Afvalwaterpersleiding Schoonhoven
via bestuurbare horizontale boring naar andere zijde van Lek
Achtergronden en voorbereiding van het project
Inleiding
In het najaar van 1988 is een persleiding
aangelegd van Schoonhoven naar GrootAmmers, voor het transport van afvalwater naar de nieuwe afvalwaterzuiveringsinrichting (awzi) op het
industrieterrein Gelkenes in de gemeente
Liesveld. Nadat deze awzi in april 1989 in
bedrijfis gesteld, is een maand later de
persleiding in gebruik genomen.
De kruising van de persleiding met de
rivier de Lek heeft plaats gevonden door
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middel van de bestuurbare horizontale
boring over een lengte van 650 m. Deze
methode is voor Nederland niet nieuw,
want al meer dan twintig boringen zijn op
deze wijze uitgevoerd waaronder enkele
omvangrijke zoals de aanleg van een
transportleiding van de Drinkwaterleiding
Rotterdam onder de Maasdijk in het
Westland [lit. 1],
Desalniettemin was de kruising van de
Lek met de persleiding een opzienbarende gebeurtenis. Voor het eerst werd
namelijk door middel van de zogenaamde
horizontale boormethode een brede rivier
met twee hoofdwaterkeringen gekruist.
In dit artikel worden de achtergronden
van de boring toegelicht en wordt
ingegaan op de voorbereiding van het
project. Het ontwerp met de sterkte- en
stabiliteitsberekeningen komen uitgebreid
aan de orde in het navolgende artikel van
ir. E. Grentzius.
Zinker of boring
De realisering van een awzi voor het
Schoonhovense afvalwater in de omgeving
van Schoonhoven bleek niet haalbaar,
aangezien er met name uit de drinkwaterwereld bezwaren waren tegen de stichting
van een awzi in een drinkwaterwingebied.
Het alternatief was om het afvalwater van
Schoonhoven te zuiveren in een centrale
awzi te Groot-Ammers, aan de andere
kant van de Lek.
Bij dit alternatief werd uitgegaan van een
kruising van de Lek door middel van een
zinker. Een globale kostenraming had uitgemaakt dat dit alternatief circa 10%
duurder was dan de bouw van twee
awzi's, waaronder één te Schoonhoven.
De financiële risico's betroffen met name
de moeilijke kruising van de Lek door
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Samenvatting
In het najaar van 1988 is een persleiding aangelegd voor het transport van
afvalwater van Schoonhoven naar de nieuwe afvalwaterzuiveringsinrichting
Gelkenes gelegen aan de andere zijde van de rivier de Lek. De kruising van de
persleiding met de Lek heeft plaatsgevonden door middel van de bestuurbare
horizontale boormethode. Het was de eerste keer dat in Nederland een brede
rivier met twee hoofdwaterkeringen met deze methode werd gekruist. Gekozen is
voor een bestuurbare horizontale boormethode in plaats van de traditionele
zinkermethode vanwege de complexe situatie ter plaatse van de kruising,
veroorzaakt door de plannen om de dijken te verzwaren in het kader van de
Deltawet.
In 1984 bleek uit een haalbaarheidsonderzoek dat een bestuurbare horizontale
boring technisch mogelijk en financieel haalbaar was voor de kruising van de Lek.
In dit artikel wordt ingegaan op de voorbereiding van het project en op het
ontwerp van de kruising. Enkele specifieke problemen worden besproken zoals
het kwelprobleem langs de persleiding en de speciale eisen met betrekking tot het
drinkwaterwingebied in de omgeving van Schoonhoven.

middel van een zinker. De complexiteit
van een kruising van de Lek door middel
van een zinker werd in het bijzonder
veroorzaakt door de plannen voor de dijkverzwaringen, die in het kader van de
Deltawet zouden worden uitgevoerd. De
zuidelijke Lekdijk zou worden verhoogd
van NAP + 5,35 m tot een uiteindelijke
hoogte van NAP + 7,80 m, terwijl de
noordelijke Lekdijk ter plaatse van de
kruising van NAP + 5,35 m met 1m zou
worden verhoogd tot NAP + 6,35 m.
Vanwege de aan te brengen verhogingen
diende rekening te worden gehouden met
zakkingen van het dijklichaam. Gm de
restzakkingen aanvaardbaar te houden
met het oog op de leidingsterkte zou
gedurende ca. 1,5 jaar een voorbelasting
met circa 3 meier zand noodzakelijk zijn.
Aangezien de dijk vanwege de ophoging
Foto1 -Degebruikte boontelling.

tegelijkertijd breder moest worden
betekende dit een ophoging van 9 meter
zand op het buitenbcloop van de huidige
dijk. Een dergelijke aanvulling zou bij de
gegeven (slechte) grondgesteldheid extra
risico's met zich mee brengen voor de
stabiliteit van de dijk. Andere knelpunten
bij het kruisen van een zinker waren in de
eerste plaats de ligging van een aantal
woningen in de nabijheid van het tracé
van de leiding en in de tweede plaats de
locatie van een betonfabriek buitendijks
van de zuidelijke Lekdijk.
Deze aspecten waren in 1984 aanleiding
voor het zuiveringsschap om te zoeken
naar een alternatief voor de zinker.
Dat alternatief werd gevonden in de vorm
van de bestuurbare horizontale boormethode, een methode die is ontwikkeld
in de Verenigde Staten vanuit de boor-
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- geen damwand als vervangende waterkering bij hoofdwaterkeringen en
boezemkaden;
- hoger inundatierisico tijdens deaanleg
bij onzorgvuldige uitvoering.
De voordelen van demethode wogenin
ruimte mate optegen denadelen, diein
feite door een goed ontwerp zijn op te
lossen. Gelet opdeproblematiek van het
kruisen van deLek met een zinker was
het alleszins demoeite waard omde
haalbaarheid van een horizontaal bestuurbare boring te onderzoeken.

produktvoerendp pijp

PRODUKT VOERENDE PIJP TREKKEN DOOR GAT MET
FREES, RUIMCILINDER EN WARTEL.

Afb. 1-Schema van de boring.

technieken voor deolie en gaswinning.
In 1983 deed demethode zijn intredein
Nederland met een kruising voor een
leiding met het buiten-IJ.
Systeem van bestuurbaar horizontaal
boren
Het systeem van bestuurbaar horizontaal
boren iseerder inpublikaties [lit. 2] uitgebreid beschreven zodat hier volstaan
wordt met een korte globale omschrijving.
De methode maakt het mogelijk om
leidingen met een boog onder rivierenen
waterwegen tepersen met een gronddekking van circa 7tot30 m. Doorde
grote dieptcligging ishetmogelijkde
leiding aan teleggen indiepere zandlagen,
waar geen dan wel zeer geringe zettingen
optreden. Aangezien deleiding diep onder
de bodem van derivieren en waterwegen
aan wordt gebracht levert uitschurenof
wegspoelen van de bodem geen gevaarop
voor deleiding. Ook isermaar een zeer
kleine kans op beschadiging door derden.
Met werk wordt uitgevoerd met een
speciale boorstclling, waarmee nauwkeurig volgens devooraf vastgestelde lijn
van deene oever, onder debodem, naar
de andere oever kan worden geboord.
Met deboorstclling wordt een boorkop
aangedreven door een bentoniet-mcngsel
door deboorstangen tepompen. Op deze
wijze wordt eerst een gat van o75 mm
geboord volgens een vastgesteld profiel.
Tijdens het boren wordt deplaats vande
boorkop geregistreerd met behulp van een
instrument dat direct achter deboorkopis
aangebracht. Deze gegevens worden
doorgegeven aan een ophet werkterrein
opgestelde computer. Deboorkop kanin
de gewenste richting worden gestuurd.
Nadat het gat isgeboord wordt een stalen
mantelbuis o 125 mm over deboorstangen geschoven om het gat te ruimen
en om dedefinitieve leiding te trekken
(zie afb.1).
Het begin- eneindpunt van deleiding
kunnen zover van debinnenbelopen van
dijken worden verwijderd, dat zij buiten
de invloedsfeer van dedijken zijn gelegen.
Er behoeft dus geen vrees tebestaan voor
instabiliteit van het dijklichaam. Ook dijk-

verzwaringen zoals bij deLekdijk waren
voorzien, leveren dus geen problemenop
voor deleiding. Andere voordelen van
een bestuurbare horizontale boring bijde
kruising van deLek zijn enerzijds overbodigheid van bijzondere constructieelementen zoals fabrieksbochten,
damwanddoorvoeringen, verzwaringen
met beton enzakbaken enanderzijdsde
gunstige ondersteuningscondities voorde
leiding.
Nadelen die inhet algemeen gelden voor
de methode endus ook voor deLekkruising zijn devolgende:
- een kleine lekkage wordt minder
gemakkelijk opgemerkt;
- vanwege de grote dieptcligging is de
leiding moeilijker tebereiken voor
reparatie;

Haalbaarheidsonderzoek
In 1984 iseen onderzoek uitgevoerd naar
de technische enfinanciële haalbaarheid
van dehorizontaal bestuurbare boormethode voor de kruising van de Lekbij
Schoonhoven. Hierbij isgebruik gemaakt
van grondmechanische adviezen, diein
het kader van dedijkverzwaringen vande
Lekdijken waren opgesteld. Op grond
hiervan isvastgesteld, dat de leiding
onder de rivierbodem enonderde
Lekdijken opeen zodanige diepte in het
pleistocene zand kon worden aangelegd,
dat geen hinder van dezettingen zou
worden ondervonden, die het gevolg zijn
van de voorgenomen dijkverzwaringen.

Afb. 2- TracépersleidingSchoonhoven -awzi Gelkenes.

li^irSiaii; '

V

:-\

•J'
: . - . < • :

V,

•liiin« '
SCHOONHOVEN
\'

\w

'••!'#£

•^S 1
• ' ^

\

Mi

\\

'VA;

-v».-»
\\\

•>?
persleiding

i •

DE LEK

' Ä

:>

-m?m
\.

GBQÖT^WEÏ&;

642

Schoonhoven

De Lek
Geikp.nes
-snijpunt rechtstanden

ede punt

rioolgemaal

zuivenngsterrein

-tijdelijk te dempen sloot

-horizontaal knikpunt

Afb. 3 - Tracé van de kruising van de Lek.

Ook hetbegin- eneindpunt van de
kruising kon opeenzodanige afstand van
de Lekdijken worden geprojecteerd, dat
de omhoogkomende leidinggedeelten
geen hinder van deze zettingen zouden
ondervinden.
Uit hetonderzoek kwam naar voren,dat
de beste plaats voor deboorstelling was
gelegen opeenterreintje westelijk vande
stadswal van Schoonhoven. Dichter bijde
bestaande awzi was niet mogelijk vanwege
de aanwezigheid van gemeentelijke riolen.
Voor opstelling bijSchoonhoven, datwil
zeggen aan denoordzijde van deLek, was
ook gekozen omdat aan dezuidzijde in het
verlengde vandeboring, voldoende werkterrein aanwezig was omde definitieve
leiding samen testellen. Een complicerende factor was deligging van eenbetonfabriek opdezuidelijke oever.
Desalniettemin bleek datdeleiding onder
één vandeloodsen kon worden aangebracht, aangezien depunten van de
paalfundering van deze loods totaande
eerste zandlaag reikten, terwijl de leiding
in dedieper liggende zandlaag werd
aangebrachi. Eenoverzicht van hettracé
is gegeven inafb. 2en 3.

Kwelprobleem
Gelet ophetgeologisch profiel ter plaatse
van deboring bij Schoonhoven werd
gevreesd datonder dewaterkering langs
de leiding bij hoge waterstand van de Lek
een kwelweg zou ontstaan wanneerhet
bentonietmengsel opdelange duur enige
krimp zou vertonen. Ditkwelprobleem is
vanuit twee invalshoeken benaderd, enerzijds vanuit hetgedrag van het bentonietmengsel rondom deleiding na gereedkomen van deleiding enanderzijds vanuit
de theorie vanmogelijke kwelwegen.

tijdens hetboorproces bentoniet in
worden geperst. Nahetwegvallen van de
overdruk indeboorgang zalhet
bentonietmengsel gaan opstijven en is
wellicht eengeringe volumevermindering
van hetmengsel mogelijk. Gezien de
diepieligging van deleiding enhet daarmee samenhangende spanningsniveau
van de grond rondom deleiding zalde
omringende grond aansluiten op een
dergelijke volumevermindering, zodathet
ontslaan vanholle ruimtes zeer onwaarschijnlijk is.

Gedrag bentoniet
Het gedrag vanbentoniet rondom de buis
kan alsvolgt worden omschreven. Tijdens
het boren wordt nauwelijks bentoniet in
de grond geperst. Tegen dewand van het
boorgat zaleenfiltercake ontstaan,
waardoor indringing van de bentoniet
nauwelijks meer mogelijk is. Alleen alser
scheuren ontstaan indegrond kandaar

De waterdoorlaiendhcid endaarmee de
weerstand vanhetbentonietmengselzal
gezien deeigenschappen van het
bentoniet gering zijn. Door het opstijven
van hetbentonietmengsel zalhierineen
bepaalde cohesie ontstaan enkan tevens
worden gerekend opeenaanhechtingaan
de leiding enaanhetboorgat. Opbasis
van deze beschouwing werd hetrisico

Afb. 4 - Geologischprofiel Noordelijke Lekdijk.
Noordelijke Lekdijk
L=120m

Conclusie haalbaarheidsonderzoek
De conclusie vanhet haalbaarheidsonderzoek was duidelijk. Opgrond van
het onderzoek naar de geotechnische
aspecten ennaar aanleiding vanhet
overleg met de vergunningverlenende
instanties was dekruising van deLek bij
Schoonhoven door middel van de
horizontale boormethode technisch haalbaar bevonden. Bovendien bleek uiteen
globale kostenraming datde investeringskosten circa 3,5 miljoen lager uitvielendan
voor een kruising met een zinker.
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voor het optreden van kwel zeer klein
geacht.
Theoretische kwelweg
Aan de hand van een methode die later in
de richtlijnen van de Provinciale
Waterstaat [lit. 3] is opgenomen, is een
theoretische benadering gemaakt van het
kwelprobleem. Volgens deze methode
wordt de van nature aanwezige korste
kwelweg qua hydraulische weerstand
vergeleken met alternatieve kwelwegen,
die gedeeltelijk via de eventueel
onvoldoende met opgestijfde bentoniet
afgesloten boorgang verlopen. Voor de
hydraulische weerstand van de alternatieve kwelweg is uit veiligheidsoverwegingen 0 aangehouden, een in feite
niet zo realistische aanname. Aan de hand
van een globale doorsnede van de
Noordelijke Lekdijk (afb. 4) is de
volgende benadering gemaakt.
Bij hoge rivierstand kan in laag 1 een
wateroverspanning ontstaan ten opzichte
van het binnendijkse maaiveld. Hventuele
kwel zou dus theoretisch mogelijk zijn van
A naar B. Dit deel van de kwelweg ligt
buiten de veiligheidszone van de dijk
waardoor eventuele kwel geen nadelige
invloed heeft op de dijk.
Uitgaande van de aanname dat tussen A
en B de hydraulische weerstand 0 is zou
er een waterbezwaar ontstaan bij B en zou
er zand kunnen worden meegevoerd. Of
er ook zand uit laag 1wordt meegevoerd
kan bij volledig open verbinding tussen A
en B grof worden benaderd volgens Bligh
[lit. 4],
L benodigd = 1,5 c.h
waarin:
L = afstand BC = circa 120 m
h = maximale rivierstand ten opzichte
van maaiveld
c = constante (voor zand 10 à 15), dus:
L benodigd = 1,5. (10 à 15).4 = 60 à 90 m
L = 120 > L benodigd
Dus bij de meest pessimistische benadering wordt geen zand meegevoerd
langs de leiding. Ook voor de zuidelijke
Lekdijk werd hetzelfde resultaat vastgesteld.
Ondanks de geringere risico's werden
maatregelen voorgesteld om eventuele
kwel tijdig te signaleren en vervolgens
tegen te gaan zoals:
- meting van het waterspanningsvcrloop
na gereedkomen van de leiding;
- aanvulling van de aansluiting op de
leidingstrekking met een bcntonietmengsel;

- indien nodig alsnog een bentoniet/
zandaanvulling rondom een langer deel
van de leiding en tot een dieper niveau
aanbrengen.
In het definitief ontwerp is later gekozen
voor een kleikist om de leiding ter plaatse
van het in- en uittredepunt van de leiding.
Drinkwaterwingebied
Zoals eerder is gesteld ligt aan de
Schoonhovense kant van de Lek een
drinkwaterwingebied. Het pleistocene
zand, waarin de persleiding ligt, staat in
verbinding met het zandpakket waaruit
grondwater wordt onttrokken voor de
drinkwaterbereiding. In verband met de
risico's voor het waterwingebied bij een
eventuele breuk of lekkage van de leiding
is geëist dat extra veiligheid zou worden
ingebouwd in de vorm van:
- toepassing van een dubbelwandige
persleiding met een stalen buitenleiding
van voldoende sterkte en een HPLbinnenbuis voor het transport van
afvalwater;
- een adequaat lekdetectiesysteem,
waarbij een eventuele lekkage van de
binnenleiding tijdig kan worden
gesignaleerd.
Projectorganisatie
Nadat het zuiveringsschap op basis van
het haalbaarheidsonderzoek had besloten
de kruising door middel van de bestuurbare horizontale boring verder voor te
bereiden, is begin 1986 aan DSBV
ingenieurs- en architecten opdracht
verstrekt het ontwerp en de benodigde
berekeningen te maken alsmede het
bestek. Conform de eis van de Provincie

Zuid-Holland is vervolgens een
begeleidingscommissie ingesteld waarin
naast het zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden en DSBV de
volgende instanties zitting hadden:
- Provinciale Waterstaat van
Zuid-Holland;
- Hoogheemraadschap van de
Krimpenerwaard;
- Hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;
- Grondmechanica Delft.
Aan deze commissie is later het aannemingsbedrijf Visser en Smit Hanab BV
toegevoegd, omdat dit bedrijf ruime
ervaring had met de uitvoering van
dergelijke boringen. Dit bedrijf was al
betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek
en zou op basis van een afstandsverklaring een aanbieding mogen doen
voor het uitvoeren van de boring.
De taak van de commissie omvatte de
volgende onderdelen:
- keuzebepaling voorlopig tracé;
- beoordeling grondonderzoek;
- beoordeling leidingsterkteberekeningen;
- beoordeling stabiliteitsberekeningen;
- vaststelling toelaatbare boordrukken;
- vaststelling definitief ontwerp;
- voorbereiding vergunningsvoorwaarden.
Ontwerp persleiding
Op grond van de leidingsterkte- en
stabiliteitsberekeningen is het definitief
ontwerp opgesteld. De leiding bestaat uit
een stalen mantelbuis o 508 mm uitwendig met een wanddikte van 15,1 mm
en is vervaardigd van staal met een

Foto 2 -Stalenmantelbuis enwatervoerende HDPFAcidingophet werkterrein.
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minimale kwaliteit van API-sl-Grade B.
De watervoerende leiding is een
HDPE-leiding 0 400 mm uitwendig drukklasse 0,6 MPa.
De HDPE-leiding is berekend op een
ontwerpdruk van 31 meter waterkolom,
terwijl de werkdruk maximaal 19,5 meter
waterkolom mag bedragen.
De stalen leiding wordt aan de buitenzijde
tegen corrosie beveiligd door een
bekleding van polyetheen met een laagdikte van minimaal 2,5 mm. Voorts wordt
de stalen mantelbuis kathodisch
beschermd.
Om de watervoerende leiding bij breuk
drukloos te maken wordt buiten de veiligheidszone aan weerszijde van de kruising
een afsluiter in de leiding aangebracht.
Bij het begin- en eindpunt van de leidingkruising is rondom de leiding een kleikist
aangebracht in verband met het reeds
eerder genoemde kwelprobleem.
Aan de Schoonhovense kant van de
kruising is conform de eis van de
Provincie een detectiesysteem geïnstalleerd, waarmee lekkage van de mantelbuis
en/of de HDPE-leiding kan worden
gesignaleerd.
Vergunningen
Voor de horizontaal bestuurbare boring
zijn de volgende vergunningen aangevraagd en uiteindelijk verleend:
- het leggen, hebben en onderhouden
van een persleiding door de Lekdijken
(Hoogheemraadschap van de Krimpcnerwaard en Hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden met
goedkeuring krachtens artikel 33 van de
Waterstaatswet 1900 door Gedeputeerde
Staten van Zuid-Holland);
- ontheffing ingevolge de Verordening
bescherming watcrwingebieden
Zuid-Holland (Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland);
- het aanleggen, hebben en onderhouden
van een persleiding (gemeente Schoonhoven en gemeente Liesveld).
Bij Rijkswaterstaat is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen, hebben en
onderhouden van de leiding ingevolge de
Rivierenwet. Rijkswaterstaat liet echter
weten, dat aanvraag niet in het belang van
het openbaar rivier- of stroombelang was,
aangezien de persleiding zich zeer diep
onder het zomer- en winterbed bevond.
Kostenaspecten
Het uitvoeringskrediet voor dit project,
zoals dit is gevoteerd door de Verenigde
Vergadering van het zuiveringsschap in
maart 1987, was gebaseerd op het eerste
plan. Aangezien er weinig ervaring
beschikbaar was op dat moment is in het
uitvoeringskrediet een relatief hoog

percentage onvoorzien opgenomen.
Achteraf is gebleken dat de raming aan de
hoge kant was.
De eindprognose van de totale kosten van
de kruising van de Lek door middel van
de horizontale bestuurbare boormethode,
inclusief engineering, geotechnisch advies,
bijkomende kosten en BTW, is circa
3 miljoen gulden, hetgeen neerkomt op
f4.600,-perm.
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Akkoord over schaderegeling
voor landbouw in grondwaterbeschermingsgebieden
in Groningen
In de provincie Groningen is overeenstemming bereikt over een schaderegeling
voor landbouwers in Groningse grondwaterbeschermingsgebieden. Doel van de
regeling is een vlotte afhandeling van de
schadeclaims op basis van een uniforme
schadevergoedingsregeling.
Een overeenkomst hierover is op
2 oktober jl. ondertekend door de
Gewestelijke Raad voor het Landbouwschap, de WAPROG, het GWG en de
provincie Groningen. De overeenkomst
geldt voor de periode 1989 tot en met
1994. Er zijn afspraken gemaakt over
vergoeding van schade als gevolg van de
provinciale verordening grondwaterbeschermingsgebieden die in februari jl. in
werking is getreden; daarnaast over
vergoeding van schade wegens het niet
meer mogen gebruiken van bepaalde
bestrijdingsmiddelen; tot slot over het
bevorderen van geïntegreerde landbouw.
De Groningse grondwaterbeschermingsgebieden die zijn ingesteld om de
drinkwaterwinningen te beschermen
beslaan in totaal een oppervlakte van
2.630 ha. Hiervan is zo'n 1.900 ha
agrarische cultuurgrond. Op dit laatste
richt de overeenkomst zich.
Allereerst wordt het principe-akkoord
over de afhandeling van schade door de
provinciale verordening grondwaterbeschermingsgebieden, zoals dat al in
maart was gesloten, nu definitief
vastgelegd.

Op grond hiervan krijgen de boeren een
vergoeding voor schade, die zij lijden
doordat ze in grondwaterbeschermingsgebieden minder mest mogen gebruiken
dan elders. Ook mogen ze een extra lange
periode helemaal geen mest uitrijden,
waardoor extra opslagruimte nodig kan
zijn.
Verder zijn de waterleidingbedrijven op
vrijwillige basis akkoord gegaan met de
jaarlijkse vergoeding aan de landbouwers
omdat deze bepaalde bestrijdingsmiddelen (de 'zwartc-lijstmiddelen') niet
meer mogen gebruiken en daardoor
schade lijden. Voor 1989 bedraagt deze
vergoeding, die vooral van belang is voor
de veenkoloniale landbouw f295,- per
hectare. Door het geven van deze vergoeding gedurende een overgangsperiode
krijgt de landbouw de gelegenheid de
bedrijfsvoering aan te passen. Elk jaar zal
de hoogte van het bedrag opnieuw
worden bepaald. Men gaat ervan uit dat
door de scherpere regels die landelijk
gaan komen naar aanleiding van het
Nationaal Milieubeleidsplan de extra
schade in de grondwaterbeschermingsgebieden de komende jaren zal afnemen.
Als derde deel van de overeenkomst is
vastgelegd dat geïntegreerde landbouw in
de beschermingsgebieden extra zal
worden ontwikkeld. Daarmee wordt
verontreiniging van het grondwater verder
teruggedrongen.
Samen met geïnteresseerde landbouwers
zal een werkgroep worden ingesteld om
de mogelijkheden verder uit te werken.
(Persbericht Provincie Groningen)

