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Voorgeschiedenis
Eeuw lang stank

H et is algemeen bekend dat het al bijna
een eeuw lang stinkt rond de kanalen in

de Groninger en Drentse veenkoloniën. De
stank ontstaat door de zeer grote afvalwater-
lozingen van aardappelmeelfabrieken en ver-
der door kartonfabrieken. In de loop van de
jaren verergerde bet probleem door de pro-
duktie-vergroting. Vooral in de kampagnetijd
van de aardappelmeelfabrieken (eind augustus
tot Kerstmis) was de stankhinder ondraaglijk.

In het verleden heeft men nooit serieus
onderzocht en geprobeerd de vuilwaterlozin-
gen sterk te verminderen. Dit ondanks het feit
dat het afvalwater van aardappelmeelfabrieken
waardevolle bestanddelen, zoals eiwitten,
aminozuren en mineralen bevat.

Nieuwe wet
In 1966 wordt een eerste ontwerp van de

Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren be-
kend. Hieruit blijkt dat er in de toekomst
heffingen komen voor met name lozingen van
afbreekbaar vuil. Gezien de zeer grote lozin-
gen van de veenkoloniale industrie zou het
hier om vele miljoenen guldens per jaar gaan.
Dit onder anderen heeft het Avebe-koncern
van cirka tien aardappelmeelfabrieken er toe
gebracht de mogelijkheden van interne zuive-
ring te onderzoeken. In 1970 staat men op het
punt een proces in de praktijk uit te testen
(eiwitwinning uit gekoncentreerd vruchtwater
en indamping van het onteiwitte vruchtwater;
verkoop eerst als veevoeder).

Smeerpijp
In 1970 komt anderzijds het al bestaande

smeerpijpplan weer aan de orde. Deze veen-
koloniale afvalwaterleiding zou al het vuil
wegpompen naar de Eemsmonding. De Eems-
mond is zout rijkswater in tegenstelling tot de
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provinciale veenkoloniale kanalen. Men denkt
in die tijd dat de heffingen die er aan zouden
komen alleen zouden gelden voor lozingen op
binnenwateren. Enige jaren laten blijkt dat
een vergissing.

Tegen het smeerpijpplan van de provin-
cie Groningen komt in 1970 ook een golf van
verzet. Milieumensen en Westduitsland zijn
bevreesd voor de te verwachten effekten op het
milieu van de Eemsmond. Voorts stellen zij
dat de smeerpijp een dure milieuverstoring
wordt. Dit gezien de op dat moment duidelijk
wordende mogelijkheden interne zuivering in
de fabrieken toe te passen.

In de provinciale staten en de Tweede
Kamer komt het eind 1970 tot een kompro-
mis. Er zal in eerste instantie een eerste fase
van de smeerpijp worden aangelegd, groten-
deels te financieren door het Rijk, maar te
beheren door de provincie. Tegelijkertijd zal,
gesteund door de overheid, verder onderzoek
plaatsvinden naar interne zuivering bij de
fabrieken. Eind 1971 komt de toezegging van
de minister van Verkeer en Waterstaat dat er
alleen vooraf gezuiverd afvalwater op de
Eems mag worden geloosd.

Afvoer van afvalwater van aardappelmeel-
fabrieken.

Vervuiling kanalen
Al jaren lang lozen de fabrieken het vuil

in de kanalen. Deze kanalen wateren groten-
deels af richting de Dollard, alwaar een grote
vervuiling ontstaat. Een relatief klein deel gaat
naar de Overijselse Vecht. In de kanalen vindt
onderweg al gedeeltelijk afbraak plaats, ge-
paard gaande met de sterke rottings lucht. In
de zeventiger jaren is men de kanalen sterker
gaan doorstromen. Veel aardappelmeelfabrie-
ken hebben ook bergingsbassins waar al enige
afbraak plaatsvindt. De rest van het vuil
wordt dan geleidelijk geloosd. De bergings-
bassins en vloeivelden geven overigens ook
veel stankhinder.

Latere ontwikkelingen
Pas in 1974 wordt werkelijk gestart met

de aanleg van het eerste gedeelte van de
smeerpijp (Hoogezand Foxhol en beide Peke-
la's naar Eems). Kosten ruim 60 miljoen
gulden. Inmiddels is in 1971-1972 interne
proefzuivering bij de Avebe fabriek Ooster-
moer te Gasselternijveen voltooid. De meeste
strokartonfabrieken zijn dan reeds overgescha-
keld op oud papier als grondstof. Dit geeft
minder vervuiling, bovendien is het probleem
nu makkelijk intern op te lossen. Eind 1976
komt het Avebe-koncern met een basis-sane-
ringsplan voor haar tien fabrieken. Dit plan
houdt in geleidelijke koncentratie van de pro-
duktie in de drie fabrieken (Oostermoer,
Veendam, Ter Apelkanaal) en uitbreiding
interne zuivering aldaar. De kosten bedragen
dan ruim 400 miljoen gulden, waarvan cirka
25% door subsidies verkregen kan worden.

Bij de drie Nederlandse KSH aardappel-
meelfabrieken is men dan nog veel minder
ver. In de tweede helft van 1977 is aan de
orde de aansluiting van de enige aardappel-
meelfabriek op de smeerpijp die dan vrijwel
klaar is. Hierbij ontstaan moeilijkheden omdat
er nauwelijks vooruitzichten zijn bij de KSH



fabriek in Foxhol op spoedige interne zuive-
ringen. Inmiddels zijn in 1977 ook grote chro-
nische problemen in het KSH-koncern mani-
fest geworden. Per december 1977 staat de
minister van Verkeer en Waterstaat toe dat de
provincie via haar smeerpijp een beperkte
hoeveelheid op de Eems mag lozen. In 1978
wordt de aardappelmeeltak van KSH overge-
nomen door Avebe, die dan alle aardappel-
meelfabrieken bezit. De smeerpijplozingen
blijven in beperkte mate doorgaan. De rest
komt in de kanalen. In de kampagne van dit
jaar stopt de smeerpijp omdat de provincie
geen geldt heeft de lozingsheffingen te betalen
aan het Rijk. Ook durft de provincie Gronin-
gen dit geldt niet bij de aangesloten fabrieken

Overzicht aardappelmeelfabrieken:

terug te halen. Nog steeds krijgen de vele
fabrieken die op de provinciale kanalen lozen
van de provincie een zeer vergaande reduktie
op de lozingsheffingen. Dit najaar is tevens
gestart met de ombouw van de Scholten
Avebe fabriek in Foxhol, die volgend jaar
grotendeels moet zijn voltooid.

Inmiddels is het echter steeds meer de
vraag of verdere uitvoering van de plannen
financieel uitvoerbaar is. Na de overname van
de KSH-fabrieken is Avebe nog niet gekomen
met een herzien basisplan voor de andere
fabrieken dan de ex-KSH fabriek te Foxhol.
Voorts is eind augustus een motie aangeno-
men in Provinciale Staten van Groningen om
het afvalwater dat bij Veendam wordt geloosd
te trachten te verplaatsen, mogelijk zelfs tot
vlak bij de Dollard nog net in provinciaal

water (om de heffingen van het Rijk te ontlo-
pen). Ook zou Avebe de fabriek WTM Ter
Apelkanaal, die de grootste wordt, nu als
eerst volgende moeten saneren die ipv. van
Veendam Avebe hiertoe bereid schijnt te zijn.
Maar financiële problemen en een onnodig
lage financiële opbrengst voor het te winnen
eiwit maken elke verdere zuivering momen-
teel onzeker.

Tot slot dreigt de sluiting van de aard-
appelmeelfabriek TTP in Stadskanaal ivm. de
weigering van een hinderwetvergunning.

Inventarisatie veenkoloniale vervuilers

Kartonfabrieken
Verreweg de meeste kartonfabrieken

zijn inmiddels overgeschakeld van stro naar

naam

Pekela en
omstreken

Toekomst Twee
Provinciën

DWM

Scholten Avebe
Tonden ex KSH

WTM TA

WTM TAK

Oostennoer

Oranje

Excelsior

Onder Ons
ex KSH

plaats

N. Pekela

Stadskanaal

Veendam

Foxhol

Ter Apel

Ter Apel-
kanaal

Gasselte-
nijveen

Hijken-
S milde

Veenoord

De Krim

kapaciteit
(ton/uur)

70-80

120-130

115-130

140

115-180

175-180

180

75-100

95

110

interne zuivering

-

-

-

in '80 eiwitwinning
+ indamping rest.

-

-

eiwitwinning +
indamping rest

eitwitwinning

waswaterzuivering

eiwitwinning

bergingsbasin

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

vloeiveld

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

wijze van lozing
op opp. water

per buis naar AG
Wildervanckkanaal

Mussel A kanaal
via Pagediep

AG Wildervanckk.

persleiding naar
Scheemda

Ruiten A kanaal

Mussel A kanaal

RZI Gieten

indirekt de Vecht

indirekt de Vecht

Vecht

funktie in basisplan

stopzetting in '80
of later

sluitingsproc. hin-
derwet tzt dicht

kap. 180, vol. zuiv.

kap. 180, vol. zuiv.

tzt dicht

kap. 360, vol zuiv.

volledig gezuiverd

tzt dicht

tzt dicht

kap. 120, vol. zuiv.
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oud papier als grondstof. Hierbij wordt de
watervervuiling geringer en is interne zuive-
ring veel gemakkelijker, door vezelafschei-
ding uit water. Ten opzichte van de aardap-
pelmeelfabrieken is de vervuiling overigens
relatief gering. Wel gaat het een heel jaar
door. Bij veel kartonfabrieken wordt al gezui-
verd. Binnen de Groninger kartonindustrie is
momenteel een herstrukturering aan de gang.

Aardappebneelfabrieken

Herkomst van de vervuiling
De aardappel is als volgt samengesteld:

water 76,4%; eiwit 1,2%; overige opgeloste
komponenten 3,3% (te zamen het vruchtwater
vormend); zetmeel 17,8% en vezel 1,3%.
Het zetmeel wordt volgens onderstaand pro-
duktieproces gewonnen:
- wassen van de aardappelen
- malen van de aardappelen
- afscheiding van het vruchtwater
- scheiding zetmeel vezel
- droging van het zetmeel
De vervuiling bestaat nu uit:
1 het was- en transportwater (tegenwoordig

cirka 1 m3/ton aard.) 3-5% van de totale
vervuiling.

2 aardappelvruchtwater, 85-90% van de to-
tale vervuiling.

3 proces- en raffinagewater, cirka 10% van
de totale vervuiling.

Mogelijkheden ter reduktie
van de vervuiling
a Suppletie waswater. Gezien de geringe
vervuiling van het waswater kan dit eenvou-
dig biologisch met zuurstof (aëroob) gezui-
verd worden en vervolgens geloosd worden
op het oppervlaktewater,
b Aardappelvruchtwater. Allereerst wordt
het vruchtwater met behulp van ultrafiltratie
gekoncentreerd.
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Uit het gekoncentreerde vruchtwater wordt het
daarin aanwezige eiwit door coagulatie — bij
hoge temperatuur (90° C) en aanzuring met
behulp van zwaveldioxyde, afgescheiden. In
verband met de houdbaarheid wordt het afge-
scheiden eiwit vervolgens geraffineerd en
gedroogd. De eiwitten zijn (nog) niet geschikt
voor menselijke konsumptie. Het onteiwitte
vruchtwater kan verder gekoncentreerd wor-
den door hyperfïltratie en indamping. Beide
processen zijn erg energie intensief. Het kon-
centraat wordt vermengd met gedroogde aard-
appelvezels.
c Proces en raffinage water. Deze water-
stroom kan zowel aëroob als door vergisting
(anaëroob) gezuiverd worden. Na zuivering
kan het geloosd worden op het oppervlakte-
water»
Door opslag van de ongezuiverde stromen a
t/m c op vloeivelden en/of in bergingsbassins
kan een reduktie verkregen worden van
30-70%. Echter dit gaat wel gepaard met
stankproblemen.
In de tabel is de huidige stand van
zaken binnen de aardappelzetmeelfabrieken
weergegeven.

De berekening van heffingen (in verband
met de vuillozingen) door de provinciale
waterstaat Groningen gaat uit van de verwer-
kingskapaciteit en een omrekeningsfaktor ont-
leend aan de wel bekende vervuilingswaarde
van het bedrijf Scholten Avebe-Foxhol. De
verwerkingskapaciteit hiervan is 140 ton/uur,
waarbij een gemiddelde vervuilingswaarde
van 1,1 miljoen Inwoner Ekwivalenten hoort
(rijksformule).

Stankprobleem
Zoals reeds gemeld zijn de bergingsbas-

sins en vloeivelden niet vrij van stank. Het-
zelfde geldt echter ook, zij het in iets mindere
mate voor de kanalen waarop ongezuiverd
water wordt geloosd. De stank ontstaat tijdens

de afbraak, door bakteriën, van de geloosde
afvalstoffen in het water. Doordat het aanbod
van afvalstoffen te groot is ontstaat een tekort
aan zuurstof in hét water, zodat anaërobe
bakteriën groeien, die de afvalstoffen afbreken
zonder zuurstof te gebruiken. Op zich is deze
afbraak efficiënt, doch ze gaat doorgaans
gepaard met ontwikkeling van stankstoffen.
Deze stinkende gassen zijn voornamelijk
zwavelwaterstof en verder ammoniak, orga-
nische zwavelverbindingen, zwavelkoolstof en
mogelijke fosfmen. Zwavelwaterstof is een
zeer giftig gas, vergelijkbaar met blauwzuur,
doch men ruikt het al in waarschijnlijk
ongevaarlijke koncentraties.

Toekomst
Het is begrijpelijk dat de situatie van

vervuilde kanalen en stank onhoudbaar is
voor, met name de Oost-Groningers. Voorts
in verband met het natuurlijk milieu van de
kanalen en de Dollard. Hiertegenover staat
echter dat van de Avebe niet gevergd kan
worden de problemen binnen een paar jaar
volledig opgelost te hebben. Dit niet zozeer
vanwege gebrek aan technologische kennis,
maar vanwege de te hoge investeringen,
waarvan de schattingen tegenwoordig varieren
van 750 miljoen tot misschien zelfs 1 miljard
gulden. Het Rijk heeft slechts een subsidie
van maximaal 25% toegezegd. Dwangmaat-
regelen zoals het normaal laten betalen van de
heffingen, zal het toch al niet zo, op financi-
eel gebied, sterk staande Avebe koncern,
zoals zoveel andere koncerns afdoen door te
wijzen op het verlies van arbeidsplaatsen.
Niettemin streeft de Avebe volgens het basis-
plan en een herziening hierop (door overname
van KSH) naar een volledige oplossing van
het afvalwatervraagstuk van de Nederlandse
aardappelzetmeelindustrie omstreeks 1985.
Tot nu toe wijst weinig erop dat dit ook maar
enigszins gehaald zal worden.



Oplossingen op korte termijn zijn slechts
mogelijk in de vorm van het aanleggen van
pijpleidingen. Op deze manier kan men een
afvalwaterstroom verleggen, zodat de stank-
hinder uit een dicht bevolkte streek gehouden
kan worden. Bovendien kan een afvalwater-
stroom in een sterker doorstroomd kanaal
gebracht worden. De P en O fabriek heeft
reeds een pijpleiding naar Veendam, uitmon-
dend in het A.G. Wildervanckkanaal.

Om de stank bij Veendam te verminde-
ren moet een pijpleiding komen van de
DWM-fabriek naar het A.G. Wildervanck-
kanaal in de zwaaikom ten noorden van
Veendam. De pijpleiding van de P en O
fabriek zal dan ook hierop aangesloten kunnen
worden. Een tweede mogelijkheid die naar
voren is gebracht is een lange pijpleiding aan
te leggen, zodat het afvalwater van DWM en
P en O op de Pekel A ten oosten van Win-
schoten geloosd kan worden. Om financiële
en principiële redenen moeten wij een derge-
lijke oplossing afwijzen. Gezien de boven-
staande mogelijkheid tot stankreduktie rond
Veendam is het aan te bevelen eerst WTM
TAK volledig te zuiveren en vervolgens
DWM. Bovendien kunnen nu de kleinere
fabrieken sneller gesloten worden, omdat
WTM TAK de grootste van de vier overblij-
vende fabrieken is.

Aktie
Onlangs zijn de Milieufederatie Gronin-

gen, de Werkgroep Eemsmond en de Wad-
denvereniging een aktie gestart voor de oplos-
sing van het totale veenkoloniale afvalwater-
probleem.

Hierbij wordt gepleit voor het onderzoek
om het te winnen aardappeleiwit geschikt te
maken voor menselijke konsumptie. Dan zal
de interne zuivering financieel veel aantrek-
kelijker worden. Ook moeten de mogelijkhe-
den om bij de aardappelmeelfabrieken uit

aardgas tegelijk stroom en warmte (stoom) op
te wekken worden bevorderd. Zodoende kan
veel energie worden bespaard. Het EGD is
hierbij een dwarsligger.

Voorts lijkt het zinvol nader te onder-
zoeken of het onteiwitte vruchtwater via
vergisting (anaërobe zuivering) goedkoper is
te zuiveren. Deze methode heeft ook nadelen
onder andere de restlozingen.

De aktie zal ook een juridische poot
hebben. Veel fabrieken, bijna alle in de

provincie Groningen, draaien op zeer sterk
verouderde milieuvergunningen.

De drie bovengenoemde organisaties zul-
len in november een uitgebreide nota over de
veenkoloniale afvalwaterproblematiek uitbren-
gen. Deze nota is aldaar tegen een geringe
vergoeding te verkrijgen. CC

Job Schreudcr en Johan Lok zijn beide lid van de
Werkgroep Eemsmond.

Avebe fabriek te Veendam.


