Onderzoek drinkwaterbronnen Noord-Nederland

1. Inleiding
Door de gezamenlijke waterleidingbedrijven in Noord-Nederland: WMD,
WLF, WAPROG en GWG iseen onderzoek opgezet naar bruikbare bronnen voor
de openbare drinkwatervoorziening. Dit
onderzoek, uitgevoerd door het adviesbureau IWACO, omvat het aangeven en
selecteren van potentiële ruwwaterbronnen en het geven van een globale
haalbaarheidsanalyse van deze bronnen.
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Samenvatting
Door de gezamenlijke waterleidingbedrijven in Noord-Nederland: WMD,WLF,
WAPROG en G W Gis een onderzoek opgezet naar bruikbare bronnen voor de
openbare drinkwatervoorziening in Groningen, Friesland en Drenthe. Dit
onderzoek, uitgevoerd door het adviesbureau IWACO, omvat het aangeven en
selecteren van grootschalige potentiële ruwwaterbronnen en het geven vaneen
globale haalbaarheidsanalyse van deze bronnen. Binnen het onderzoek zijn de
volgende bronnen onderscheiden:
- grondwater en oevergrondwater;
- gebiedseigen oppervlaktewater;
- gebiedsvreemd oppervlaktewater.
Uit het onderzoek komt naar voren dat binnen Noord-Nederland meerdere
gunstige potentiële drinkwaterbronnen aanwezig zijn. De gunstige mogelijkheden
voor de verschillende bronnen vallen grotendeels samen in 5 zogenaamde
waterwinregio's. In de verdere planvorming moet voorrang worden gegeven aan
het ontwikkelen van plannen binnen deze waterwinregio's waar de waterbeschikbaarheid en de diversiteit aan bronnen groot is.Juist een combinatie van
bronnen lijkt een optimale en integrale oplossing voor de drinkwatervoorziening
en de waterhuishouding mogelijk te maken.
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Hierbij gaat het in z'n algemeenheid om
strategische, grootschalige oplossingen
waarbij een minimale capaciteit vanca.
5 miljoen mVjaar wordt aangehouden.
Het onderzoeksgebied omvat de
provincies Friesland, Groningen en
Drenthe (zieafb. 1).Bronnen buiten dit
onderzoeksgebied zijn niet in
beschouwing genomen, met uitzondering
van het IJsselmeergebied langs de kust
van Friesland.
Het onderzoek heeft het karakter vaneen
haalbaarheidsstudie die richting moet
geven aan de verdere ontwikkeling van
drinkwaterbronnen in Noord-Nederland
en bevat als zodanig geen uitgewerkte
plannen. Welworden per bron gunstige
oplossingen gegeven.
Bij het aangeven van gunstige lokaties is
gelet op de aard (kwantiteit en kwaliteit)
van de bronnen alsmede de zuiveringstechnieken. De geografische verdeling van
de drinkwaterbehoefte en de huidige
infrastructuur van het distributiesysteem
zijn hierbij niet betrokken. Verder is uitgegaan van de huidige drinkwateronttrekking als referentiesituatie.
2. Bronnen en gebruiksmogelijkheden
In het onderzoek zijn vier mogelijke
bronnen voor de drinkwatervoorziening
onderzocht:
- grondwaterwinning;
- oevergrondwaterwinning;
- winning van gebiedseigen oppervlaktewater;
- winning van gebiedsvreemd oppervlaktewater.
Daarnaast is onderzoek verricht naar de

combinatiemogelijkheden van deze
bronnen.
Om voor elke bron te komen tot gunstige
oplossingen is een algemene systematiek
toegepast bestaande uit de volgende
onderdelen:
- opstellen van selectiecriteria;
- selectie van gunstige lokaties en
gebruiksalternatieven voor het onttrokken
water;
- toetsing aan algemene haalbaarheidscriteria;
- conclusies.
Voor winning van gebiedseigen en
gebiedsvreemd oppervlaktewater isde
term 'gebruiksalternatief geïntroduceerd.
Onder een gebruiksalternatief wordt
verstaan een bepaalde methodiek omvan

het ingenomen oppervlaktewater drinkwater te produceren. Het al dan niet
toepassen van lokatiegebonden infiltratietechnieken (oppervlakte- en diepinfiltratie) en spaarbekkens staat hierbij
centraal.
Het aan geven van de haalbaarheid van
de geselecteerde lokatie- en gebruiksalternatieven heeft plaatsgevonden aan de
hand van criteria ontleend aan het concept
Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening. De toetsing heeft op globale
wijze plaatsgevonden terwijl geen weging
is toegepast.
3. Grondwater en oevergrondwater
In het deelonderzoek grondwaterwinning
is in hoofdzaak onderzoek gedaan naar de
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mogelijkheden van grootschalig en
conventioneel winnen van grondwater,
eventueel met compenserende
maatregelen in nieuwe gebieden. Hierbij
is uitgegaan van een capaciteit van 5 à 10
miljoen mVjaar. Daarnaast is in dit
onderzoek een aantal (veelal kleinschalige) bijzondere oplossingen
geanalyseerd. Het gaat daarbij om nieuwe
grondwaterwinlokaties gekoppeld aan
integraal waterbeheer, overname van
particuliere winningen, uitbreiding van
bestaande pompstations en onttrekkingen
op grote diepte.
Bij de selectie van nieuwe grondwaterwinregio's is uitgegaan van de volgende
criteria:
- ligging zoet-zoutgrensvlak;
- natuurbeïnvloeding;
- beschermbaarheid.
Op het Drents plateau (zie afb. 2) zijn de
mogelijkheden voor grondwaterwinning
beperkt. Dit heeft te maken met de
gevoeligheid voor verdroging van de
aanwezige natuurwaarden en de relatief
geringe oppervlaktewaterbeschikbaarheid
(voeding). Langs de randen van het
Drents plateau is de waterbeschikbaarheid
groter. Door grondwaterwinning kan de
aanwezige kwelstroming verminderen of
omslaan in infiltratie wat vanuit het
natuurbelang als minder wenselijk wordt
gezien. Door veranderingen in kwelintensiteit zijn grote delen van de randzone van het Drents plateau minder
gunstig voor grondwaterwinning.
Het Friese merengebied vormt een waterhuishoudkundig systeem dat min of meer
los staat van de het Drents plateau. De
mogelijkheden voor grondwaterwinning
zijn gunstig door de grote waterbeschikbaarheid (veel oppervlaktewater), goede
beschermbaarheid, de diepe ligging van
het zoet-zoutgrensvlak en de geringe
(gespreide) grondwaterstandsverlagingen
(kD = 7.000 à 9.000 m 2 /dag).
In de Drentse en Groningse Veenkoloniën
zijn goede mogelijkheden voor grondwaterwinning gezien de afwezigheid van
natuurwaarden en de goede waterbeschikbaarheid. De grondwaterkwaliteit in de
veenkoloniale gebieden is echter minder
gunstig. De problematiek spitst zich toe op
het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen, hoge natuurlijke ijzer- en
ammoniumgehalten en brakwaterintrusies.
Over het algemeen zijn oevergrondwaterwinningen gelokaliseerd langs een grote
rivier en wordt gewonnen uit een ondiep
grofzandig pakket (bijvoorbeeld de
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Formatie van Kreftenheye) die in direct
contact staat met de rivier. In NoordNederland komen dergelijke
geohydrologische omstandigheden niet
voor. In hel kader van dit onderzoek is
daarom gezocht naar lokaties waar grondwater kan worden gewonnen met een
aanzienlijk deel recent geïnfiltreerd oppervlaktewater. Naast een aantal zandwinputten zijn goede mogelijkheden voor
oevergrondwaterwinning aanwezig in de
veenkoloniale wijkengebieden.
Uitgaande van de huidige grondwaterwinningssituatie en onder voorbehoud van
een aantal eco-hydrologische onzekerheden wordt geraamd dat in genoemde
gebieden gezamenlijk een additionele
hoeveelheid grondwater en oevergrondwater van tenminste 75 miljoen m /jaar
gewonnen zou kunnen worden zonder dat
de verdroging van belangrijke natuurgebieden (Fcologische Hoofdstructuur)
toeneemt.
4. Gebiedseigen oppervlaktewater
Gebiedseigen oppervlaktewater is oppervlaktewater dat gedurende het gehele jaar
afkomstig is uit het (eigen) stroomgebied
of afwateringsgebied. De kwaliteit van
gebiedseigen oppervlaktewater is in
Noord-Nederland over het algemeen goed
en het water is ook relatief goed
beschermbaar. De winning van gebiedseigen oppervlaktewater is gebaseerd op
capaciteiten van 5 à 20 miljoen m /jaar.

Voor het onderzoek is gebiedseigen
oppervlaktewater uit 3 typen gebieden
onderscheiden:
- vrij afwaterende stroomgebieden (beeksystemen);
- bemalen poldergebieden;
- geïsoleerde natuurgebieden,als onderdelen van beeksystemen of poldergebieden.
Op grond van stroomgebiedgrootte,
afvoergegevens, waterkwaliteit en
beïnvloeding door gebiedsvreemd water
blijken vooral de Noord-Drentse beken:
Drentse Aa, Hunze en Peizer/Koningsdiep in potentie geschikt als bron voor de
drinkwatervoorziening. Bij deze selectie is
de basisafvoer in de zomer een belangrijk
criterium.
Daar gebiedseigen oppervlaktewater op
verschillende wijze aangewend kan
worden voor de openbare drinkwatervoorziening zijn gebruiksalternatieven
opgesteld, toegespitst op de geselecteerde
beeksystemen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen continue en discontinue
bronnen. Bij continue bronnen is de voorraadvorming (boven of ondergronds)
gericht op menging, kwaliteitsverbetering
en een geringe voorraad voor de opvang
van calamiteiten en overbrugging van
afvoertekorten. Bij discontinue bronnen
wordt meer gedacht aan het gebruik van
de winterafvoeren waarbij ruime voorraadvorming nodig is voor overbrugging

TABEL I - Overzichtgebruiksalternatievengebiedseigen oppervlaktewater.
-onafhankelijke oppervlaktewaterbron
oppervlaktewater met diepinfïltratie
-continue bronnen

oppervlaktewater met oppervlakte-infiltratie
oppervlaktewater met oppervlakte-infiltratie
•en natuurontwikkeling

discontinue bronnen

—periodieke bron met oppervlaktewater
voorraadvorming
periodieke bron met grondwater
voorraadvorming
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van de zomerperiode. In de onderstaande
tabel is een overzicht gegeven van de
onderzochte gebruiksalternatieven:

Aß. 3 - Chlorideverloop
•van ecu aantal meetpuntenlangs wateraanvoerroute FricslandGroningen(1990).

Op grond van de huidige gegevens wordt
geraamd dat uit de drie bovengenoemde
beken additioneel ca. 12 à 20 miljoen m 3 /
jaar gewonnen kan worden als onafhankelijke oppervlaktewaterbron met beperkte
oppervlaktewaterberging.
Door de toepassing van diepinfiltratie
en/of oppervlakte-infiltratie al dan niet
gecombineerd met natuurontwikkeling
worden de winningsmogelijkheden
verruimd en de haalbaarheid vergroot. Bij
deze gebruiksalternatieven wordt er vanuit
gegaan dat in geval van kwaliteitscalamiteiten de grondwatervoorraad
aangesproken kan worden. Diepinfiltratiemogelijkheden worden in of nabij alle drie
genoemde stroomgebieden aangetroffen
(Zuid-Groningen, Noord-Drenthe en
Hondsrug/Hunzedal) ; oppervlakteinfiltratiemogelijkheden zijn beperkt tot de
Hun/e (Hunzedal).
Naast de genoemde Noord-Drentse beken
vormen de gezamenlijke beeksystemen
van Zuidwest Drenthe eventueel
gecombineerd met infiltratie een
mogelijke gebiedseigen waterbron.
5. Gebiedsvreemd oppervlaktewater
Onder gebiedsvreemd oppervlaktewater
wordt in het onderzoek verstaan oppervlaktewater dat gedurende een bepaalde
periode van het jaar bestaat uit oppervlaktewater van buiten het onderzoeksgebied (bijvoorbeeld het IJsselmeer) en/of
uit oppervlaktewater uit andere deelgebieden binnen het onderzoeksgebied.
Het gaat daarbij in z'n algemeenheid om
het net van hoofdwaterlopen (zie afb. 1)
waar in de zomer water aangevoerd wordt.
Omdat in de hoofdwaterlopen altijd wel
een bepaald deel gebiedseigen water
aanwezig is bestaat het hier gedefinieerde
gebiedsvreemde oppervlaktewater altijd
uit mengwater, waarbij de verhouding
gebiedsvreemd/gebiedseigen oppervlaktewater gedurende het seizoen verandert.
De kwaliteit van het gebiedsvreemde
water in Noord-Nederland is relatief
slecht. Met name chloride en ammonium
zijn probleemparameters. Ammonium is
een gebiedseigen verontreiniging van het
oppervlaktewater. Vooral in de winter in
de veenkoloniale gebieden komen zeer
hoge gehaltes ammonium voor (10 mg/l).
Chloride is een gebiedsvreemde
verontreiniging van het oppervlaktewater
die via de Rijn, de IJssel en het IJsselmeer
wordt aangevoerd. Chloride vormt vooral

Spannenburg/106
Sneekermeer/62
Bergum/33
, Gaarkeuken/116
, 'Winschoterdiep/515
Veendam/508

in de zomer bij de innamepunten uit het
IJsselmeer (merengebied Zuidwest
Friesland) een probleem. Het chloridegehalte neemt af in de richting van de
aanvoerroute door menging met gebiedseigen water. In afb. 3 is het chloridegehalte gegeven van een aantal waarnemingspunten langs de aanvoerroute van
friesland richting Groningen. Verder is de
aanwezigheid van (onbekende) microverontreinigingen van belang voor het
gebruik van gebiedsvreemd oppervlaktewater als bron voor de drinkwatervoorziening.
De waterbeschikbaarheid in het hoofdwatergangenstelsel is in de zomer gewaarborgd door de mogelijkheid van wateraanvoer. Voor de winning van gebiedsvreemd oppervlaktewater wordt uitgegaan
van een capaciteit van 20 à 50 miljoen m 7
jaar.
De verschillende mogelijkheden voor het
gebruik van gebiedsvreemd water als
ruwwater voor de drinkwaterproduktie
zijn in kaart gebracht aan de hand van
verschillende gebruiksalternatieven: elk
gebruiksalternatief bestaat uit een aantal
kenmerkende onderdelen:
- innamepunt;
- voorraadvorming en kwaliteitsafvlakking en -verbetering;
- zuiveringsproces.
De mogelijke innamepunten zijn geselecteerd en beoordeeld op basis van lokatiegebonden criteria zoals de aanwezigheid
van lozingen en beroepsscheepvaart en
waterkwaliteitscriteria zoals de IMP-index
en de concentratie aan*moeilijk zuiverbare
componenten zoals chloride en
ammonium.
Onafhankelijk van de mogelijke innamepunten zijn de gunstige mogelijkheden
voor bovengrondse en ondergrondse

voorraadvorming en kwaliteitsafvlakking
geïnventariseerd. Bovengrondse voorraadvorming en kwaliteitsafvlakking en verbetering vindt plaats in een spaarbekken. De aanleg van een spaarbekken
vormt, door de grote oppervlakte en de
hoge ringdijken, een aanzienlijke ingreep
in het landschap met een blijvend
karakter. Bij de selectie van gunstige
lokaties voor spaarbekkens is daarom
uitgegaan van planologische criteria.
Ondergrondse voorraadvorming en
kwaliteitsafvlakking en -verbetering kan
plaatsvinden door diepinfiltratie en oppervlakte-infiltratie. Gunstige lokaties voor
diepinfiltratie zijn geselecteerd op basis
van geohydrologische criteria waarbij
vooral het voorkomen van (zeer) slechtdoorlatende lagen (bijvoorbeeld potkleilagen) van groot belang is. Door een
goede bovenafdichting van het watervoerend pakket wordt een goede
bescherming verkregen en zullen slechts
geringe grondwaterstandsverlagingen
optreden wanneer tijdelijk de infiltratie
wordt stopgezet. Gunstige lokaties voor
oppervlakte-infiltratie zijn geselecteerd op
basis van geohydrologische en planologische criteria. Oppervlakte-infiltratie
kan eventueel worden gecombineerd met
natuurontwikkeling.
Afhankelijk van de waterkwaliteit is in dit
onderzoek uitgegaan van conventionele
chemisch/fysische oppervlaktewaterzuivering eventueel aangevuld met nietconventionele zuivering met membraanfiltratie of grondwaterzuivering na
infiltratie.
Door combinatie van de mogelijke
innamepunten en de mogelijkheden voor
voorraadvorming en kwaliteitsafvlakking
zijn lokaties gezocht voor de volgende
gebruiksalternatieven:
1. spaarbekken met conventionele
zuivering;
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2. spaarbekken met niet-conventionele
zuivering;
3. spaarbekken met grootschalige
produktie halffabrikaat;
4. diepinfiltratie;
5. oppervlakte-infiltratie;
6. grootschalige produktie infiltratiewater.
De meest gunstige gebieden voor winning
van gebiedsvreemd oppervlaktewater
liggen in de merengebieden van
Zuidwest- en Midden-Friesland, in WestGroningen (van Starkenborghkanaal e.o.),
het hoofdwatergangenstelsel van het
veenkoloniale gebied van Groningen en
Zuidwest-Drenthe (Meppelerdiep).
Uit het onderzoek is naar voren gekomen
dat de toepassing van diep- of oppervlakte-infiltratie noodzakelijk is of de
voorkeur geniet. Na infiltratie zijn de
temperatuursfluctuaties van het water
afgevlakt en is verwijdering van
ammonium (één van de probleemparameters in Noord-Nederland) door
middel van (droog)filtratie mogelijk.
Tevens kan bij calamiteiten gebruik
gemaakt worden van de grondwatervoorraad zodat een groot voorraadbekken
niet noodzakelijk is. De mogelijkheden
voor diepinfiltratie zijn ruimschoots
aanwezig in Noord-Nederland waarbij ook
meerdere bestaande pompstations in
aanmerking komen. De mogelijkheden
voor oppervlakte-infiltratie zijn beperkt tot
enkele specifieke gebieden waaronder de
veenkoloniale gebieden.
Bij grootschalige produktie van infiltratiewater kan vanuit de bovengenoemde
gunstige gebieden binnen een straal van
30 km een groot deel van NoordNederland van infiltratiewater worden
voorzien. Het infiltratiewater kan ook
worden gebruikt om de capaciteit van
bestaande grondwaterwinningen uit te
breiden en eventuele verzilting van deze
winningen tegen te gaan.
Het (nog) te hoge chloridegehalte als
gevolg van aanvoer van Rijnwater kan in
Zuidwest-Friesland worden verlaagd door
menging met ter plaatse gewonnen grondwater. Menging kan zowel plaats vinden
in de grond, door infiltratie, als nâ 'de
bereiding tot drinkwater. Toepassing van
membraanfiltratie voor de verlaging van
het chloridegehalte is in ZuidwestFriesland ook praktisch uitvoerbaar. De
brijn kan worden afgevoerd naar de
Waddenzee. Menging met grondwater is
ten opzichte van membraanfiltratie relatief
goedkoop en energiezuinig.
6. Combinatie van bronnen;
waterwinregio's
Na een systematische inventarisatie van
de gunstige lokaties voor de bronnen
(oever)grondwater, gebiedseigen en

gebiedsvreemd oppervlaktewater zijn ook
mogelijke combinatieoplossingen
geïnventariseerd. Door combinaties van
meerdere innamepunten van gebiedsvreemd en gebiedseigen oppervlaktewater
kunnen variaties in waterkwaliteit beter
worden opgevangen en wordt de kwetsbaarheid bij calamiteiten verminderd. Ook
kan beter worden ingespeeld op
(verwachte) kwaliteitsveranderingen, zoals
een verlaging van het chloridegehalte van
het IJsselmeer. Combinatie van gebiedseigen oppervlaktewater met grondwater
geeft mogelijkheden om afvoertekorten te
overbruggen door extra grondwater te
onttrekken en kan zuiveringstechnische
voordelen opleveren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de zuivering
van oppervlaktewater met langzame zandfiltratie waarbij in de winter grondwater
wordt bijgemengd voor het handhaven
van een minimum temperatuur. Op het
pompstation de Punt wordt de combinatie
gebiedseigen oppervlaktewater- en grondwaterwinning al lange tijd met succes
toegepast.
Hén van de opvallende resultaten van de
studie is dat de gunstige gebieden voor
verschillende bronnen grotendeels samenvallen. Die gebieden liggen langs de rand
van het Drents plateau (zie afb. 3) waardoor de beschikbaarheid van grondwater
groot is. Door de lage ligging stroomt
tevens veel gebiedseigen oppervlaktewater vanaf het Drents plateau af naar
deze gebieden. Ook bij de aanleg van de
aan- en afvoerkanalen voor gebiedsvreemd oppervlaktewater is de lage
ligging van deze gebieden bepalend
geweest. Naast de gebieden langs het

Drents plateau geeft het merengebied in
Zuidwest-Friesland goede combinatiemogelijkheden voor meerdere innamepunten van gebiedsvreemd oppervlaktewater en grondwater.
Nog afgezien van de te kiezen bronnen,
combinaties van bronnen en/of gebruiksalternatieven vormen deze gebieden
potentieel gunstige waterwinregio's. Deze
waterwinregio's zijn:
- merengebied Zuidwest-Friesland;
- merengebied Centraal Friesland/
Noordelijke Wouden;
- Zuidelijk Westerkwartier Groningen
met van Starkenborghkanaal en
zijkanalen/Noord-Drenthe;
- Hunzedal en Groningse veenkoloniën;
- Zuidwest-Drenthe met Meppelerdiep
en zijkanalen.
7. Conclusies en aanbevelingen
Binnen Noord-Nederland liggen
meerdere potentieel gunstige drinkwaterbronnen. Deze vormen zelfstandig of in
combinatie met elkaar grootschalige en
strategische oplossingen voor de
toekomstige drinkwatervoorziening van
Noord-Nederland. Vooral door de
mogelijkheid in meerdere regio's bronnen
te combineren zijn de mogelijkheden om
drinkwater te produceren uit gebiedseigen
water (grond- en oppervlaktewater) zeker
aanwezig.
De onderhavige studie biedt bouwstenen
voor de toekomstige drinkwatervoorziening van Noord-Nederland. Voor
de afweging welke bouwstenen het meest
gunstig zijn moet ook de geografische
verdeling van de vraag naar drinkwater en

Aß. 4- Overzicht waterwinregio's.
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van de huidige drinkwaterbronnen en het
distributiesysteem worden betrokken. In
de verdere planvorming moet voorrang
worden gegeven aan het ontwikkelen van
plannen binnen de zogenaamde waterwinregio's waar de waterbeschikbaarheid en
de diversiteit aan bronnen groot is.Juist
de combinatie van bronnen lijkt een
optimale en integrale oplossing voor de
drinkwatervoorziening en de waterhuishouding mogelijk te maken.

Nutsbedrijven leggen gezamenlijk gas-,water- en elektraaansluiting aan
Vanaf 15 maart 1993 legt één aannemer
de aansluitingen aan voor gas, water en
elektra voor nieuwbouwwoningen en
kleine utiliteitsbouw, zoals bijvoorbeeld
wijkcentra en scholen, in Oostelijk
Flevoland. Deze aannemer doet dit in
opdracht van de gas-, water- en elektriciteitsbedrijven GAMOG, FDM en
PGEM. Tot dan toe verrichtten de drie
nutsbedrijven alleen het graafwerk
gezamenlijk, terwijl het monteren van de
leidingen en kabels afzonderlijk werd
verzorgd.

De NV Flevolandse Drinkwater Maatschappij verzorgt de coördinatie van de
werkzaamheden. BV de Toevoer voert de
werkzaamheden uit.
De drie nutsbedrijven werken in toenemende mate samen bij de aanleg van
hoofdleidingen en huisaansluitingen.
In de gemeente Almere is een proefproject gestart voor de gezamenlijke
aanleg van gas, water, elektriciteit en
telecommunicatie. (Persbericht FDM)

Gezamenlijke aanleggas-,water-eneleklra-aansluiting nutsbedrijven inOostelijk Flevoland.

Amsterdam: plannen
zuiveringschap leiden tot
verdubbeling watertarieven
De gemeente Amsterdam wijst de
plannen voor het winnen van drinkwater
in het Vechtplassengebied af. Uitvoering
daarvan heeft tot gevolg dat er minder
water van een slechtere kwaliteit kan
worden gewonnen. De produktiekosten
verdubbelen tot 440 miljoen gulden en de
consumenten zouden daardoor 50% meer
moeten betalen.
Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders heeft dit laten
weten aan het zuiveringschap AmstelGooiland. Het schap presenteerde op
19 maart het zogenaamde Voorbeeldplan
Vechtplassengebied. Dat bevatte een
integrale visie op de drie voornaamste
gebruiksmogelijkheden van het Vechtplassengebied: drinkwaterwinning,
natuur- en recreatiegebied.
Het Amsterdamse gemeentewaterleidingbedrijf onttrekt per jaar 30 miljoen m 3
water aan de Bethunepolder in het
zuidelijk deel van het Vechtplassengebied.
Het gaat om kwelwater van goede
kwaliteit. Ongeveer een derde van de
opbrengst wordt gebruikt voor peilbeheer.
De resterende hoeveelheid is grondstof
voor de bereiding van drinkwater.
Er zijn al besluiten genomen, aldus de
gemeente, over een uitbreiding van de
produktiecapaciteit tot 60 miljoen m 3
water per jaar. Uitvoering van het voorbeeldplan zou echter betekenen dat er nog
slechts 22 miljoen m 3 water per jaar kan
worden gewonnen. Bovendien wordt in
het plan gepleit voor winning uit het
oppervlaktewater, in plaats van uit het
grondwater. Volgens Amsterdam moet er
dan een geheel nieuwe installatie worden
gebouwd. De drinkwaterbedrijven worden
geacht daaraan een bijdrage te leveren,
wat grote financiële gevolgen heeft voor
de consumenten. (ANP)

