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WATER U I T W I E R I N G E R M E E R P O L D E R RECHTSTREEKS NAAR
WADDENZEE

Zoutkwelwater
vormtgeenprobleem
meervoordrinkwaterwinningPWN
Hetheeftzo'n 19miljoeneuro,gekostenmiljoenenmensenhebbenerbaatbijzonderdatzeererß in
hebben.HetispijnloosentochishetAUWW.Rara,watisdat?Ajleidin^ UitskywaterWierin^ermeernaarWaddenzee. HetzoutekwelwateruitdeWieringermeerpolderwordtsindseenaantaljaren
nietmeerophetIJsselmeer.geloosd,waardoorPWNminderproblemenondervindt bijdeproductie
vandrinkwater.Demaatrede!blijkthetbeoogdeeffecttesorteren.
Demensgaatsomsnogaldubbelom
met water.Aandeenekantvervuilen wehet
doorerallerleiafvalstoffen optelozen,aan
deanderekantdoenweonzeuiterste best
omaldiesmerigheiderweeruittehalen.En
nietzeldengebeurtdatbinnen éénenhetzelfde circuit.Eenvoorbeelduithetrecente
verleden:zout kwelwateruitdeWieringermeerpolder lozenophetIJsselmeerenvervolgenshetzoutuitdatzelfde IJsselmeerwatermoeten halenomhetgeschikt temaken
omtedrinken.Inmiddels isdeze praktijk
verledentijd, dankzij hetproject Afleiding
UitslagwaterWieringermeer naarWaddenzee(AUWW).Ditproject werdin19518gerealiseerdindeWieringermeerpolderals
onderdeelvanhetzoutverdrag tussende
landen inhetstroomgebied vandeRijn.Uit
eenrecentevaluatierapport van ingenieursbureauWitteveen+Bosblijkt datdegewenste
ffecten zichinderdaad voordoenenhetsys:emgoed functioneert.

Geschiedenis
Eensysteemvangemalenenafvoerleidingenzorgternuvoordatzout kwelwater
uitdeWieringermeerpolder rechtstreeks
wordtgeloosdopdeWaddenzeeinplaats
vanviahetIJsselmeer.Hetsysteem isin 19516
en 151517aangelegd inopdracht vanPWN,
Watertransportmaatschappij Rijn-KennemerlandenRijkswaterstaat, diesamen95
procent vandebenodigdekostenvoorhun
ekeningnamen.Anderebetrokken partijen
arendeprovincieNoord-Holland,het
Hoogheemraadschap vanUitwaterendeSluizeninHollandsNoorderkwartier,het
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WaterschapHollandsKroonendegemeente
Wieringermeer.
IndebodemvandeZuiderhaven iseen
afvoerleiding van 1100metergelegd,meteen
omtrek van3 bij4,25meter.Decapaciteit
vanhetvoorhetproject belangrijkste
gemaalLeemansbijDenOeverisuitgebreid
met vierpompen.Ditgemaaliseenbelangrijk wapenindestrijd tegen verziltingvan
het IJsselmeer.

HagemaalleemansbijDenOever

Destrijd tegenhetzout issinds tientallenjaren opdiversefronten gevoerd, internationaalennationaal.Deomvangvande
totalezouttoevoer naarhetIJsselmeerwerd
in 19513geschatop4.800.000ton.Degrootste
boosdoener wasdeRijn,dieviadeIJsseldrie
miljoen tonnaarhetIJsselmeerbracht.Eén
miljoen tonkwamvanafdeWaddenzee
(doorintrekkend zoutwater)endeoverige
0,8miljoen tonsloegjaarlijks uitvanuitde
Wieringermeerpolder. Dergelijke gegevens
zijn afkomstig vanzogeheten zoutmeetpalen,dieopdiverseplaatseninhetIJsselmeer
staanomhetchloridej'ehalteteberekenen.

Zacht water
VoorPWNkreeghetzoutgehalte vanhet
IJsselmeereensteedshogere prioriteit,
omdathetIJsselmeervoormeerdan90procentdebron vormtvoordeproductievan
drinkwater inNoord-Holland. Bovendien
hadPWNhaarklanten beloofd omvoorde
eeuwwisselingzachtwaterteleveren.Voor
deonthardingzounatronloog worden
gebruikt.Datopzichzouleidentoteenpermanenteoverschrijding vandestrenge
norm voorhetnatriumgehalte (120milligramperliter)vandrinkwater. Bijchemischeonthardingneemt immers hetzoutgehaltetoedoordat calciumcarbonaat
neerslaat.Verdervormttezout oppervlaktewatereenwezenlijk probleem voordelandbouw,dieindrogeperiodenaangewezenis

opwateruitslotenvoorhetbewateren van
degewassen.Water,datdoorhet hoogheemraadschapvanuit hetIJsselmeerwordtingelatenomdewaterstand inpolderslotenop
peiltehouden.
Almetalwashet tijd vooreen structureleoplossing:AUWW.Omdat hiermee niet
hethelezoutprobleem werdopgelost, nam
PWNnogeenaanvullend besluit."Wegingeneenontzoutingsfabriek bouwen",zegt
PeerKamp,hoofd Innovatie&Onderzoek,
dienamensPWNnauwbetrokken wasbij
hetproject. "Hoewelhetironischisdatde
natriumnorm dieonsopkostenjoeg inmiddelsverlaten is,blijft hetgemakkelijker om
zouttewerenuitwaterdanuit voedsel.Uiteindelijk heeft iedereenbaatbijdezemaatregel.Metaalroestminder snel,ouders kunnenmeteengerust hart kraanwater
gebruiken voorflesvoedingenboeren
beschikkenovergoedzoetwaterom hun
gewassenmeetebesproeien.Het blijft
natuurlijk lastigomtezeggenwatdit aan
winstoplevertinhardgeld,zoalsbijalle
langetermijninvesteringen."

Langetermijneffect
Hetmeten vandeeffecten isbijna altijd
eenkwestievandelangetermijn.Alin1994
ronddeRijkswaterstaat eeneerstestudieaf
naardezoutbelastingvanhet IJsselmeer.
Dezestudiebrachtdeverschillende aanvoerroutesvoorchlorideinkaarten onderzocht
deeffecten vanmaatregelen,waaronderde
afleiding vanhetuitslagwater vandeWienngermeernaardeWaddenzee.Conclusie
Wasdathetchloridegehalte met gemiddeld
x
5mgperliterzoudalendoorde afleiding
vanhetuitslagwater.Intotaalzou hetmaxirrmmchloridegehaltemetruim40mgper
literafnemen, wasdeprognosevoordetoekomst.Enonlangsverscheeneen rapport
WaarindeAfleidingsmaatregel Uitslagwater
Wieringermeerruimtienjaarnadatoisgeëvalueerd.
FlorisSchulzewasbij ingenieursbureau
Witteveen+Bosverantwoordelijk voorde
eindrapportage."Wehebbende metingen
gecorrigeerd voorseizoensinvloeden en
andereafwijkingen. Jemoetnatuurlijk de
aanvoervanuit hetachterland,deIJsselen
hetZwarteWater,ookmeewegeninde
trendanalyse."Aldezefactoren meewegend
luidtdeconclusievanhetrapportdatde
afleidingsmaatregel eenaantoonbare,positive invloed heeft ophetzoutgehalte van
hetIJsselmeer.Datisookin overeenstemmingmetdeverwachting.Eensterkeindica
tiedatdemaatregel hetgewenste effect
heeft, isdatdeverminderingvanhet zoutgehalteinhetnoordenmeerdan30mgper
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'IJkdijk*unieke
proeftuin sensoren
Aanbiedersvansensortechnologieenwaterschapperskunnenhunhartophalenalsdenieuwe'Ijkdtjk' klaaris.Inenopdezeproe/dijk,die
ineenkleinepoldertenzuidenvanBellirujwolde
(Groningen)wordtaangelegd, kunnenbelanghebbenden verschillendesensor-enict-techniekentesten.
literbedraagt,preciesopdeplekwaarPWN
metzijn innamepunt zit.Devermindering
neemt afin zuidoostelijke richting.
Schulzekandemanier waarophet zoutgehalte isteruggedrongen welwaarderen:
"Ikkijkermeteenhaltwateroognaarenik
zouzogauwnieteenandereoplossingvoor
hetprobleemvandezoutconcentratie kunnenvetzinnen.Hetiseensimpele, effectieve
maatregel.Ikkanmegoedvoorstellen dat
hetdemoeitewaardwas.Zekeralsje
bedenkt watvoorgevolgeneentehogezoutconcentratie kanhebbenvoordebereiding
vanhetdrinkwater vanongeveer anderhalf
miljoen Noord-Hollanders endelandbouw."
DezeopvattingdeeltPeerKamp."Het
succesvanditproject isdathetergekomen
is.Wchebbennu eenpermanente oplossing
vooreenprobleemdatonsanders permanentzou achtervolgen."
OokPWN-directeur MartiendenBlankenistevredenoverhetproject."Door het
lagerezoutgehalte kunnen wehet drinkwaterdatweinAndijkproduceren,vrijeenvoudigonthardenzondervreesvooroverschrijdingvanhetnatriumgehalte.Het isvooral
deconsument dievoordeelheeft bijditproject.Endaarwashetomtedoen."
TondeVriezevanRijkswaterstaat wijst
eropdatNederland nietalsenigeindebuidelheeft getast.Hij merktopdatdeinvesteringskosten voorAUWWookinhet licht
gezienmoetenwordenvandekostendie
anderepartners inhet Rijn-zoutverdrag
hebbengemaakt."Zonderde inspanning
vanFrankrijk enDuitsland washet niet
geluktom hetchloridegehalte indeRijn,IJsselenIJsselmeer teverlagen tothet huidige
niveau." f
Jenny vanRijn (PWN]
Frans Hempen (communicatiebedrijf Dezoelehaven)
Ton de Vrieze (Rijkswaterstaat
IJsselmeergebied)

DeIjkdijkiseeninitiatiefvanonder
andereTNO,Waterschap HunzeenAa's,
STOWA,Rijkswaterstaat enGeoDelft. Met
dezedijkspelenzij inopeengroeiende
behoefte bijzowelwaterschappen als producentenvansensorenomdiverse parameters
inenomdijken permanent,objectiefen
nauwkeurigtekunnen meten,bewakenen
besturen.Dezecontinue monitoringisvooralvanbelangvoordeveiligheid van dijken.
Veranderingen indijken,zoalsindertijd bij
SteinenWilnis,kunnenzoworden gemeten.
Opdiemanier kunnen tijdig maatregelen
worden getroffen.
Deéénkilometer langedijkvormt niet
alkeneentestterrein voorsensor-en icttechnologie,maarookvoornieuweconceptenvooreenrobuustere infrastructuur, zoals
nieuwemodellenvoorwaterkeringen of
calamiteitenbestrijding.
Op 19januari tekendehet consortium
eenintentieverklaring totdebouwvande
specialedijk. Eengroot aantal leveranciersis
uitgenodigd hun producten ofconcepten uit
teproberen alsdedijk ereenmaal ligt.Ook
vanuithetbuitenland bestaatveelbelangstellingvoordeze technologische
speeltuin, f
Voormeerinformatie:EvertBlansjaarvan
NVNOM(050)5214466ofNicoPaisvanTNO
(050)5821715.
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Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievancVfoto'smoetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeft geenzin.Debeeldschermresolutie vanfoto'sbedraagtmeestalslechts72dpi.
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