verschillende persdrukken. De procescondities waarbij een maximale ontwaterbaarheid en hoge droge-stofgehalten
worden bereikt, kunnen worden bepaald.
Bovendien kunnen 'bottle-necks' in de
sliblijn worden opgespoord. Toepassing
van de meetopstelling leidt tot een betere
beheersing van het slibontwateringsproces
en dus uiteindelijk tot kostenbesparing
voor de slibverwerkingsketen.
Vanwege de hoge graad van automatisering zijn beide cellen beduidend
gebruikersvriendelijker dan de bestaande
slibkarakteriseringsapparatuur.
Indien u meer informatie wilt hebben over
de meetopstellingen, of indien u de
opstellingen in de praktijk wilt bezichtigen, kunt u contact opnemen met:
ir.J.R.A.G. Schepman van Witteveen+
Bos Raadgevende ingenieurs b.v.,
Postbus 233,7400 AE Deventer, telefoon
05700-97431.
Herwijn &Janssen sludge technology,
Horsten 2,5612 AX Eindhoven, tel. + fax
040-460442.

