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Nieuw pompstation van de WMG in
Bommelerwaard

is er duidelijk minder bezoek met een
absoluut minimum van 2 tot 5 uur.
Opgemerkt kan worden, dat op woensdag
4 juni van 19-20h het aantal toiletbezoekers
( = 132 %) dat van de in het restaurant
binnenkomende mensen overtrof.
Dit is het gevolg van het tegen 19h arriveren
van een busgezelschap van 165 mensen.

In Velddriel in de Bommelerwaard heeft de
Waterleidingmij Gelderland eind mei een
nieuw grondwaterpompstation in gebruik
genomen, dat de gehele Bommelerwaard de
komende 30 jaar zal kunnen voorzien van
goed drinkwater, dat als grondwater op een
diepte van ca. 30 - 70 m beneden maaiveld
wordt gewonnen. Het pompstation heeft een
capaciteit van 3,5miljoen m:ï per jaar en er is
in totaal rond ƒ 6,5 miljoen geïnvesteerd.
De eindcapaciteit van het pompstation is
5 miljoen m 3 per jaar.

8. Bespreking van de analyse-resultaten
De analyseresultaten zijn vermeld in tabel II.
Gedurende het eerste onderzoeik-etmaal was
de pH duidelijk hoger (10,0 t.o.v. 7,9).
In de fosfaat-waarden was echter geen
verschil: Ptotaal zodanig: 10,8 mg/l, Ptotaal
gedekanteerd: 9,8 mg/l.
Interessant is, om de gevonden Ptotaal en
Ntotaal-waarden te betrekken op de inwonerequivalentiegetallen.
Het gaat over =t 1en ruim 1,4 g P/i.e.
en over ruim 5 en bijna 7,5 g N/i.e. (resp.
à 35 g BOD 5 /dag en volgens de Rijksformule).
Afwezig of nagenoeg afwezig in het afvalwater van het wegrestaurant zijn de ionen
van de volgende metalen: Pb, Sn, Cd, Cr,
As, Ni, Ti en Mo, alsmede fluoride (F~).
In kleine hoeveelheden zijn aanwezig:
Hg, Zn, Fe, Cu, Ca, Mg, K en Na, alsmede
olie en fenol.
9. Samenvatting
Het in begin juni 1975 uitgevoerde onderzoek naar het verontreinigend vermogen van
het afvalwater van het wegrestaurant
'De Lucht' leverde de volgende kenmerkende
getallen op:
— bezoekers per etmaal 3000 -3500;
— percentage toiletgebruikers: ruim 40 %
van het aantal bezoekers;
— aantal malen, dat een zitplaatswisseling
plaats had, 9x;
— het waterverbruik, omgerekend per bebezoeker, bedraagt gemiddeld ± 1 6 1;
het waterverbruik, omgerekend per zitplaats, bedraagt gemiddeld bijna 140 l/dag;
— het aantal inwonerequivalenten (à 35 g
BOD-./dag resp. volgens de Rijksformule)
per bezoeker is opvolgend ± 0,17 en
±0,12.
— het afvalwater van 'De Lucht' betekent
maximaal (op een topdag in juli) een verontreiniging van ± 1200 inwonerequivalenten à 35 g BOD 5 /dag en ± 850 inwonerequivalenten volgens de Rijksformule.
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Tot nu toe werd de Bommelerwaard van
water voorzien vanuit het grondwaterpompstation teWaardenburg in de Betuwe.
Vandaar liep een transportleiding naar de
Waal, kruiste de rivier via een leiding
die aan de verkeersbrug bij Zaltbommel is bevestigd en voerde zo
drinkwater naar de watertoren aldaar, van
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waaruit de Bommelerwaard werd voorzien.
Nu de waard een eigen winning heeft, is een
grotere zekerheid verkregen voor een ongestoorde levering. Het pompstation Velddriel
wordt vanuit de watertoren te Zaltbommel
automatisch bestuurd.
Medewerkers aan het ontwerp en de bouw
waren: architect: B& D Architekten bv te
Oosterbeek; betontechnische adviezen:
Adviesbureau voor Bouwtechniek bv te
Arnhem; bouwkundige werken en terreinleidingen: Visser en Smit bv te Papendrecht;
werktuigkundige installaties: Machinefabriek Gebr. Rossmark bv te Almelo;
luchtbehandelingsinstallatie: Th. A. Kropman bv te Nijmegen; elektrische installaties:
krachtverdeling: Brown Boveri Nederland
bv te Rotterdam; noodstroomvoorzieningsinstallatie: Van Rossum's Motoren bv te
Papendrecht; besturingsinstallaties: Machinedienst NV Waterleiding Maatschappij
Gelderland; algehele leiding: WMG.

Concawe en het milieu
Sinds 1963 hebben de olieraffinagemaatschappijen welke samenwerken in
Concawe actief bijgedragen tot een beter
begrip van het milieu en van de verontreinigingsproblemen die het gevolg zijn van
hun specifieke industriële activiteiten. De
vorming van Concawe kwam voort uit zorg
om de bescherming van het milieu en het
voorkomen van verontreinigingen, onderwerpen die enige jaren later in volle omvang zouden worden onderkend door
industrie en overheid.
In het rapport 'Concawe en het milieu'
stellen de raffinaderijen dat de industrie
al veel gedaan heeft ter bescherming van het
milieu, maar scherpere maatregelen, die om
meer verfijnde technieken vragen, kunnen
nodig zijn.
Toekomstige ontwikkelingen zullen in de
hand werken dat de nadruk van het kortetermijn aspect van hinder door vervuiling
wordt verlegd naar het lange-termijn aspect
van de gezondheid, dit als onderdeel van
een veel bredere benadering tot behoud en
bescherming van het totale milieu.
De mogelijke voordelen van die benadering
moeten echter kritisch worden afgewogen
tegen het totale kostenpakket dat zij meebrengen, zowel in termen van kapitaal als
van grondstof en energie. Vandaar de
belangrijke rol die Concawe speelt als
informatiecentrum voor het onderhouden
van de dialoog tussen publiek, autoriteiten
en industrie, welke groepen allen tot taak
hebben het milieu te beschermen.
Het rapport is verkrijgbaar in verschillende
talen bij Concawe, Van Hogenhoucklaan
60, Den Haag, tel. (070) 264311.

