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SUMMARY
Growth to bigger units
A great number of fusions between public watersupply companies
have been effected in the province of Zeeland in the Netherlands.
Besides the municipal Water Supply of Middelburg there are still
three companies left at this moment.
Duo to the fast increasing water consumption additional sources
have to be found. The regional companies "Midden-Zeeland" and
"Zeeuwsch-Vlaanderen" face the same problems. Both have to
call on the same sources. Joint-exploitation is recommended.
The recent fusion between the companies still existing at this
moment will create a company which belongs to the ten biggest
in the Netherlands. Fusion will lead to a more efficient organization. Moreover the financial bases will be more favorable for the
execution of costly provisions to meet the increasing water consumption. The construction of big works like transmission of water
from the "Biesbosch" can be effected more efficiently with a
better organization. More attention can be paid to protection and
maintenance of available catchment areas and present purification
works.
This article describes the growth to bigger units, the facilities
available at present and the works which have to be executed in
the future.

Groei naar grotere eenheden*)
1. Inleiding
Sinds de aanvang van de openbare watervoorziening in Zeeland zijn tussen de in
dit gewest ontstane bedrijven een groot
aantal fusies tot stand gekomen. De bedrijven, welke straks te zamen één maatschappij zullen vormen, zijn aangegeven
in afb. 1, hun oorspronkelijke voorzieningsgebieden in afb. 2.
Wanneer de fusie tussen de NV Waterleidingmaatschappij „Midden-Zeeland",
de NV Waterleiding
Maatschappij
„Zeeuwsch-Vlaanderen" en de NV
Industriewatervoorziening
„ZeeuwschVlaanderen" ook juridisch een feit zal
zijn, zal het voorzieningsgebied van de
nieuwe maatschappij zich uitstrekken
over geheel Zeeland (exclusief St. Philipsland en de oorspronkelijke kern van
de gemeente Middelburg) en een deel
van westelijk Noord-Brabant. De nieuwe
maatschappij zal zich, gebaseerd op het
jaar 1968, kenmerken door de volgende
gegevens:
— produktiemogelijkheden, na afbouw
van het pompstation Braakman en
uitbreiding van de produktie in Huijbergen en inclusief de aanvoer van
grondwater uit Brabant, ca 60 miljoen m 3 per jaar;
— huidige afzet 25 miljoen m 3 per jaar;
— aantal aansluitingen 103.500;
— aantal medewerkers 340 personen;
— landoppervlakte voorzieningsgebied
ca 185.000 ha;
— aanschafwaarde aanwezige werken
ƒ 180.000.000,—.

De concessie werd verleend, maar is
nooit gebruikt.
Als volgende stap werd in 1874, door
tussenkomst van het provinciaal bestuur,
door het Rijk een distilleertoestel beschikbaar gesteld voor de watervoorziening van Vlissingen met als kapaciteit:
distillering van 27 m 3 zout water in 20
uur. In 1881 kwam het einde van de
voorgeschiedenis in zicht met een concessie-aanvraag door de heer J. L.
Gruber te Utrecht bij het gemeentebestuur van Vlissingen. Evenals in 1870
was de gemeente ook dit keer paraat.
De concessie werd voor het tijdvak 1
juli 1883 tot en met 30 juni 1932 verleend aan de heer A. H. J. D. van Dathar,
industrieel te Arnhem, voor wie genoemde heer Gruber uit Utrecht direkteur werd. Op 26 januari 1884, des middags te 2.00 uur, was het zover: opening
van de duinwaterleiding door de burge-

meester. De opening werd beperkt tot
een eenvoudige plechtigheid. De burgemeester gebruikte het eerste glas duinwater, aldus de Vlissingsche Courant
(een voorloper van de Provinciale
Zeeuwse Courant) van 27 januari 1884,
die er fijntjes op laat volgen: in de
avonduren een diner in een der zalen
van de Sociëteit „Unie", na gebruik van
„een ander verkwikkenden drank".
In 1887 werd het bedrijf van de heer
Van Dathar omgezet in een naamloze
vennootschap, de N V Vlissingsche Duinwaterleiding Maatschappij.
Walcheren
Op Walcheren, waar ook reeds het gemeentelijk bedrijf van Middelburg werkzaam was, kwam in 1932 leven in de
brouwerij.
— Vlissingen nam per 1 juli 1932, na

Afb. 1 - De bedrijven welke straks te zamen één maatschappij zullen vormen.
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2. Historische ontwikkeling
In 1870 vroeg de heer D. Dronkers, aannemer te Middelburg, het gemeentebestuur van Vlissingen concessie voor de
oprichting van een waterleidingbedrijf.

Hiding Mij „ Sehouw«n-Duiïi

.1 WatcrKtdlngMij.Zituwtch-vlaond«r>

*) Lezing gehouden te Vlissingen op 8 mei
1969 voor de leden van de VWN.
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beëindiging van de concessie van de
NV Vlissingsche Duinwaterleiding
Maatschappij, het bedrijf over en
zette de exploitatie als gemeente verder voort;
— Souburg richtte een distributiebedrijf
op, het water werd ingekocht bij de
gemeente Vlissingen;
— Domburg begon eveneens met een
distributiebedrijf, inkoop bij de gemeente Middelburg.
Over de watervoorziening van de andere
gemeenten op Walcheren waren inmiddels twee rapporten verschenen:
— 1919: „Rapport betreffende een centrale drinkwatervoorziening van het
eiland Walcheren", uitgebracht door
het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening;
— 1928: „Rapport betreffende de drinkwatervoorziening van Middelburg,
mede in verband met de drinkwatervoorziening van andere gemeenten op
Walcheren", op verzoek van de gemeente Middelburg uitgebracht door
de direkteuren van het gemeentebedrijf zélf en de N V Waterleiding
Maatschappij „Noord-West-Brabant".
In 1936 was blijkbaar voldoende gerapporteerd en werd door de gemeente
Middelburg, de provincie Zeeland en de
niet over eigen drinkwatervoorziening
beschikkende gemeenten opgericht de
NV Waterleiding Maatschappij „Midden-Zeeland".
Zuid-Beveland
Op Zuid-Beveland waren de gemeenten
wat later, waarbij wij niet weten of in
het eind van de 19de eeuw in een van
die gemeenten misschien ook een particulier bedrijf aktief is geweest. Toen de
Zuid-Bevelandse gemeenten tot daden
overgingen, was het goed: op 5 april
1910 kwam het eerste streekwaterleidingbedrijf van Nederland tot stand. Alleen
de gemeente Borssele deed niet mee.

opende in 1923 haar bedrijf. De zeven
gemeenten op het eiland Tholen alsmede
de gemeente Halsteren behoorden tot
het voorzieningsgebied van de maatschappij.

Zeeuwsch-Vlaanderen
InZeeuwsch-Vlaanderen werd in het jaar
1926 door 23 gemeenten de „ZeeuwschVlaamsche Waterleiding Maatschappij"
opgericht. Deze maatschappij werd in
1933 ontbonden, doch de voorvechters
van een centrale watervoorziening hadden niet stil gezeten, want in hetzelfde
jaar werd door zes trouw gebleven gemeenten de huidige NV Waterleiding
Maatschappij
„Zeeuwsch-Vlaanderen"
opgericht. De oprichting vond plaats op
3 januari 1933 door de gemeenten Sas
van Gent, Terneuzen, Hulst, Breskens,
Oostburg en Aardenburg, op grond van
reeds in 1930 genomen raadsbesluiten.
De totstandkoming was mogelijk dankzij de steun van de Overheid. De Rijksrisicogarantiewet en het besluit dd. 12
december 1933 van de Staten van Zeeland waarborgden de maatschappij uitkering van een renteloos voorschot van
maximaal ƒ 300.000,— uit 's Rijks kas,
aan te vullen met een uitkering van
maximaal ƒ 200.000,— door de Provincie
Zeeland, indien de exploitatie ongunstig
zou verlopen. De overige 24 gemeenten
in Zeeuwsch-Vlaanderen traden successievelijk toe, beginnende met de gemeente Axel in 1935 met als slot de gemeente Overslag in 1954. Thans zijn alle
percelen in Zeeuwsch-Vlaanderen, behoudens een 40-tal, aangesloten op de
centrale watervoorziening. N a de oorlog
begon geleidelijk de watervoorziening
aan de industrie meer en meer aandacht
te vragen. In 1962 bedroeg de industriële
afname reeds ca 30 % van het gehele
waterverbruik, terwijl thans het indus-

trieel verbruik ca tweemaal zo groot is
als het bevolkingsverbruik. Teneinde de
risico's, verbonden aan het tot stand
brengen van winnings-, aanvoer-, zuiverings-, transport- en opslagmiddelen, niet
af te wentelen op de bevolking, werd op
20 augustus 1965 de NV Industriewatervoorziening „Zeeuwsch-Vlaanderen" opgericht waarvan de doelstelling duidelijk
in de naam ligt besloten. Aan de oprichting van deze dochter-NV is een
lange tijd van voorbereiding voorafgegaan. In 1957 konkludeerde de toenmalige direkteur van het Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening, prof. W.
F. J. M. Krul, als volgt:
„Het grote spaarbekkenplan vormt een
oplossing voor de industriële ontwikkeling van Zeeuwsch-Vlaanderen. Een verwezenlijking van deze oplossing legt onduldbare risico's op de waterleidingmaatschappij. Hiervoor kan een oplossing gevonden worden door het stichten
van een nieuwe NV Spaarbekken, waaromtrent nadere besprekingen met Economische Zaken moeten plaatsvinden
voor het opvangen van de financiële
risico's. Het lijkt een logische werkbasis
om voor het moment te volstaan met het
kleine spaarbekkenplan, zodanig dat dit
gemakkelijk tot het grote kan worden
uitgebreid."
Risico's blijken aanwezig te zijn geweest,
dat zal niemand kunnen ontkennen. De
bekende tegenslagen zijn mede het gevolg van de wel zeer smalle basis welke
aanwezig was op het moment dat grote
investeringen moesten worden verricht
om het snel stijgende industriële verbruik op te vangen. De totale aanschafwaarde van de werken in de drinkwatersektor is thans ca 35 miljoen gulden, die
in de industriële sektor ca 75 miljoen
gulden, waarvan het laatstgenoemde bedrag nagenoeg volledig na 1960 is uitgegeven.

Afb. 2 - De oorspronkelijke voorzieningsgebieden der gefuseerde bedrijven.

Schouwen-Duiveland
Een in 1903 ingestelde gezondheidscommissie kwam na enkele jaren arbeid tot
de conclusie dat een centrale drinkwatervoorziening op Schouwen-Duiveland
noodzakelijk was, waartoe in 1909 een
commissie van voorbereiding werd ingesteld. De oprichting van de NV Waterleidingmaatschappij „Schouwen-Duiveland" vond plaats in 1921, doch het
duurde tot 3 juni 1930 alvorens het
pompstation de Blinkert in bedrijf kon
worden gesteld. Aanvankelijk deden de
gemeenten Haamstede en Renesse niet
mee doch in 1939/1940 konden ook deze
gemeenten worden aangesloten.
Tholen
De NV Waterleiding Maatschappij
„Tholen" werd in 1916 opgericht en
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Fusies
Opmerkelijk is, dat de groei naar grotere
eenheden begon in het gebied, dat als
eerste een eigen drinkwatervoorziening
kende.
Op Walcheren ontstond, naast het gemeentelijk bedrijf van Middelburg door
uitbouw van de N V Waterleiding Maatschappij „Midden-Zeeland", een streekwaterleidingbedrijf doordat:
— op 1 januari 1950 het gemeentelijk
bedrijf van Vlissingen werd overgedragen aan de NV „Midden-Zeeland";
— op 1 januari 1951 het gemeentelijk
bedrijf van Souburg volgde;
— op 1 januari 1953 het bedrijf van de
gemeente Domburg werd ingebracht
bij de N V „Midden-Zeeland".
Per 1 januari 1964 traden de gemeenten
Wissenkerke, Kortgene, Putte, Woensdrecht, Ossendrecht en Huijbergen toe
als aandeelhouders van de NV Waterleiding Maatschappij „Zuid-Beveland".
Hierbij moet worden opgemerkt, dat
deze gemeenten ook voor die datum tot
het voorzieningsgebied behoorden.
Per 1 januari 1965 werd het gemeentelijk
bedrijf Borssele overgenomen door de
NV Waterleiding Maatschappij „ZuidBeveland".
Na de afronding van de streekwaterleidingbedrijven ontstond de overtuiging
dat grotere eenheden gevormd moesten
worden, wilden de bedrijven in staat zijn
aan de steeds hogere eisen, nu niet alleen van de drinkwatervoorziening maar
ook van de watervoorziening van de industrie, kunnen voldoen. Deze jongste
fase in de ontwikkeling van de watervoorziening in Zeeland en een deel van
westelijk Noord-Brabant kenmerkt zich
door de volgende data:
— 1januari 1966: fusie tussen de streekbedrijven van Walcheren en de
Bevelanden;
— 1 september 1966: technische en administratieve samenwerking met de
NV Waterleiding Maatschappij „Tholen";
— 1 januari 1967: fusie met de NV
„Tholen";
— 1 juli 1967: naamswijziging van NV
Waterleiding Maatschappij „ZuidBeveland" in N V Waterleidingmaatschappij „Midden-Zeeland";
— 1 januari 1968: technische en administratieve samenwerking met de NV
Waterleiding Maatschappij „Schouwen-Duiveland";
— 1 januari 1968: fusie met de NV Waterleiding Maatschappij „SchouwenDuiveland";
— 26/27 juni 1968: beginseluitspraken
tot fusie tussen de NV Waterleidingmaatschappij „Midden-Zeeland", omvattende het gehele voorzieningsgebied boven de Westerschelde (exclusief St. Philipsland en de gemeente
Middelburg) en de NV Waterleiding
Maatschappij ..Zeeuwsch-Vlaanderen"
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met haar dochter de NV Industriewatervoorziening „Zeeuwsch-Vlaanderen";
— 22 januari 1969: besluiten tot fusie
onder nader vast te stellen voorwaarden;
— 1 februari 1969: technische en administratieve samenwerking en integratie;
— 1 januari 1970: fusie tussen bovengenoemde bedrijven, indien nodig
met terugwerkende kracht.
Aan de principe-besluiten werd enerzijds
de voorwaarde verbonden dat voor het
gehele voorzieningsgebied gelijke tarieven moeten worden nagestreefd, terwijl
anderzijds de eis werd gesteld dat de
Rijksoverheid een zodanige bijdrage
zou moeten verstrekken in de voor
„Zeeuwsch-Vlaanderen" verwachte tekorten, dat bij een redelijke tariefstelling
een sluitende exploitatie zou worden
verkregen.
Het is verheugend dat door de jongste
fusiebesluiten voor toekomstige werken
een bredere basis aanwezig zal zijn. Behoefde bij de oprichting van de NV
Waterleiding Maatschappij „Zeeuwsch-

Vlaanderen" in 1933 geen gebruik te
worden gemaakt van de toegezegde overheidsgaranties, voor het opgaan in de
nieuwe Zeeuwse NV zal op de Rijksoverheid een beroep moeten worden gedaan teneinde de nieuwe NV met een
gezonde openingsbalans te kunnen laten
starten.
3. Aanwezige produktiemiddelen
Pompstation Halsteren (afb. 3)
Het pompstation Halsteren voorziet thans
de gemeente Halsteren en het gehele
eiland Tholen. Tot 1940 kon met het in
1923 gestichte pompstation een redelijke
drinkwatervoorziening worden gehandhaafd. Tussen 1951 en 1960 werden op
advies van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening een aantal uitbreidingen en verbeteringen aangebracht. In
1966 zijn de aanwezige twee filters uitgebreid tot zes filters, alle met een oppervlak van ca 13 m 2 . De totale kapaciteit is ca 250 m 3 /uur bij een toegestane
jaarproduktie van 1,1 miljoen m 3 .
Pompstation „De Bunkert" (afb. 4)
Met het pompstation „De Blinkert" zou

Afb. 3 - Pompstation „Halsteren" (Luchtfoto Slagboom en Peeters).

Afb. 4 - Pompstation „De Bunkert"
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maximaal ca 2,2 miljoen m 3 per jaar
kunnen worden geproduceerd. Het water
wordt met behulp van putfilters gewonnen uit de laag tussen 25 en 40 m beneden NAP. Jn 19 putten hangen onderwaterpompjes met een kapaciteit van 12
m 3 per uur, terwijl direkt bij het pompstation 6 putten aanwezig zijn met centrifugaalpompjes van 10 m 3 per uur. Na
beluchting en enkelvoudige zandfiltratie
is het water geschikt voor consumptie.
De maximale zuiveringskapaciteit is
thans 360 m :i per uur.
Pompstation Biggekerke (afb. 5)
Het pompstation Biggekerke, in bedrijf
gesteld rond 1884, verbouwd in de jaren
vijftig, heeft een totale kapaciteit van ca
240.000 m 3 per jaar. De waterwinning
geschiedt middels 40 verzamelputten
waarin het water vanuit horizontale
drainageleidingen terecht komt. Daarnaast zijn nog 9 vertikale bronnen aanwezig. De zuivering vindt plaats in drie
open filters, elk met een oppervlakte van
9 m 2 . De maximum uurkapaciteit bedraagt 100 m 3 .
Vanwege de ondiepe winning en de ligging midden in het rekreatiegebied wordt
het uitgaande water gechloreerd.

Afb. 5 - Pompstation .,Biggekerke"

Pompstation Putte
Het pompstation Putte dat het dorp
Putte en omgeving voorziet is in bedrijf
gesteld in 1950, heeft een jaarproduktie
van ca 50.000 m 3 en bestaat uit twee gesloten snelfilters met een kapaciteit van
elk 10 m 3 per uur bij een filteroppervlak
van 1.5 m-\
Pompstation Ossendrecht (afb. 6)
Het pompstation Ossendrecht is gesticht
rond 1910, doch daarna zijn diverse verbeteringen in de zuivering en andere
moderniseringen aangebracht. Genoemd
mogen hier worden de bouw van cokesbedden, de zogenaamde Ossendrechtse
scrubbers, voor een betere ontijzering,
in mei 1950 voor de VWN uiteengezet
door ir. M. J. Stoel Feuerstein.
In 1968 zijn de direkt door diesels aangedreven pompen vervangen door elektrische aandrijving, waarbij tevens het
gehele bedrijf is geautomatiseerd. De
winning vindt plaats tussen 50 en 80 m
beneden maaiveld. Na beluchting en filtratie over cokesbedden volgt een enkelvoudige zandfiltratie. De jaarproduktie
van het pompstation bedraagt ca 6 miljoen m 3 , de totale zuiveringskapaciteit is
1000 m 3 per uur. de reinwaterberging
110(1 m 3 .

Pompstation ..Ossendrecht" (Luchtfoto Slagboom en1'eeters)

Afb. 7 - Pompstation ..Huijbergen" tLuchtfoto Slagboom en Peelers).
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Pompstation Huijbergen (afb. 7)
Het pompstation Huijbcrgen is ter gelegenheid van de officiële opening op 19
september 1968 reeds uitvoerig beschreven door ir. H. Rakers, thans hoofd afdeling Nieuwe Werken van de drie
fuserende bedrijven.
Enkele hoofdgegevens van het pompstation zijn:
H,0 (2) 1969, nr. 10
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— een bronnenveld van 14 bronnen,
welk aantal nog zal stijgen tot 18, op
een eigen terrein ter grootte van ca
35 ha; filterdiepten tussen 60 en 100
meter beneden maaiveld;
— een zuiveringsgebouw met 10 vooren 10 nafilters, welke elk een oppervlakte van 24 m 2 hebben en een filtersnelheid van 8 m 3 /m 2 per uur;
— een hogedruk pompstation waarin
twee pompen met een kapaciteit van
1000 m 3 per uur, terwijl er ruimte is
voor een derde pomp en voor drie
pompen ten behoeve van een eventuele opjaagfunktie van het pompstation;
— een reinwaterkelder van 1000 m 3 ;
— een transformatorstation;
— garages met pijpenloods;
— drie dienstwoningen.
De maximum kapaciteit van de winningsen zuiveringswerken is ca 2000 m 3 per
uur, gebaseerd op een beoogde jaarproduktie van 10 miljoen m 3 . De produktie
moet echter voorlopig worden beperkt
tot 8 miljoen m 3 per jaar, aangezien omtrent de invloed van de onttrekking, op
het phreatisch water, nog niet voldoende
gegevens voorhanden zijn.
De totale investeringskosten bedragen
ƒ 10.250.000,—.

provisorische installaties opgesteld in
tijdelijke gebouwen.
Het ruwe water wordt gedurende het
winter-halfjaar als afstromend oppervlaktewater in België gewonnen. De beleidsproblemen, verbonden aan deze winning, zijn voldoende bekend. Wanneer
een definitieve toestemming voor de winning in België kan worden verkregen, is
een totale jaarproduktie van ca 16 miljoen m 3 bereikbaar. Een deel van de
aanvoerwerken en een gedeelte van de
zuivering is reeds op deze kapaciteit gebaseerd.
Enkele kenmerkende gegevens van het
pompstation:
— oppervlakte afstromingsgebied circa
10.000 ha;
— kapaciteit inname- en aanvoerwerken
5000 m 3 per uur; kapaciteit open
aanvoerkanaal 25.000 m 3 per uur;
— nuttige inhoud van de drie spaarbekkens 6,5 miljoen m 3 ;

— beschikbare terreinoppervlakte totaal
130 ha;
— 1 microstrainer 1000 m 3 per uur;
— 4 accelators, waarvan 2 in bedrijf, elk
450 - 550 m 3 per uur;
— chemicaliëndoseerinstallaties voor toevoeging gechloreerd-ferrosulfaat, kalk,
wisprofloc, aktieve kool, zwavelzuur
en chloor;
— 8 gesloten snelfilters, elk 125 m 3 per
uur;
— reinwaterberging 750 m 3 .
Waterfabriek
Aangezien aan de waterfabriek te Terneuzen ter gelegenheid van deze VWNdagen een afzonderlijk artikel is gewijd,
moge hier worden volstaan met een herinnering aan de hoofdgegevens:
— jaarproduktie ca 9,5 miljoen m 3 ;
— etmaalproduktie 29.000 m 3 ;
— maximum uurproduktie, gebaseerd op

Pompstation St. Jansteen (afb. 8)
Het pompstation St. Jansteen is officieel
in gebruik gesteld op 27 januari 1937.
Als natuurlijke produktie kan slechts ca
2 miljoen m 3 per jaar uit het wingebied
worden gewonnen. Reeds spoedig na
1937 is overgegaan tot kunstmatige infiltratie van, uit België afstromend, oppervlaktewater. Met de verbouwingen in
1949, 1951 en 1954, is de totale produktiekapaciteit gebracht op gemiddeld ca
3,5 miljoen m 3 per jaar.
Aangezien ir. G. P. M. Dikötter in vroegere vergaderingen van de VWN — namelijk in 1952 en 1956 — het pompstation in alle facetten heeft belicht en
hierover heeft gepubliceerd, zal thans
worden volstaan met enkele hoofdgegevens:
— winning op een diepte van 8—26 m
beneden maaiveld;
— aantal bronnen 149;
— terreinbezit ca 330 ha, waarvan ca
83 ha bebost;
— 10 filters met een filteroppervlak van
5 x 15,15 + 5 x 18,42 = 167,85 m 2 ;
— maximale kapaciteit 520 m :! per uur;
— reinwaterberging 3500 m 3 .
Pompstation Braakman (afb. 9)
De aanzet van het pompstation Braakman, opgezet als proefzuiveringsinstallatie op technische schaal, bedroeg ca 1
miljoen m 3 .
De VWN zag in mei 1965 de eerste fase
van het pompstation, een produktiekapacitcit van ca 8 miljoen m 3 per jaar, in
aanbouw. Deze eerste fase is thans reeds
enkele jaren in bedrijf, zij het deels met
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Afb. 8 - Pompstation ,,St. .Jansteen".

Afb. 9 - Pompstation ,,Braakman" (Luchtfoto KLM Aerocarto NV).
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grote industriële ontwikkeling in aanmerking komen zijn Vlissingen-Oost (het
Sloe); de kanaalzone van Terneuzen,
Sas van Gent; langs de Westerschelde
ten westen en ten oosten (Ossenisse) van
Terneuzen en Reimerswaal. Wanneer de
ramingen van de Ontwikkelingsschets
Zeeland 1967 worden gehanteerd, dan
zal in 1980 aan industrieterrein nodig
zijn ca 2700 ha en in 2000 ca 8600 ha,
tegenover 667 ha in 1967. Voor de bevolkingstoename zijn in de ontwikkelingsschets drie groeimodellen gegeven,
respectievelijk in het jaar 2000 eindigend
met 480.000; 600.000 en 750.000 inwoners, tegenover 295.000 inwoners eind
1966.

een bedrijfstijd van 8.000 uur, 1200
m 3 per uur;
— terwille van de bedrijfszekerheid twee
volledig gescheiden verdamperstraten;
— voor het in goede staat houden van
de installatie zijn onderbrekingen
nodig, doch deze zullen beperkt blijven tot maximaal 3 x 24 uur volle
produktiekapaciteit, mogelijk gedurende enkele malen per jaar;
— temperatuur destillaat 37° C, indampresidue maximaal 5,2 mg/l.
Aanvoer grondwater Brabant
In juli 1966 werd het eerste grondwater
uit Noord-Brabant naar ZeeuwschVlaanderen getransporteerd. Het water
wordt door de Zeeuwse bedrijven ingekocht van de NV Waterleiding Maatschappij „Noord-West-Brabant", die ook
de transportleiding binnen haar concessiegebied, van Seppe tot Wouw, heeft
aangelegd. Het gedeelte van de leiding
vanaf Wouw tot aan de zinkers door de
Westerschelde is gelegd door de N V
Waterleidingmaatschappij „Midden-Zeeland", dat wil zeggen het gedeelte dat
binnen het verzorgingsgebied van deze
maatschappij ligt. De leiding heeft een
transportkapaciteit van ca 10 miljoen m 3
per jaar, mits onderweg de druk wordt
opgevoerd.

rr iljoen m 3
Pompstation Halsteren
Pompstation „De Blinkert"
Pompstation Biggekerke
Pompstation Putte
Pompstation Ossendrecht
Pompstation Huijbergen
Pompstation St. Jansteen
Pompstation Braakman Ie fase
Waterfabriek te Terneuzen
Grondwater Noord-Brabant
Pompstation Oranjezon te
Vrouwenpolder

Uitbreiding Pompstation
Huijbergen
Uitbreiding Pompstation
Braakman 2e fase

8

Afb. 11 - Produktiemiddelen
drijven incl. Middelburg.

Zeeuwse be-

produktiemogelijkheden

wezige
omdat:

snijdt

— terwille van een economisch gebruik
van het leidingnet niet de volle 60
miljoen m 3 kan worden benut; zo
kan b.v. de overproduktie op Schouwen-Duiveland niet worden ingezet
voor de vraag naar water in het Sloe;
— nog niet zeker is of de uitbreidingen
in de produktie op het pompstation
Huijbergen en de twee phase van het
pompstation Braakman tot stand kunnen, of liever gezegd mogen, worden
gebracht.

De thans met de industriële afnemers
aangegane verplichtingen geven een waterverbruik volgens de getrokken lijn in
afb. 12. Volgens de prognose zal het
totale verbruik in 1980 liggen op ca 140
miljoen m 3 en voor 2000 op afgerond
350 miljoen m 3 . Alhoewel deze laatste
cijfers maximum ramingen zijn waaraan
thans nog geen absolute waarde mag
worden toegekend moet er mee worden
gerekend dat tengevolge van nieuwe industrievestigingen het waterverbruik hoger zal liggen dan de thans aangegane
verplichtingen. Op welk tijdstip de gestippelde lijn van de getrokken lijn zal
afbuigen is niet bekend, doch een zich
nog aan te melden industrie zal er niet
in slagen vóór 1971/1972 haar produktie
te starten.
Met de uitvoering van aanvullende produktiemiddelen mag niet worden gewacht
tot de getrokken lijn de lijn van de aan-

Stijging van het verbruik
De stijging van het waterverbruik bedroeg voor de Zeeuwse bedrijven in 1968
ca 18 %. Gezien de gunstige ligging van
Zeeland voor industriële vestigingen en
het verzadigd raken van andere nabijgelegen industriegebieden, mag worden
aangenomen dat de industriële expansie
zich zal voortzetten. Kernen welke voor

2

59,55

Aanvulling van de produktie
De totale produktiekapaciteit van de
aanwezige produktiemiddelen bedraagt
inclusief mogelijke uitbreidingen ca 60
miljoen m 3 per jaar, als aangegeven in
afb. 11.

4. Toekomstige ontwikkeling

1
49,55

Het voor de Zeeuwse bedrijven geraamde waterverbruik is aangegeven in afb.
10. Zeeuwsch-Vlaanderen en MiddenZeeland zien zich voor gelijke problemen
gesteld, want het tekort aan water zal in
beide gebieden nagenoeg gelijktijdig optreden. Ook dit heeft er in hoge mate
toe bijgedragen dat gezamenlijk is gezocht naar aanvullende bronnen.

Uit kalamiteitsoverwegingen en met het
oog op een eenvoudige bediening, is het
gewenst de opjaaginstallatie op het pompstation Huijbergen onder te brengen.
Thans wordt ca 4 miljoen m 3 per jaar
aangevoerd uit Brabant. Het is duidelijk
dat door de voorgenomen fusie de vergroting van de aanvoer van 4 tot 10 miljoen m 3 per jaar, zowel op het beleidsvlak als voor wat betreft de technische
oplossing eenvoudiger zal liggen.

1,1
2,2
0,2
0,05
6
8
3,5
8
9,5
10

Voor de aanvulling van de produktie
staan voor Zeeland naast bovengenoemde uitbreidingen in principe twee mogelijkheden open:
— aanvoer van elders;
— ontzouting.
Alhoewel de ervaringen met de waterfabriek te Terneuzen zeer gunstig zijn
zal bij een redelijk snelle stijging van het
verbruik voor de levering van de grote

Afb. 10 - Waterbehoefte van bevolking en industrie in 1980 en 2000 (volgens werkgroep basisplannen Zuid-West Nederland).
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Een meer gedetailleerd onderzoek naar
het geologisch profiel en de mogelijkheden voor spaarbekkens in de hals van
St. Philipsland wordt door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening met
voorrang uitgevoerd.
Intussen kan het spaarbekken te St.
Philipsland pas met bruikbaar zoet water worden gevuld na de afsluiting van
de Oosterschelde en verzoeting van de
wateren ter plaatse. Hiervoor wordt
1983/1984 aangehouden. De maximale
kapaciteit van het te ontwikkelen waterwinningswerk wordt op 150 miljoen m 3
per jaar gesteld.
Na benutting van de aanwezige 60 miljoen m 3 produktiekapaciteit — inclusief
Brabants grondwater en uitbouw van
het pompstation Braakman — moet:
— de behoefte tot 1984 van elders worden betrokken;
— de voor het jaar 2000 geraamde hoeveelheid minus 60 miljoen m 3 van de
bestaande bronnen, minus ca 150
miljoen m 3 uit de spaarbekkens te
St. Philipsland, blijvend van elders
worden aangevoerd.

1965

1970

1975

1990

1995

1990

1995

2000

Afb. 12 - Waterbehoefte Zeeland incl. Middelburg.
hoeveelheden de aanvoer van elders
economischer zijn. Een belangrijk punt
hierbij is dat de industrie voor haar
grote hoeveelheden geen drinkwaterkwaliteit nodig heeft. Voor bijzondere doeleinden, b.v. de suppletie van ketelvoeding-water, zal mede ter vergroting van
het assortiment, ontzouting van zout of
brak water, zoals dat thans reeds geschiedt in de waterfabriek te Terneuzen,
zeker moeten worden overwogen.
Uit het voorlopig rapport van de werkgroep Basisplannen Zuid-West-Nederland kan worden afgeleid dat de dekking

van de Zeeuwse waterbehoefte het best
als volgt kan geschieden (zie ook afb.
12):
— tot 1983/1984 aansluiting op de Biesbosch, 120 miljoen m 3 per jaar;
— na 1984 spaarbekkens te St. Philipsland, 150 miljoen m 3 per jaar.
Een voorlopig onderzoek naar de aanwezigheid van kleilagen heeft uitgewezen dat de ondergrond bij St. Philipsland
gunstiger is voor het aanleggen van
spaarbekkens dan in de Grevelingen het
geval is.

Afb. 14 - Aanleg zinkers door de Wester Schelde (Luchtfoto Aero-Camera).
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Ook op grond van deze overweging moet
ca 120 miljoen m 3 per jaar van de Biesboschproduktie worden geclaimd voor
Zeeland. De werken, welke nodig zijn
voor de aanvoer en de zuivering van
deze 120 miljoen m 3 per jaar, kunnen in
twee phasen, elk 60 miljoen m 3 per jaar,
worden uitgevoerd.
Aanvoer uit de Biesbosch
Tussen de Biesbosch en het splitsingspunt
„Midden-Zeeland"—„ZeeuwschVlaanderen" (zie afb. 13), zal een leiding
worden aangelegd die na de aftakking
naar het industriegebied aan de Moerdijk ca 60 miljoen m 3 kan transporteren.
Vanaf genoemd splitsingspunt zal naar
het nieuw te bouwen zuiveringswerk in
het Sloe en naar het pompstation Braakman een leiding worden gelegd welke
kleiner kan zijn in diameter. De leiding
naar Zeeuwsch-Vlaanderen zal aansluiten op de reeds in 1965 en 1966 aangelegde zinkers door de Westerschelde (zie
afb. 14). Door deze zinkers wordt sinds
juli 1966 ook reeds grondwater getransporteerd, doch er zijn meerdere buizen
aanwezig zodat daarnaast oppervlaktewater kan worden doorgevoerd.
Het ligt voorshands in de bedoeling van
de NV Biesbosch „transportabel" water
in te kopen dat, al naar behoefte in het
Sloe, waarvoor een nieuw zuiveringswerk moet worden gebouwd, of in de
Braakman, waar het bestaande zuiveringswerk kan worden uitgebreid, verder
zal worden behandeld tot drinkwater,
althans voorzover het niet rechtstreeks
kan worden afgezet.
Deze rechtstreekse afzet van „transportabel" water is zeer wel denkbaar, aangezien in Zeeland geen of niet in voldoende hoeveelheden, zoet water voorhanden is om bijvoorbeeld voor koeldoeleinden te dienen. Een belangrijk
H20 (2) 1969, nr. 10
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deel van het water van het pompstation
Braakman wordt ook reeds als half gezuiverd produkt afgezet.
Volgens een globale raming zal de aanvoer uit de Biesbosch een investering
vergen van 125 à 150 miljoen gulden.
De investering zal mede afhangen van
de wijze van zuivering, die thans in
studie is, alsmede van de verhouding
tussen de afzet van gedeeltelijk gezuiverd water en volledig gezuiverd water.
Uitgaande van een groeipercentage van
8 % per jaar zou bij het huidige prijspeil de kostprijs van het volledig gezuiverde water op ca 50 et per m 3 komen
te liggen, gerekend àf pompstation of
àf transportleiding. Een afgifte van deze
prijs is alleen mogelijk indien de Rijksoverheid bereid zal zijn de risico's van
een lager groeipercentage op zich te
nemen. Het groeipercentage zal namelijk
mede afhankelijk zijn van het door de
Overheid gevoerde industrialisatie beleid
op lange termijn. Een watervoorzieningsprojekt als dit behoort evenzeer tot de
industriële infrastructurele voorzieningen
als haventerreinen, wegen, spoorwegen
enz.
De uitvoering van het projekt is tevens
afhankelijk van de opening in het nationaal basisplan. Een verzoek om 120 miljoen m :! uit de produktie van de Biesbosch voor Zeeland te bestemmen is
reeds gericht aan het Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening.
5. De groei naar de grotere eenheid
De projekten welke voor de watervoorziening in Zeeland moeten worden uitgevoerd worden steeds groter in omvang.
De produktiekapaciteit van het pompstation Biggekerke is slechts 240.000 m 3
per jaar, die van het pompstation Huijbergen reeds 10 miljoen m 3 per jaar en
de eerste fase van de aanvoer uit de

VERKLARING:

13. Van de gemeente te
huren grond.

12. Toekomstige
uitbreidingen.

1. Fietsenberging,
garage, wasplaats
en tankplaats.
2. Schaft-, was- en
kleedlokaal.
3. Distriktswerkplaats
met opslag.
4. Centrale werkplaats
5. Schoonmaken hulpstukken enz.
6. Centraal magazijn.
7. Buizenopslagplaats.
8. Grote afsluiters en
hulpstukken.
9. Distriktskantoor en
kantine (uitbreiding)
10. Hoofdkantoor.
11. Binnenplaats.

Afb. 15- Ontwerp hoofdkantoor met werkplaatsen enz.
Biesbosch is geprojekteerd op 60 miljoen
m 3 per jaar.
Het probleem, voortvloeiend uit het snel
stijgende waterverbruik, is voor „Midden-Zeeland" en „Zeeuwsch-Vlaanderen"
gelijk. Voor de verdere aanvulling moet
een beroep worden gedaan op dezelfde,
buiten Zeeland gelegen bronnen. Bundeling van krachten is gewenst, want naarmate de projekten groeien in omvang,
moet het aantal deskundigen niet alleen
naar kwantiteit maar vooral kwaliteit
groter worden. Door de voorgenomen
fusie zijn de Zeeuwse bedrijven op weg

naar een organisatie waar de taken beter
kunnen worden verdeeld.
De door de fuserende bedrijven te vormen nieuwe maatschappij zal in Goes
zijn gevestigd. Voor een goed werkklimaat is een goede huisvesting noodzakelijk. Het bestaande complex van de NV
Waterleidingmaatschappij „Midden-Zeeland" biedt reeds geruime tijd onvoldoende huisvesting. Het ontwerp voor
een nieuw kantoor was reeds gereed,
doch kon nog bijtijds worden aangepast
aan de eisen welke voortvloeien uit de
nieuwe organisatie. De afb. 15 en 16

Afb. 16

,!

i

a

p ^ f & ^ f a â â a p ^ j ^ ' ~ wV^

WHSEN K " * jWjfjg bj?"?V * ï 3 ' s ^ ' ' ™w—5fÇ~*W ^ v it-asfWjo**«^**~-A-djgg'Sß*S>8K!a>W^K» ^©^HfV'CrSSps**V' tyf*^ 7$

jgTc*""W**St~^~3SfC™™*»nr*W ™ W — ' v •™=lfc«"~ir**>]f™iW*sjy*i»™™J&>•$*4Swv<-lW™J W::jtfi^-^°^W^^^a'^WM^^^i^^^^fjil^^^^l

"rrrr

k-EüÄjiiLipL-jarjüDQDnaaDauLjjpœQpupuppnpgQppRpugu
"ppypoüfjpüi.yQûapnggtXJC
tMi--!u\ip4L. j(_Ô^U—li- H-1{-i!'--lt-3tji^4t^(i-Jt 2 -

' • * " > * it

ïi%v

__l|4-^-lf—iPlf^-i

zuidgevel

244

H20 (2) 1969, nr. 10

geven een indruk van het nieuwe complex waarvan de bouw onlangs is aangevangen. Het kantoor zal plaats bieden
aan ca 100 personen. In het kantoor
zullen worden ondergebracht de direktie,
staf en staforganen, de afdeling nieuwe
werken noord, exploitatie noord, de
administratie en economische afdeling
(exclusief verbruiksadministratie) en de
afdeling secretariaat, personeelszaken.
Het bestaande kantoor te Terneuzen zal
huisvesting bieden aan de afdeling nieuwe werken zuid, exploitatie zuid, de verbruiksadministratie en het centrale laboratorium, waarmee het gehele gebouw
ten volle is benut. Een belangrijk gedeelte van het gebouw (voor diegenen
die met het gebouw bekend zijn, de gehele achtcrvleugel. zie afb. 17), zal worden ingericht tot laboratorium voor het
verrichten van chemisch-physisch-; biologisch-; bacteriologisch- en technologisch onderzoek.
Hoewel Zeeuwsch-Vlaanderen reeds beschikt over een eigen, onder supervisie
van het Waterleidinglaboratorium Zuid
te Breda werkend laboratorium, zal de
voorgenomen fusie de realisering van
een erkend „Zeeuws" laboratorium versnellen. Dit laboratorium zal ook voor
derden onderzoek kunnen verrichten.
De fusie zal vooral in de beginperiode
veel extra werk opleveren. Zo moet de
administratieve en economische afdeling
eenheid in werkmethoden invoeren, een
uniform rekeningstelsel ontwerpen, de
tariefsstruktuur en de tariefhoogte gelijk
trekken en gelijke voorwaarden voor waterlevering opstellen.
Speciale problemen daarbij zijn dat
„Midden-Zeeland" nagenoeg geheel is
bemeterd en bij de normale verbruikers
het watergeld volledig in rekening brengt
terwijl „Zeeuwsch-Vlaanderen" slechts
voor 1/s deel is bemeterd en het watergeld voor een belangrijk deel in rekening
brengt bij de eigenaar van het perceel.
Voorts dienen naast de ombouw van de
statuten één rechtspositiereglement en
één loonlijn te worden ingevoerd.
Voor wat betreft de technische afdelingen moeten bijvoorbeeld de materialen
worden gestandaardiseerd, de voorschriften voor de aanleg van binnenleidingen
worden gelijkgeschakeld, eenheid in inspektiebeleid worden gevoerd, eenheid
voor wat betreft revisietekeningen enz.

Wanneer echter de gelijkschakeling is
gerealiseerd, kan met dezelfde personeelsbezetting meer aandacht worden besteed aan planning op langere termijn.
Zo zal, naast de zorg voor aanvulling
van water, aandacht moeten worden geschonken aan de vraag hoe en in hoeverre de huidige winningsmiddelen in
stand moeten worden gehouden.
Het pompstation Putte ligt midden in
de dorpskern en wordt te klein van
kapaciteit. Aansluiting op het centrale
net is in studie.
Bestudeerd moet worden in hoeverre
H20 (2) 1969, nr. 10

Afb. 17 - Aanzicht laboratorium, vleugel kantoor Terneuzen.
nog in oudere, kleinere pompstations
moet worden geïnvesteerd, teneinde de
bestaande produktie te handhaven.
De aanvoer van oppervlaktewater ten
behoeve van de kunstmatige infiltratie
in St. Janstcen is onzeker door het in
voorbereiding zijnde ontwateringsplan in
het afstromingsgebied. Een belangrijk
deel van het overtollige polderwatcr zal
waarschijnlijk niet langer via de plaatselijke watergangen door het wingebied
naar de Westerschelde afstromen, doch
in zuidelijke richting worden afgevoerd.
Afvoer van al het overtollige water via
Nederland zou enerzijds omvangrijke
werken vergen, terwijl anderzijds bij afvoer in zuidelijke richting het water kan
worden benut om de doorstroming op
het kanaal Gent—Terneuzen te bevorderen. Handhaving van de grondwaterwinning te St. Jansteen is op langere termijn
onzeker, gezien de gedachte ontwikkeling
van het havencomplex van de stad Antwerpen langs de linker-Scheldeoever.
Bestudeerd moet worden, of het infiltraticwater uit België kan worden vervangen door transportabel water uit de
Biesbosch. Door kontinue infiltratie zou
de opbrengst van de waterwinplaats belangrijk kunnen worden verhoogd.
Met de bestaande bronnen en het aanwezige transportnet is het mogelijk de
bevolking te blijven voorzien van, uit
kwalitatief oogpunt te verkiezen, grondwater. Aan de bescherming van de
waterwinplaatsen moet ruime aandacht
worden geschonken.

De pompstations Biggekerke en „De
Blinkcrt" liggen midden in een recreatiegebied. Gezien de toename van de bevolking zal de rekreatie toenemen en
zich op den duur al gaan uitstrekken tot
St. Jansteen, Huijbergen en Ossendrecht.
Door de waterwinplaatsen lopen wegen.
Besmetting door olie en gevaarlijke stoffen door ongelukken met tankwagens, is
niet denkbeeldig. Vooral bij een ondiepe
winning als in St. Jansteen dringt het
probleem van het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen zich meer en meer
op de voorgrond, niet alleen door het
gebruik daarvan in de landbouw, maar
ook door toepassing ten behoeve van de
bosbouw en het onderhoud van watergangen. Het onderzoek in deze mag zich
niet beperken tot het wingebied zelf,
maar moet zich uitstrekken tot de aanwezigheid van de chemische bestrijdingsmiddelen in het aangevoerde infiltratiewater.
Voor het ook in de toekomst in stand
houden van een goede watervoorziening
dienen nog vele problemen te worden
opgelost.
Door de voorgenomen fusie en de daarmede te bereiken betere organisatie, kan
ook aan deze problemen meer aandacht
worden besteed.
Gaarne zeg ik dank aan alle medewerkers van de fuserende bedrijven, die
zich, nagenoeg zonder uitzondering, volledig willen inzetten teneinde de grotere
eenheid te realiseren.
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