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• Waterleidingbedrijven moeten zorgen voorgoed drink-

water.

ganiseerde drinkwatervoorziening. Toen die nog in de

kinderschoenen stand, zo aan het begin van de 20e eeuw,

mensen moesten worden overtuigd van het nut van aan-

belangrijk bij aan de verbetering van de volksgezondheid.

Dom ie konsumptie van goed en betrouwbaar drinkwater

kregen ziekten als cholera veel minder kans. Voor dat

drinkwater moest echter wel worden betaald, wat niet

nodig was voor het water uit de regenput. Deze financiële

drempel werd in de hop der jaren steeds sneller en in

steeds grotere getak genomen. Eind 70er jaren was in

Friesland het nivo bereikt waarop praktisch iedereen op

het 'nije wetter' kwam. Zie bijvoorbeeld de tekst van het

van

van

Water het wonder uit de kraan
De tijd dat, als we tekst en beeldmateriaal van vroe-
ger mogen geloven, de konsument 's morgens met
een gevoel van blijdschap de kraan opendraaide
om uitstekend drinkwater te tappen voor de thee is
al lang voorbij. Water uit de kraan is gewoon en
goedkoop en daarom maakt de doorsnee-konsu-
ment zich er niet zo druk om. De waterleidingbe-
drijven zouden dat graag anders willen zien.
Allerlei faktoren maken de uitvoering van het
hoofddoel: de klant voorzien van goed drinkwater,

steeds komplexer. Dat er goed drinkwater uit de
kraan komt, is niet meer helemaal een zaak die
voor zich zelf spreekt. Water het wonder uit de
kraan, zo luidde de pay-off van een recente publi-
citeitskampagne van de waterleidingbedrijven. Het
wonder is gelukkig niet zozeer gelegen in het feit
dat er iets uit de kraan komt, maar meer in wat er
uit komt. Dat geldt zeker voor Friesland waar we
voor de drinkwatervoorziening voor 100 % gebruik
maken van water uit de Friese bodem. Dit water is

gezongen door de schooljeugd van Wolvega
Ier gelegenheid van de officieele opening
van het Pompstation te Oldeholtpa van de
Interc. Waterleiding gebied Leeuwarden,
op D I N S D A G 27 J U N I 1939, door den
Staatsraad in b. d., Commissaris van de
Koningin in de Provincie Friesland.

(Wijze: 't Is plicht dat ied"re jongen!)

Kom, laat ons blijde zingen,
Verheffen wij ons lied I

Nu men de zegeningen
Der Waterleiding ziet I

Hoezee t Hoezoe I Voor Wolvepa hoezee!
Hoczec < Hoezee i Voor Wolvega hoezee I

De waterkraan brengt water aan,
Wat vaak de pomp niet deed I

De Waterleiding ia in Wolvega,
voor Wolvega hoenee

Waarom ons neer te leggen
Bij grillen der natuur?

Wij hebben 't nou voor 't zeggen :
Steeds water op ieder uur 1

Hoezee ! Hoezee ! Voor Wolvega hoezee I
Hoezee! Hoezee 1 Voor Wolvega hoezee (

De regenbak een leege bak ?
Geen nood I Wij zijn tevree !

De Waterleiding is in ""
r Wol ega hoezee >

Wij hebben (hans gekregen,
Een prachtig pompstation.

Hier schijnt dus ook na regen
De waterleiding-zon !

Hoezce ! Hoezee I Voor Wol « g a hoezee I
Hoezee 1 Hoezee I Voor Wolvega hoezee I

Blijf bloeien en blijf groeien nou
Ons Wolvega 1 Juich mee 1

De Waterleiding Is in Wolvega,
voor Wolvega hoezee t

van een uitstekende, konstante kwaliteit en relatief
eenvoudig en goedkoop te zuiveren. Bovendien is
het volop in de Friese bodem aanwezig. Waterlei-
ding Friesland geeft daarom de voorkeur aan
grondwater voor drinkwater.

Net als andere waterleidingbedrijven moet Water-
leiding Friesland zich in toenemende mate inspan-
nen voor het behoud van goede drinkwaterbron-
nen. Aan de andere kant wordt de toegang tot
goede drinkwaterbronnen steeds moeilijker voor
het waterleidingbedrijf, omdat vergunningen voor
onttrekkingen in verband met mogelijke verdro-
ging steeds moeilijker worden verkregen. De cen-
trale overheid verwacht van de waterleidingbedrij-
ven dat ze in dit spanningsveld opereren als
milieubedrijven.

Waterleidingbedrijf milieubedrijf
De rol van milieubedrijf houdt in dat het waterlei-
dingbedrijf een aktieve rol speelt bij de
bescherming van de grondstof voor de drinkwater-
bereiding. Die rol houdt ook in dat het waterlei-
dingbedrijf in de eigen bedrijfsvoering optimaal
rekening houdt met het milieu en zelf zoekt naar
een minimale belasting van het milieu. De bedrijfs-
tak is druk bezig deze rol uit te werken. In 1991
presenteerde de VEWIN, de koepelorganisatie van
de waterleidingbedrijven, het VEWIN-milieuplan.

In de afgelopen twee jaar is dit plan onder leiding
van Ed Nijpels uitgewerkt tot een uitgebreid
milieuprogramma, dat de komende jaren door de
waterleidingbedrijven zal worden uitgevoerd. Dat
betekent niet dat de bedrijven tot nu toe hebben
stil gezeten. Hieronder volgen enkele voorbeelden
waaruit duidelijk wordt dat bij Waterleiding
Friesland het milieubelang struktureel wordt mee-
gewogen in de konkretisering van het bedrijfsbe-
leid.

Grondwaterbescherming
Rondom de waterwinningen zijn op grond van een
provinciale verordening beschermingszones inge-
steld. De bedoeling van deze zones is voldoende
bescherming voor de bronnen te bieden tegen ver-

Tekst van het lied ter gelegenheid van de opening van het
pompstation te Oldehollpade

• N o o r d e r b r e e d t e 9 3 - 2 1 3 •



ontreinigingen. Rondom en in deze gebieden zijn
meetnetten ingesteld, waarmee de kwaliteit van het
grondwater in de gaten kan worden gehouden.
Ook beheert Waterleiding Friesland voor de pro-
vincie het primaire grondwaterkwaliteitsmeetnet
dat zich over de hele provincie uitstrekt. Bedrijven,
meestal gaat het om agrarische bedrijven, zijn in
de beschermingsgebieden gebonden aan regels en
normen bijvoorbeeld voor mestopslag, mestge-
bruik en bestrijdingsmiddelengebruik. Voor de be-
trokkenen is dit bedrijfs-ekonomisch lastig, hoewel
Waterleiding Friesland een financiële vergoeding
geeft voor eventueel ondervonden schade.
Op dit moment subsidieert Waterleiding Friesland
een landbouwstimuleringsprojekt, waarbij land-
bouwers op vrijwillige basis milieuvriendelijke land-
bouwmethoden toepassen. Onder begeleiding van

de Dienst Landbouw Voorlichting wordt gezocht
naar een evenwichtige bemesting en registratie van
het mineralengebruik. De eerste resultaten van
deze projekten die ook elders in Nederland
plaatsvinden zijn bemoedigend.

Bestemming reststoffen
Waterleiding Friesland zoekt verantwoorde bestem-
mingen voor de reststoffen die bij de drinkwater-
produktie vrijkomen. Een restprodukt van het ont-
hardingsproces te Spannenburg en Noardburgum
is kalk. De totale hoeveelheid kalkkorrels uit de
onthardingsreaktoren, jaarlijks ca. 8000 ton, gaat
naar de veevoerindustrie, die de kalk verwerkt in
bijvoorbeeld kippevoer.

In februari 1993 ondertekende Waterleiding Fries-
land een kontrakt met Waterschap Friesland voor

aangepast en uitgebreid. Kosten: f 50 miljoen, gereed:
medio 1995

de levering van ijzerhoudend slib. Na opwerking
totferrichloride, kan het waterschap deze grond-
stof toepassen bij de behandeling van afvalwater-
slib in de filterpersinstallatie te Heerenveen.

Hergebruik spoelwater
In 1995 zal in het pompstation te Spannenburg de
zuiveringskapadteit zijn uitgebreid van de huidige
15 miljoen m tot 25 miljoen m per jaar. De volle-
dige vergunningshoeveelheid van 10 miljoen m
uit Oudega (G-S) wordt dan met een reeds aange-
legde ruwwaterleiding naar Spannenburg getrans-
porteerd. Het grootste deel van de totale hoeveel-
heid drinkwater die in Friesland nodig is (ca. 46
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miljoen ms) komt dan uit Zuidwest-Friesland. Een
deel van de produktie is nodig voor het schoon-
spoelen van de zand- en grindfilters. Tot nu toe
werd dit spoelwater, nadat het slib bezonken was,
geloosd op het boezemwater. In Spannenburg
wordt nu een proces voor spoelwaterhergebruik
ingericht. Ook op de andere grote pompstations
zal dat gebeuren. De verwachting is dat ruim 2 mil-
joen m3 spoelwater opnieuw kan worden gebruikt
als drinkwater, waardoor per saldo minder water
hoeft te worden opgepompt. Bij het pompstation
zullen overigens ook windmolens komen voor de
levering van energie. Verder wordt bij het aan het
Prinses Margrietkanaal gelegen pompstation een
aanlegplaats gekreëerd, zodat over enige tijd na-
tronloog, dat wordt gebruikt bij het onthardings-
proces, per schip kan worden aangevoerd. Vervoer
via de weg met meer milieurisiko's is dan niet
meer nodig.

Schiermonnikoog en Vlieland
Veiligstelling van de drinkwatervoorziening op
deze twee eilanden vergt heel wat inspanning. Als
gevolg van nog steeds toenemende rekreatie (sei-
zoensverbreding, uitbreiding akkomodaties, slecht-
weervoorzieningen) groeit het waterverbruik op de
waddeneilanden nog steeds. Ameland en
Terschelling kunnen vanaf het vasteland worden
gevoed, maar Vlieland en Schiermonnikoog zijn te
klein voor zo'n kostbare voorziening. Meer water
oppompen uit de duinen betekent meer verdro-
gingseffekten en daardoor aantasting van de

Op Vlieland werd een grondwaterscherm over een lengte
van 300 meter ingegraven in een vier vwter diepe sleuf

uurwaarden rond de winning. Ook hyperfïltratie
van zoutwater is geen aantrekkelijk alternatief
vanwege het hoge energieverbruik. Verdroging ten
gevolge van andere faktoren dan de waterwinning
zou bij een dergelijke oplossing gewoon doorgaan.
Die andere faktoren zijn bijvoorbeeld de aanplant
van naaldbos, de toename van de duinbegroeiing,
ontwatering van duinen en polders en de kustaf-
slag. Op Schiermonnikoog en Vlieland wordt nu
geprobeerd met Integraal Waterbeheerprqjekten
de verdroging aan te pakken. Tegelijkertijd is het
de bedoeling om drinkwaterwinning op de eilan-
den te handhaven. Alle 'waterbeheerders' op
Schiermonnikoogen Vlieland (Provincie, Gemeen-
ten, Ministerie van LNV, Staatsbosbeheer, Rijks-
waterstaat, Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten en Waterleiding Friesland) werken

samen aan een pakket maatregelen, dat ertoe moet
leiden dat het hydrologische systeem optimaal
wordt beheerd, dat natuurwaarden worden her-
steld en dat de drinkwatervoorziening wordt veilig-
gesteld. Op Schiermonnikoog gaat het om de
volgende maatregelen. Inrichting van een water-
winning bij de Westerpias; inrichten van een ge-
maal om overtollig oppervlaktewater in de Wes-
terpias te pompen; verwijdering van bosopslag uit
duinvalleien; geleidelijke omvorming van naaldbos
naar loofbos, omdat dit minder water verdampt;
opstellen van een plan voor regeneratie van natte
duinvalleien en aanleg van primaire duinvalleien.
Een soortgelijk pakket - de opsomming was overi-
gens niet volledig - wordt bestudeerd voor Vlie-
land. Op Vlieland wordt geëxperimenteerd met
een aan de wadkant ingegraven grondwaterscherm
dat het naar zee afstromende grondwater keert. Bij
voldoende kwaliteit kan dit na zuivering worden
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Boven: Op Schiermonnikoog stond in 1992 in het cen-
trum van het dorp een voorlichtingskast met informatie
over het waterverbruik en het effekt van waterbesparing

Rechtsbeneden:Integraal waterbeheer op Schiermonnikoog.
l.Bij de Westerpias wordt een nieuwe grondwaterwin-
ning ingericht. 2. Inrichting van een gemaal om water
vanuit de sloot langs de Westerpias in de Westerpias te
pompen. Hierdoor wordt de zoetwaterbel onder de Wester-
pias uitgebreid. 3. Plaggen en verwijderen van bosopslag
uit duinvalleien. 4. Lokatie waar verstuiving wordt
gestimuleerd. Het ontstaan van jonge kalkrijke duinen
wordt daardoor bevorderd. 5 Aanleg primaire duinvaüei.

gebruikt als drinkwater. Meer dan driekwart van de
neerslag op de eilanden verdwijnt ongebruikt in
zee en het is daarom interessant om te onderzoe-
ken of die hoeveelheid niet beter te benutten is.

Waterleiding Friesland en het milieu
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat drinkwa-
tervoorziening en milieu nauw met elkaar zijn ver-
bonden. Voor een goede drinkwatervoorziening is
een gezond milieu een voorwaarde. Voor Fries-
land betekent dit dat we over schoon grondwater
moeten kunnen beschikken voor de drinkwater-
voorziening. Het beschikbare grondwater moet
zoveel mogelijk gebruikt worden voor hoogwaar-
dige toepassingen als de produktie van drinkwater.
In het Waterhuishoudingsplan van de provincie
Friesland, de vergunningverlener voor grondwa-
teronttrekking, is dit ook een uitgangspunt Toch
wordt het voor waterleidingbedrijven steeds moei-

lijker om vergunningen voor grondwateronttrek-
king te krijgen, vanwege mogelijke verdroging.
Waterleiding Friesland hoopt dat het woord ver-
droging niet als een toverformule gaat funktione-
ren, om de weg naar winning en zuivering van
oppervlaktewater te effenen. We zijn ervan over-
tuigd dat een zorgvuldige afweging van belangen
ertoe moet leiden dat we in Friesland blijven
kiezen voor grondwater als basis voor de drink-

watervoorziening. Overigens is van oppervlakte-
water goed drinkwater te maken. De prijs die daar-
voor moet worden betaald, is letterlijk en figuurlijk
hoog. En de smaak? Daarover valt niet te twisten,
volgens het gezegde. | IM

Drs. N. van der Woude is hoofd van de afdeling PR bij
Waterleiding Friesland
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