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Discussie overdrinkwatervoorziening inLeidse
regio involle gang

dreiging van bijvoorbeeld de Waddenzee als
kraamkamer zijn voor beroeps- en sportvisserij belangrijke negatieve effecten.
De kwaliteit van het oppervlaktewater als
grondstof voordrinkwater (ca.een derdevan
het drinkwater wordt bereid uit oppervlaktewater) isvan invloed op de kosten die voor
drinkwaterzuivering gemaakt moeten
worden.
De kosten die in het kader van de integrale
aanpak gemaakt zullen worden voor het
opruimen van de met voedingsstoffen
'opgeladen' waterbodems, kunnen hoog
oplopen, waarbij de berging van de baggerspecie nog een apart afvalstoffenprobleem
vormt.
(Persbericht ministerie van VROM)

De openbare drinkwatervoorziening in
Leiden en omgeving dreigt in 1988 in de
problemen te komen. De NV Leidsche
Duinwatermaatschappij (LDM), die
verantwoordelijk isvoor de produktie van
drinkwater in het noorden van Zuid-Holland,
verwacht in 1988 niet voldoende produktiecapaciteit te hebben om steeds aan de vraag
naar drinkwater te kunnen voldoen.
Dit ondanks een maximum aan steunlevering
van andere bedrijven inde provincie. Aldus
directeur ir. J. Haijkens tijdens een persconferentie in Leiden.
In geval van bijvoorbeeld aanhoudend droog
of warm weer of een breuk in één van de
watertransportleidingen in de provincie
Zuid-Holland kan indeze regioinde lenteen
de zomer een drinkwatertekort optreden.
De LDM levert thans grote hoeveelheden
drinkwater aan de distributiebedrijven van
de gemeenten Noordwijk, Katwijk, Rijnsburg
en Voorschoten, aan het Gas-en Watervoorzieningsbedrijl voor de Bloembollenstreek en NV Watermaatschappij ZuidHolland Oost. De I.DM distribueert /elf
water in de gemeenten Leiden. Oegstgccst.
Valkenburg en Warmond.

Lissabon, 23-26 februari 1988

IWSA-conferentie over
drinkwaterdistributie
De distributie van drinkwater vormt het
onderwerp van een specialistische conferentie
die van 23 tot en met 26 februari 1988zal
worden gehouden en die werd georganiseerd
door de Commissie Watertransport en
Distributie van de International Water
Supply Association IWSA.
Deskundigen uit Europa en Afrika komen
daar bijeen om zich te buigen over de
problemen die het inrichten en instandhouden van een adequate drinkwaterdistributie met zich mee brengt en om van
gedachten te wisselen over de jongste
ontwikkelingen op dit terrein.
De conferentie kent een tiental sessies,
waarin de volgende specialistische onderwerpen aan de orde komen:
—bedrijf en beheer van waterdistributiesystemen op het platteland en inde steden;
—aanvaardbare waterkwaliteit in
distributiesystemen;
—training en opleiding van personeel;
—ontwerpcriteria en technische levensduur;
—betrouwbaarheid van de levering bij
passend onderhoud;
— noodzakelijke gegevens en (digitale)
leidingregistratie;
—recente ontwikkelingen op het gebied van
verbetering en renovatie van leidingen;
—recente ontwikkelingen op het gebied van
vervuiling van het leidingnet: detectie en
preventie;
—invloed van brandweervoorziening op
distributiesystemen;
—elementaire voorzieningen voor kleine
drinkwaternetten.
De conferentie wordt gehouden van 23 tot
26 februari 1988in het Laboratório Nacional
de Engenharia Civil (LNEC), Avenida do
Brasil 101, 1799 Lisboa Codex, Portugal.
Voor meer informatie: IWSA.
1Queen Anne's Gate, London SWILL 9BL,
tel.:01-2228111.

leidingbedrijf van de gemeente Den Haag,
aldus Gedeputeerde Staten.
De LDM stelt nu dat deze inkoopmogelijkheid onder ongunstige omstandigheden
onvoldoende is.Het Haagse bedrijf iszelf
voor de levering aan de LDM aangewezen op
leveringen van andere waterleidingbedrijven
in de Provincie Zuid-Holland. Het Haagse
bedrijf, noch andere waterleidingbedrijven,
zijn echter bereid hun leveranties te
garanderen. Daarbij komt dat indien slechts
in één van de voor de leveranties gebruikte
transportleidingen een storing optreedt, bij
de LDM tekorten zullen ontstaan.
De landelijke organisatie van de waterleidingbedrijven, de VEWIN, heeft op verzoek van
GS van Zuid-Holland inmiddels begin
november een rapport uitgebracht over de
door GS voorgestelde leveranties.
Ook daaruit blijkt dat met deze oplossing
grote risico's worden genomen en in normale
omstandigheden het tekort bij de LDM
ternauwernood gedekt is.Bovendien blijkt
uit het VEWlN-rapport dat de tekorten na
1988groterworden,alsnietsnel alternatieven
voor uitbreiding bij de LDM worden
gevonden.

De LDM acht het noodzakelijk vóórde lente
van 1988 haar waterwinningscapaciteit in de
duinen ten zuiden van Katwijk uit te breiden
met 3 miljoen m 3 per jaar. Dit voornemen
stuit echter op verzet van Gedeputeerde
Staten van de provincie Zuid-Holland.
In afwijking van goedgekeurde plannen en
strijdig met een verstrekte vergunning willen
GS dat slechts voor 900.000 m 3 per jaar
nieuwe winningsmiddelen worden aangelegd.
Het tekort zou de LDM dan moeten opvangen door inkoop van water bij het water-

De formele planning van de regionale drinkwatervoorziening geeft slechtséén afdoende
oplossing aan: de aanleg van nieuwe winmiddelen door de LDM tot een maximum
van 25 miljoen m 3 perjaar waarvoor de
LDM vergunning heeft. Na zorgvuldige afweging zijn geschikte locaties in het
duinterrein vastgesteld voor een eerste
uitbreiding van 3 miljoen m 3 per jaar.
Hiermee worden de grootste risico's voor
1988 vermeden als tenminste de toegezegde
steunleveranties van elders beschikbaar

Artists impression oftewel bird's eye view vanhorizontale boring in Leids waterwingebied,zoalsgepresenteerd door
ir. Haijkens tijdens de persconferentie.
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blijven. Door toepassing van een nogweinig
gebruikte, milieuvriendelijke techniek wordt
de schade aan het duinterrein zoveel mogelijk
beperkt.
Thans is het 'uur U' voor wat betreft een
beslissing aangebroken: geen positieve
beslissing over uitbreiding op korte termijn
betekent onvoldoende tijd voorrealisatievan
nieuwe winmiddelen voor de verbruikspiek
in de zomer van 1988. De LDM heeft dan
ook een AROB-beroep aangetekend tegen
de beslissing van GS.
Voorts hebben de directie en de Raad van
Commissarissen van de LDM aan de
Inspecteur van de Milieuhygiëne in
Zuid-Holland meegedeeld niet meer in te
kunnen staan voor een ongestoorde drinkwatervoorziening in 1988en daarop volgende
jaren indien de provinciale oplossing wordt
gevolgd. De Inspecteur zal nu moeten beoordelen of de drinkwatervoorziening in
gevaar komt door het standpunt van GS.
In ieder geval zal door het bedrijf een
noodplan opgesteld worden voor het geval
dat tekorten aan drinkwater gaan optreden.
Aldus ir. J. Haijkens.
Provinciale repliek
De provincie Zuid-Holland publiceerde een
dag daarna het volgende persbericht:
De drinkwatervoorziening in Zuid-Holland
is ook voor 1988 gewaarborgd. Daarvoor is
het niet nodig dat onherstelbare schade
wordt aangericht in het gedeelte van de
duinen tussen Katwijk en Wassenaar met de
hoogste natuurwaarden.
Zelfs op 'piekdagen' in een extreem droog
jaar isde totale produktie voor Zuid-Holland
voldoende. Weliswaar isdan de produktiecapaciteit van de Leidsche Duinwater Maatschappij (LDM) onvoldoende, maar in dit
tekort wordt voorzien door de overcapaciteit
van andere drinkwaterleidingbedrijven in
Zuid-Holland te gebruiken. De aanlegvan
nieuwe putten en leidingen door de duinen
kan tot een minimum beperkt blijven.
Zo wordt een onverantwoorde aanslag op
het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar
voorkomen. Bovendien kunnen de kosten,
door gebruik te maken van deze overcapaciteit, beperkt blijven.
In augustus van dit jaar zijn hierover reeds
afspraken gemaakt tussen de betrokken
drinkwaterleidingbedrijven. de VEWIN, de
Inspectie Milieuhygiëne en de provincie
Zuid-Holland.
In de loop van december vindt wederom
overleg plaats tussen de VEWIN, de Inspectie
Milieuhygiëne en de provincie over de
toekomst vande drinkwatervoorziening inde
Leidse regio na 1988. Daarbij zullen nadrukkelijk alternatieve voorzieningen, zoals
voorzuivering en diepinfiltratie. worden

betrokken. Het duinbehoud zal hierbij
centraal staan.
In 1988 zal de vraag in de Leidse regio op
extreme 'piekdagen' ruim 106.000 m3 per
etmaal bedragen. Door het stopzetten van
onverantwoorde produktiemethoden in
1986 beschikt de LDM over 64.000 m3.
Het tekort van 42.000 m 3 per etmaal kan
worden opgevangen door:
—koppelleidingen met drinkwaterleidingbedrijven van Den Haag en Rotterdam;
—geringe uitbreiding van winningsmogelijkheden in de duinen tussen Katwijk en
Wassenaar, aldus de provincie.

Distributiepompstation van
' D e Tien Gemeenten'
officieel in gebruik
'Een kraan voor de drinkwatervoorziening
van Zuid-Holland'. Zo noemde mr.S. Patijn.
Commissaris van de Koningin indie provincie
en tevens voorzitter van de VEWIN. het
nieuwe distributiepompstation van de
Stichting Drinkwaterleiding 'De Tien
Gemeenten' dat hijopdonderdag 3 december
jl. te Zoetermeer officieel in gebruik stelde.
Hij doelde daarbij op de rol van het pompstation als knooppunt van koppel- en
calamiteitenleidingen, waardoor het niet
alleen voor de drinkwatervoorziening van
Zoetermeer, maar eigenlijk voor de gehele
provincie van grote betekenis is.
Mr. Patijn ging in zijn toespraak nader in op

de bedreigingen van het water. We beschikken in Nederland over buitengewoon hoogwaardige drinkwaterleidingbedrijven, die
borg staan voorleveringvangoed drinkwater
tegen een lage prijs. De consument klaagt
niet over prijs en kwaliteit. Maar wanneer er
geen milieumaatregelen worden genomen,
dan kan ôf de prijs of de kwaliteit niet
gehandhaafd worden, aldus mr. Patijn, die
zich uitsprak voor het vasthouden aan het
principe van 'de vervuiler betaalt'.
Door middel van het inschakelen van een
pomp nam de Commissaris van de Koningin
het pompstation officieel in gebruik.
Het nieuwe station met een reinwater berging
van 8.000 m 3 , dat werd gebouwd door
hoofdaannemer Hogenboom te Spijkenisse,
vergde een investering van ca. /'5,5 miljoen.

Openbare Nutsbedrijven
Enschede nu NV Nutsbedrijf
IJsselmij Enschede
Per 1 december jl. zijn de gemeentelijke
Openbare Nutsbedrijven van Enschede
verzelfstandigd tot NV Nutsbedrijf IJsselmij
Enschede.
In de nieuwe NV hebben de NV Energiebedrijf IJsselmij en de gemeente Enschede
respectievelijk een meerderheids- en
minderheidsbelang.

Mr. Patijn luiste» met directeur en bestuursleden vandeStichting 'De Tien Gemeenten'naar eenuitleg
van de werking van het (onbemande) nieuwe pompstation.

