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NieuwbouwzuiveringsstationDeLaakweert
bentazon
Methetproefdraaienvandespoelwaterverwcrkin^,waarbijgebruikgemaaktwordtvanmembraantechnologie,ijdenieuwbouwvan hetzutverirçgsstarionDeLaakvanHydronZuid-Holland inde
Alblasscrwaardbijna volledigin^jebruik.Deuitbreidingvandebestaandezuiveringomvatnaasteen
nieuwespoelwaterverwerkin^jdenieuwbouwvaneenremwaterber^ing,eenouthardirigsinstallatieen
actic/kool/ïlters.Metnamedelaatsteivarennoodzakelijkvanwegedestijgendeconcentratievan het
bestrijdingsmiddel bentazonmhetopgepompte.grondwater,een^evol^jvandelozuigen20tot30jaar
geledendoorBASF indeRijn.Volgendjaarmoetdenieuwezuiveringvolledigjunctionereu.
ZuiveringsstationDeLaakligtinhet
zuidoostelijk deelvanhet voorzieningsgebied
vanHydronZuid-Holland enproduceerthet
drinkwatervoordeVijfheerenlanden eneen
grootdeelvandeAlblasserwaard.Het
bestaandezuiveringssrationdareertuithet
beginvandejarenzeventigenwasgeziende
goedekwaliteitvanhetopgepomptewater
relatiefeenvoudigvanopzet.Hetzuiveringsprocesbestonduiteenbeluchtingmiddels
versproeiingeneennatfiltrariestap, bestaande
uiteenachttalfilters.Aanvankelijk hadhet
stationeencapaciteitvanachtmiljoen kubiekemeterwateropjaarbasis.Doorplaatbeluchtersbovendefiltersteplaatsenvoorhet

verwijderen vanhetinhetgrondwateraanwezigemethaankontevensdecapaciteit
forswordenuitgebreid.Deplaatbeluchters
zijn halverwegedejarennegentiggerealiseerd.
Gelijktijdig werdeennieuw puttenveld
ontwikkeld metcapaciteit vanvier miljoen
kubiekemeterperjaar.Dehuidige capaciteit
vanhetstationbedraagt inmiddels 12,6miljoen kubiekemeter waterperjaar(achtmiljoen vanhetoude,viermiljoen vanhetnieuweputtenveld en0,6miljoen kubieke metet
watervandewinplaatsVianen).Alsgevolg
vaneenoplopend bentazongehalte inhet

ruwwater,deverscherpte normvoorhet
koperoplossend vermogenendevraagvan
deklanten naaronthard warer isbeslotende
zuiveringuittebreiden.Beginditjaar werd
denieuwbouw opgeleverd.
DeLaakiseen diepgrondwaterwinning.
Het waterwordtopgepomptuithettweede
watervoerendepakketopeendieptevan65
tot90meter ondet hetmaaiveld. Eindjaren
negentigwerden sporenvanhetbestrijdingsmiddel bentazon inhetopgepompte
water aangetoond.BentazonisdoorBASF in
Duitslandgedurendedejarenzeventigen
tachtigindeRijngeloosdenstroomtinde
bodemnulangzaam doortotinhetopgepomptegrondwatervan zuiveringsstation
DeLaak.Modelberekeningen hebben aangetoond datvanaf2001 overschrijding vande
normzouplaatsvinden.Pasover30jaarzal
hetbentazongehalte inhetopgepompte
waterweertotonderdenormdalen.Omte
kunnen blijven voldoenaande wettelijke
normvan0,1 (jg/1wasuitbreiding vande
zuiveringmetactiefkool noodzakelijk.
Alstijdelijke maatregelzijn tweevande
acht bestaandenatfilters omgebouwdtot
koolfilters. Doorhetwaterdeelsoptemengenéneenselectiefputschakelprogramma
konwatetgedistribueerd wordenmeteen
bentazongehalte onderdebedrijfsnorm van
maximaal 0,05LJg/1.Naasrdeuitbreiding
vandezuiveringmeteenachttalactiefkoolfilters istevensbesloten omdezuiveringte
voorzienvaneenonthardingsinstallatie.Dit
omtegemoet tekomenaandevraagnaar
onthard waterdoordeklantenendooraanscherpingvandenormvoorherkoperoplossendvermogen.Degelijktijdige bouwvan
actiefkoolenonthardinggeefr tevenseen
belangrijke besparinginbouwkosten.

Zuiveringsproces
InsamenwerkingmetKiwaOnderzoek
enAdviesiseenstudieuitgevoerd naarde
mogelijke zuiveringsvarianten vooreenconditionetingstapeneenbarrière tegen(toekomstige) microveronrreinigingen, zoals
bentazon.Opbasisvandezestudieiseenelftalmogelijke zuiveringsvarianten onderzochtennaderuitgewerkt.Naafweging van
eenaanralcriteriaisgekozenvoordevarianr
waarbij deonthardingssrap nade(bestaande)snelfdtratiestap ende(volstroom)koolfiltratie nadeonthardingsstap indezuiveringwordengeplaatst.Naingebruikname
vandenieuwekoolfilrers worden detot
koolfilters omgebouwde natfilters weer
ingericht als voorfilters.
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berging) van buiten gezien duidelijk herkenbaar zijn. De filterblokken zijn uitgevoerd in wit, de reinwaterberging in zwart
metselwerk. Voor het verticale transport van
zware apparatuur (pompen, afsluiters) in het
gebouw iseen lift aanwezig, duidelijk herkenbaar door zijn ronde vorm (zie foto).

Het ruwwater op zuiveringsstation De
Laak heeft een totale hardheid van circa 2,3
mmol/1. In eerste instantie zal ontharding
plaatsvinden tot 1,5 mmol/1. De onthardingsinstallatie zelfmet de bijbehorende
hulpinstallaties zijn uitgelegd voor de ontharding tot 1,0 mmol/1. In verband met de
hoogte van het TAC-gehalte in het water
(5mmol/1) isgekozen voor kalkmelk als onthardingsmiddel. De ontharding bestaat uit
vier pelletreactoren, tien carry-overfilters en
een installarie voor de aanmaak van kalkmelk, opslag en aanvoer van entzand en de
opslag en afvoer van pellers.Ter besparing
van het eigen waterverbruik is een membraaninstallatie gerealiseerd, waarmee het
spoelwater van de huidige zandfilters en de
nieuwe carry-overfilters grotendeels wordr
teruggewonnen en weer als drinkwater in
het proces gevoerd wordt.

Pompenhalmetlijtschansindenieuwbouw.

Met de komst van de ontharding is het
van belang dat de productie zo 'vlak' mogelijk (oprimale afstemming van de vraag en
de productie van water) kan plaatsvinden.
Om die reden wordt de reinwaterberging
fors vergroot. De koolfiltratiestap bestaat uit
acht koolfilters. Na de koolfilters isnog een
UV-desinfectie aanwezig.

Nieuwbouw en inbedrijfname

Naast ontharding, actiefkool,UVen
reinwaterberging wordt de gehele noodstroomvoorziening van het station vernieuwd. Ook iseen nieuwe bedieningsruimte voor het personeel voorzien. Vanuit het
oogpunt van leveringszekerheid is de restcapaciteit van de zuivering gesteld op 50procent. Het ontwerp gaat daarom uir van een
tweestratenmodel, dat consequent is doorgevoerd tot en met de energievoorziening en

De nieuwbouw bestaat uit een betonskelet voor de diverse functies, gescheiden
door glazen trappenhuizen. Om de kans op
besmetting te minimaliseren zijn de koolen carry-overfilters uitgevoerd in een gesloten betonnen filtergalerij, die echter voor
het bevoegde personeel goed bereikbaar is.
Aan de buitenzijde is het beton afgewerkt
met metselwerk. De kleur van het metselwerk iszodanig gekozen dat de functieblokken (filterblokken, ontharding, reinwater-

procesautomatisering. De procesautomatisering isvergaand gestandaardiseerd. Dit heeft
ertoe geleid dat de ontwerp- en bouwtijd
voor de procesbesturing aanmerkelijk kon
worden bekort.

Kentallenenwaterkwalïteits,ge,gevensvandeverschillendeprocesonderdelenvanzuiverin^sstationDeLaak.
ruw

aantal
oppervlak (m2)
maximale belasting (mï/h)
oppervlaktebelasting (mï/m 2 /h)
methaan (Mg/l)
ijzer (mg/l)
mangaan (mg/l)
ammonium (mg/l)
totale hardheid (mmol/1) 2,35
totaal anorganisch koolstof
(mmol/1)
pH
SI
troebelheid (FTE)
bentazon (ng/1)

plaatbeluchters
8
4
325

snel- onthar- carryfilters dingsover
reactoren filters

32
325

4
4.9

kool
filters

10
30

30

270

3^7

10,2

100

490
9,2

circa 1000
20
0,9
0,9
0,11
0,11
0,65
0,65
2,35
2,35

<20

<20

<20

<20

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

0,005
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<o,oo5
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<o,o05
<o,o3

<o,oo5
<o,03

1.5

1,5

1,5

4,7

2,9
circa 8,7
0,6
circa6

2,9
8,15
0,15
0,1

100

100

81

4,7

100

4,7

100

100

12,2

De totale realisatiekosten bedroegen 25,8
miljoen euro. De bouwtijd heeft conform
planning ongeveer 32maanden geduurd.
Direct na de officiële ingebruikname begin
ditjaar isbegonnen met de opstart van het
onthardingsproces. In drie etappes is steeds
een aantal carry-overfilters gevuld en samen
met één onthardingsreactor in bedrijfgenomen. De eerste onthardingsreactor is gevuld
met circa 2,5m entzand (0,2-0,5 m m ) e n
daarna met een oplopende kalkmelkdosering in bedrijfgenomen. Na volledig draaien
van deeerste reactor zijn de tweede en derde
reactor achtereenvolgens gevuld met een
deel nieuw entzand en een deel van de onthardingskorrels uit de reeds ingewerkte
reactor. Het opstarten van de tweede en derde reactor verliep daardoor voorspoedig.
Op dit moment past Hydron Zuid-Holland volsrroomontharding toe tot een totale
hardheid van 1,5 mmol/1. Hierbij produceren de reactoren een effluent met een troebelheid van 6FTE.Decarry-overfilters zijn
uirgevoerd als dubbellaagsfilters, bestaande
uit één meter filterzand 0,8-1,25m m e n één
meter hydro-antraciet 1,4-2,5m m . De dubbellaagsfilters verlagen de troebelheid van
het reactoreffluent tot circa 0,1FTE.De dubbellaagsfilters worden gespoeld op basis van
doorstroomd volume. In de huidige situatie
gaan de filters in spoeling op een doorstroomd volume van circa70.000 kubieke
meter. De verwachting isdat deze na-optimalisatie van de reactoren nog iets verder
omhoog kan tot 100.000 kubieke meter. Het
opstarten van het onthardingsproces is,
afgezien van relatiefkleine opstartproblemen, voorspoedig verlopen. Vier maanden
na oplevering was de ontharding volledig in
bedrijf en sindsdien wordt al het opgepompte water onthard tot 1,5 mmol/1. Volgens
planning is onlangs dus het proefdraaien
met de spoelwaterverwerking begonnen, f
Ronald de K o n i n g
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