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BEIDE PRODUCTIESTATIONS WRK DOOR BLIKSEM G E T R O F F E N

Hetgevaarvannatuurlijkeincidenten
Dedatum 11 september2001 iswereldwijd eenbegripgeworden.Deterreuraanslagenvandiedag
hebbendewereldveranderd.Ookindedrinkwatersectorisdevraag, ófenzoja hoejeje bedrijfkunt
beveiligentegenzulkeaanslagen, actueelgeworden.Bijdemedewerkersvande beideproductiebedrijvenvanWatertransportmaatschappijRijn-Kennemerland,hetwaterwmstationir.CornelisBiemond
inNieuwegeinenhetwaterwinstationPrinsesjuliana inAndijk,staatookdedatum24september
2001inhetgeheugcugegrijT.Beidewaterwinstations liggenhemelsbreed20'n80kmvanelkaarverwijderd,maarop24septembervanvorigjaarwerdenzijallebeidoorzwareblikseminslagengetroffen, waardoordewatervoorziening vanNoord-Holland plotselingaaneenzijdendraadje kwamte
hangen. Hierondervolgteenbeknoptverslagvanpresident-directeurvanWRKMaartenGastvan
waterdiedaggebeurde,medebedoeldomerbijstiltestaandatnaastbewusteterreuraanslagenook
gewonenatuurlijke incidentendeveiligheidenbedrijfszekerheid, ondanksallevoorzorgsmaatregelen,tochingevaarkunnenbrengen.
Hetproductie-entransportsysteem van
deWRKvoorzietzoalsbekenddedrinkwaterbedrijven eneenaantal industrieën in
Noord-Holland vanvoorgezuiverd rivierwatet uitRijnenIJsselmeer.Daartoe hebben
dezebedrijvencapaciteitgecontracteerd in
éénofmeeronderdelen vanhetWRK-systeem:GWAinWRK-Ien-II,PWNmWRK-I
en-III,CrownvanGelderinWRK-IIen
CORUSinalledrieWRK-systemen.
Daarnaast levert GemeentewaterleidingenAmsterdam vanuit WRK-II industriewater inhet westelijk havengebied vanAmsterdamenhuishoud- en industriewater aan
Hydron Midden-Nederland bijLeidsche
Rijn.PWNvoorzietvanuitWRK-IIIookzijn
proeffabriek ophetpompstationAndijkvan
proceswater.
DeleveringszekerheidvandeWRKwordt
gecreëerddoordekoppelingendietussende
leidingsystemenzijn aangebracht,bijpompstationVogelenzang,indeverdeelputVijfhuizen,hetverdeelstationWesterhoutenhet
verdeelstation Beverwijk(zieafbeelding 1].
DoordatdeWRKovertweeveruiteengelegeninnamepunten beschikt,vijfleidingsystemen totzijn beschikkingheeft ende
hiervooraangeduide koppelmogelijkheden
bezit,isdezekerheid vanleveringzogoed
mogelijk gegarandeerd.Daarnaast heeft de
WRKinNieuwegein nogeengrondwaterwinning voorcalamiteitssituaties tot zijn
beschikking.
Vetontreinigingen indeRijn manifesterenzicheerstnegen maanden later bij het
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innamepunt aanhetIJsselmeer teAndijk.
Breukeninleidingen kunnen doordekoppelingsmogelijkheden goedopgevangen worden.BijTjernobyl-achtige rampen isgrondwater terbeschikking.Beide
productiestations hebbeneeneigennoodcentrale.Watkanerdan nogmisgaan?
Opzettelijke terreuraanslagen vormeneen
apartpunt vanonderzoek.Iederbedrijf heeft
na 11 september vanvorigjaar zijn eigen
doorlichting(nogeens)gemaakten punten
opi'sgezet.
OokdeWRKzaldekomendejaren investeringen doenomzijn kwetsbaarheid voor
aanslagen teverlagen.
EninVEWIN-verbandworden rwee
voorbeeldstudies uitgevoerd omna tegaan
ofverderezekerstelling tegen terreuraanslagenmogelijk is.Ongetwijfeld zullen daaruit
meeralgemenesuggestiesvoorverdere
maatregelen voortkomen.

Het fenomeen onweer
Meteorologenonderscheiden tweesoortenonweer:frontonweer en warmreonweer.
Frontonweer komtmeestalinNederland
voorenontstaat dooreenkoufront boven
zee.Wanneerdit front bovenland komt,
wordtvochtigeluchtomhooggestuwd.Deze
vormtdanhagelkorrels.Grote hagelkorrels
vallennaarbenedenenkleine hagelkorrels
stijgen opmet deluchtstroom.Bijhetsnel
botsenvandehagelkorrelsontstaat lading,
waarbij clustetsvanpositiefenclustersvan
negatiefgeladendeeltjes ontstaan. Hiertussenvinden ontladingen plaats,waarbij de
spanningkanoplopen tot 100miljoen volt,

destroomsterkte 100 tot300kAmpkan
bedragenendetemperatuur kanoplopen tot
30.ooo°C.

Risico's
Dootdirecteenindirecte blikseminslagenisdekansopschadeaangebouwen,constructies,energievoorziening, telemetrieen
meet-enregelapparatuur groot.Indirecre
blikseminslagveroorzaaktschadedooioverspanning,overslag,doorslageninductie.
Kortstondige hogespanningleidt tot schade
aanapparatuur.Tevensveroudert deisolatie
vandeinstallatievetsneldenkanopden
duur geleidingontstaan.Veelindirecteschadevanblikseminslagzalderhalvepasoptermijn zichtbaar worden.

De blikseminslag in Andijk
Op24september 2001 sloegom 10:30uur
debliksem inophetdakvanéénvande filtraatkelders.Hierdoor vielen ogenblikkelijk
deinlaatpompen endefiltraatpompen, die
hetwaternaardeafnemers transporteren,
uit.Daarnaast vieldedoseringvandriewaardigijzer,kalkenwisprovoorhetcoagulatieproces uit.Het telemetriesysteem ende
waterslagketels vieleninstoring.Dechef
vandewacht hadgeenzichtmeet indeverdeelstationsBeverwijkenWesterhout.De
leveringaandeafnemers vielhiermeestil.
Hetwaterwinstation ir.CornelisBiemond
neemtopzo'n moment deleveringaan
CORUSenhetproductiebedrijf Heemskerk
over.Ditgebeurdeookinderdaad.Hoewelde
leveringaanCORUSom 11:20uur met
beperktecapaciteitweerhervat konworden,
moestdezekortdaarnaweerstilgezet worden,omdatdewerkingvanhetzuiveringsprocesverstootd was.Eerstom 16:30uurwas
dekwaliteit voldoendeomvoor industriële

doeleindengebruikt teworden.Leveringaan
PWNwastoennognietmogelijk. Om02:00
uur op25september wasdeMFIweeropeen
zodanigniveau datdeleveringaandeultrafiltratie-installatie vanPWNhervat kon
wotden.
Delevelingaandeproeffabriek van
PWNAndijk konopdeochtend van 25september voortgezet worden.
Hetduurde uiteindelijktot4oktober tot
detroebelheid vanhet helesysteemweertot
hetoudeniveaugedaaldwas.

De blikseminslag in Nieuwegein
Dezelfde dag,maardan'savondsom
21:00uur,sloegdebliksemeenaantal malen
inbij hetwaterwinstation ir.CornelisBiemond inNieuwegein ter hoogtevan het
inlaatpompstation aanhetLekkanaal.In
iedergevaldriebomen bijéénvandegrondwaterwinningen eneen lantaarnpaal vande
terreinverlichting werdengetroffen. Viade
grond bereiktedeontladingdeaardingsinstallatieendeverdeelinrichtingvandeze
grondwaterput, evenalsde meetinrichting
voordewaterkwaliteit bovenhet aanvoerkanaal.Beidekasten werden vernield.Deontladingzochtzichvervolgens viahet signaalnetenhet 230 Ven690Vlaagspanningsnet
eenwegnaarde loogverdunningsinstallatie,
het tankenpark, het ruwwaterpompstation
envandaarviadeterreinverlichting, hetsignaal-entelefoonnet naatdeovetige installatiesophetgehele terrein (zieafbeelding 2).
Omdatdiverseinstallatiesreedsopeen
glasvezelnetwerk aangesloten zijn, hebben
dezegeenhinder ondervonden vandeblikseminslag.Deeilandtafel indecentrale
regelwacht stond nadezehevige ontlading
volrodelampen.Debelangrijkste systemen
blevenechterintact, waatonder dewaterlevering.Vooreendeelhangt dit samen met
deopzetvandeenergievoorziening bijdeze
vestiging.Gewerkt ismetgescheidensyste-

men metrobuuste magneetschakelaars,
zonderafhankelijkheid vandoorgeautomatiseerdesystemenaangestuurde schakelaars.
Deruwwaterpompen wordendoor middelvaneentelemetriesysteem viaenkele
adersvanhetsignaalnetgeschakeld vanuit
debedieningshal WRK-Ien hierop heeft
geenbliksemoverslagplaatsgehad.Ooktrad
geenspanningsdip ophet 10kV/400Vhoogspannings-/laagspanningsnet op, waardoor
depompennietophun nulspanningsbeveiligingzijn geschakeld.
Defiltraarpompen wordengeschakeld
vanuitdebedieningshal WRK-Iviavaste
koperbekabeling.Aangeziendezebekabeling
apartvanhetsignaalnet looptenbinnende
gebouwenvanWRK-I/-IIblijft, heeft hierop
geenbliksemontlading plaatsgevonden.
Defilttaatpompen kunnen uitgeschakeldwordendooreen bedieningscommando
ofdoordenulspanningbeveiliging ten
gevolgevaneenspanningsdipophet 10/3 kV
hoogspanningsnet, maar hierop isdebliksemnietingeslagen.Eenuitschakelcommandovond ooknietplaats,omdat overslag
opdeseparatebesturingskabels uitbleefen
debedieningvandezepompenooknietvia
deprocesautomatisering loopt.Ookdeeigen
noodstroominstallatie werktstand-aloneen
isniet aangesloten ophet systeemvanprocesautomatisering.
Eengrootaantal minder vitaleonderdelenfunctioneerde echter niet meer,zoals
flowmeters,doseerinstallaties, terreinverlichting,telefoonvoorzieningen, diverse
onderdelen vandeprocesautomatisering,
inbraakalarm entoegangscontrole enwaterkwaliteitsmetingen. Diverse installaties
kondenopnieuwwordengestart, maar sommigemoesrenvervangen worden.Zokondendedoseringende tetreinverlichting
weerbinnen tweeuur bijgezet worden,de
telefooncentrale endetoegangscontrole bin-

Aflj. f. De koppelingen tussen deleidingsystemenvan WRK.
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nen acht uur,deprocesautomatisering en
eenaantalflowmeters ookbinnen acht uur
doorgebruik vanreservedelen,maar enkele
flowmeters konden pasnatweetotvier
wekenweerinbedrijfgenomen worden
(nieuwelevering).
Deapparatuur voordewaterkwaliteitsmetingen endeinbraakbeveiliging moest
volledigvervangen worden.

De afdekking van risico's
Infinanciële zinhaddeWRK het risico
vanblikseminslagafgedekt doorzichteverzekeren.Eenclaimvan200.000euroisbij het
verzekeringsbedrijfneergelegd.
Detechnischezekerheidendebeveiliging
vanhetWRK-systeemzijndestijds gezochtin
hetkiezenvoottweeankerswatbetreft innamepluseennoodgrondwaterwinning,het
dubbelofinmeervoud uitvoerenvanprocesonderdelen,dubbeleleidingsystemen,een
gtoot aantalkoppelmogelijkheden, toegangsbewakingenbliksembeveiligingeneigen
noodstroominstallaties.
Uiteraard wasbekend dateen bliksembeveiligingsinstallatie geengarantie biedt
tegenelkeblikseminslag.
Metdemogelijkheid datopbeideinstallatiesdebliksemgelijktijdig ofvrijwel
gelijktijdig zouinslaan,hadden wijechter
geenrekeninggehouden.Vooronswasdit
aanleiding toteennieuweanalysevanonze
leveringszekerheid en storingsgevoeligheid.
Naastdeuitkomsten vandebezinningop
terreuraanslagen wordthierinookdekans
dat meerderenatuurlijke incidenten kunnen samenvallen,meegenomen.t[
CorCors
Wim Groeneveld
Maarten Gast
(WRK)

Ajb. 2:De ontlading na deinslag op24september2001
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