ACTUALITEIT

WPH omvat
de volgende werken:
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Waterproductiebedrijf
Heelgaatcruciale
rolspelenin
zuidoost-Nederland
Op2jmeiwordthetWaterproducticbedrijfHeel (WPH)ojjicieelgeopend.Hetprojectwerdinmei
2001 technischopgeleverd.Naeenperiodevanopstarten,inwerkenenopschakelenisdeleveringnaar
deconsumentajgelopcnnovemberbegonnen.WPHvormtéénvandeweinigerecentegrootschalige
nieuwbouwplannenophetgebiedvanoppervlaktewatermNederlanddieverderzijngekomendan
hettekenbord.Nogalwatvergelijkbareplannenvananderebedrijvenzijninhetwordingstraject
gesneuveld.WPHoverlee/dedaarentegenallevoortschrijdende inzichtenenontwikkelingen.Inde
komendedecenniazalWaterproductiebednjjHeeléénvandebelangrijkstepeilersgaanvormenvan
deopenbaredrinkwatervoorziening vanLimburg.
Deeerstegedachten rondWaterproductiebedrijfHeelontstonden indezestiger
jaren.InhetEerstestructuurplan voorde
drinkwater-en industriewatervoorziening
van 1972isineengrootschaligproject voor-

zien,waarbij grindwinplassen bijPanheel
ingezetzoudengaanwordenvoordedrinkwatervoorziening vanLimburg.DeontgrindingvandeBoschmolenplasvondplaatsin
deperiode 1972tot 1983.Deontgrinding van

• innamewerkaanhetLateraalkanaal
(3800m3/h)eninnameleiding
(3 km,800mm)
• analysebekken(verblijftijd meerdan
zevendagen)
• bekkenDeLangeVlieter{25miljoenm3,
verblijftijd meerdanéénjaar)eneen
back-upbekken:deBoschmolenplas
• bodempassagemiddels oeverinfiltratie,
verblijftijd meerdan30dagen
• driewinveldenmetintotaal30puttena
100tot 150mï/h
• drinkwaterproductiebedrijfmeteen
capaciteitvan2800m'/h,omvattendeen
cascade,twaalfsnelfdters,achtkoolfilters,UV-desinfectie,ruim io.ooom.3berging,tweedrukgroepen,intotaalzes
pompena200tot600m'/heneenspoelwaterverwerkingvan200mJ/h
• enruim 100kilometer transportleiding
(400-900mm),naartienbestaande
grondwaterpompstations inmidden-en
nootd-Limburg.

DeLangeVlieter isgedurendedejaren 1983
tot 1995gerealiseerd.
In 1980werdhetprojectWPHconcreter
doorhetinstellen vaneenprojectgroep 'Panheel'doorGedeputeerdeStatenvanLimburg.
In 1985verscheenheteindrapport 'SpaarbekkenPanheel,inrichtingeneffecten'. Vanaf
toenwerdendewerkzaamheden opgepakt
doorWaterleidingMaatschappij Limburg
(WML).Debenaming'Spaarbekken'isintussennietlanger terecht.Inhetbekkeniseen
ovetbruggingsperiode vootzienvantweetot
drieweken.Vooreventuelegifgolven inde
Maasisdithistorischgezienruimvoldoende.
Voorextremecalamiteiten isechter voorzien
ineendiepe grondwarerwinning.
Inherkadervanhetanti-verdrogingsbeleidistussen 1991 en1995gestudeerd opde
ovetschakelingvangrond- naar oppervlaktewater.Dirwerdvastgelegdinhet'Toetsingskadergrondwateronttrekkingen enalternatievenmetbetrekking rordeopenbare
drinkwatervoorziening inLimburg'.Deconcreteopdrachr aanWMLwerdhettealiseren
vaneengrootschalig oppervlaktewaterprojectmeteencapaciteitvan20miljoen kubiekemeterperjaarin2002.
Hetproject maakthetmogelijk een
reeksvankwetsbareen niet-duurzame
grondwaterwinningen (verdroging)inmidden-ennoord-Limburg opteheffen ofte
verminderen.
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Kengetallen
jaarlijkse waterleveringWML:
projectie tentijdevanhetontwerp:
aantalhuishoudensvoorzieningsgebiedWML:
gerealiseerdecapaciteitWPH:
totalekostenWPH,inclusiefleidingen:
kostendrinkwaterproductiebedrijf inclusiefaanvoerwerken:

Naeenmarktverkenning verleende
WMLin 1993 aanDHVWaterdeopdracht tot
hetontwerpen vanhet drinkwaterproductiebedrijf Dearchitectuur zou verzorgd
wordendoorStelt&SchootsArchitectenbureauteAmersfoort.Daarbij isindeontwerpfasegekozen vooreenintensieve samenwerkingsvorm ('partnering')eneen
gestructureerde, projectmatige aanpak1).
Simultaan aan hetontwerprraject is
proefonderzoek uitgevoerd (ziepag.26).Dit
onderzoek moesthet zuiveringsconcept
bevestigen eneventuele bijstelling regelen
vanhetontwerp opdetails.Deuitkomsren
vanhetproefonderzoek waren vooralvan
belangvoordebedrijfsvoering endeopzet
vandespoelwaterverwerking (ziepag. 28).
DebouwvanWPHbegon in 19982'.Daarbij heeft WMLDHVverregaand gemandateerdenishet bouwmanagement inde
vormvaneenEPCM-contract (Engineering,
Procurement enConstruction Management)
uitgevoerd.IntotaalgingWMLmeer dan
150contracten aanmetaannemers enleveranciers,waaronder de hoofdaannemers
BAMNBMInfratechniek enBAMNBMPijpleidingenenIndustrie(hetvroegereNBM
Amstelland enNBMLeidingbouw),USF
Benelux,KuipersKlimaatinstallaties,Ballast
Nedam,Conetra,HVLenSiemens.

circa80miljoen miperjaar(2002)
105miljoen msperjaar(2015)
484.000(heelLimburg)
20miljoen miperjaar
circa150miljoen euro
circa45miljoen euro

sparendeoplossingen ontwikkeld.

Projectmatige aanpak
Deprojectmatige aanpakisallereersr
vormgegeven inhetIntegraalplan Panheel.
Hierinzijndebekende projectbeheersingsaspecten tijd,geld,kwaliteit,informatie en
organisatieuitgewerkr.Zoisvanafhet begin
vanhetproject hetbudget vollediginbeeld
gebracht.Ditbudget istotaanheteindevan
hetproject,behoudens éénbelangrijke scope
wijziging, nagenoegongewijzigd geblevens).
Herzelfde geldt voordeplanning.Aande
opdracht vanuitdeProvincieomopjanuari
2002eeninstallatiemeteen productiecapaciteitvan20miljoen kubiekemeter perjaar
beschikbaar tehebben,isvoldaan.Dekwaliteitsbewaking isuitgemond inseparate
kwaliteitscertificeringen vande realisatiefaseéndeinstallatie.
Vanafhetbegin vanhetproject zijn de
minder technischedisciplinesexplicieten

volwaardigonderdeel vande projectorganisatiegeweest:controling,subsidies,exrerne
projectinvloeden, communicatie, vergunningen,juridischezakenengroen.Doordat
iedereen inhoofdlijnen opdehoogtewas
vaneikaarsproblematiek, werdenvele
potentiëlestruikelblokken tijdiggesignaleerdenwerden adequateactiesgenomen.
Allemogelijke externe ontwikkelingen
diehetprojectzouden kunnen beïnvloeden,
zijn inkaarrgebracht enpro-actiefgemonitord.Dit betreft bijvoorbeelddeontwikkelingen rond deGrensmaasenZandmaas,
nieuwegrindwinplannen, maar ookbodemverontreinigingen indeomgevingen(veranderende)acriviteiten van omwonenden.
Iniederefasevanhetproject isaan
omwonenden duidelijk gemaakt welkeactiviteiten inenrond hetproject zouden gaan
plaatsvinden.Deconsument isuitgebreid
geïnformeerd overdeomschakelingvan
grondwater naar oeverfilrraat.
Inrotaalwasvoorhetverkrijgen vande
meerdan80vergunningen rond het drinkwaterproductiebedrijfeenbudget van ruim
200.000euronodig.Allevergunningen zijn
verleend.Momenreelwordreen vergunningenbeheersysteem opgezet,metnameomde
rapportageplicht naar het bevoegdegezagte
sturen.

Partnering
Bijpartnering wordtdoor verschillende
partijen eenintensieveenactieve samenwerkinggezochtwaarbij een gemeenschappelijk
doelcentraal staat.Dekennis wordtzooptimaalmogelijk gemobiliseerd. Bovendien
ontstaat ruimtevoorkostenbesparing in
combinatie met innovatie.Bij partnering
moet hetmanagement vande betrokken
partijen hetgemeenschappelijkedoelover
detraditionele organisatiegrenzen heenpromotenendemedewerkers continue sturen
opmeetbare resultaten.
VoorhetWaterproductiebedrijfHeel
washetgemeenschappelijkedoelom binnen
deplanning enhetbudget een innovatief
kwaliteitsproduct terealiseren.
Terugkijkend heeft departnering zijn
vruchten ruimschoots afgeworpen. Hetproject isqua tijd engeldbinnen demarges
gerealiseerd.Departijen hebben gezamenlijk verschillende innovatieve enkostenbeH2O
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Innovaties en applicaties
• EarlyWarningSysreemmetmossel-enalgenmonitor(ziepagina32)
• flexibel foliescherm vanAlbersAlligatorinDeLangeVlietervoor
deafscheidingvanhetanalysebekken
• reinigingonderwateroever bekkenmetgeavanceerdebaggertechnieken
• cascadesmeteenmesbelastingvanmeerdan200mï/h/m(ziepagina26.en28)
• spoelwaterverwerking metverticaleluchtgespoeldeAirflush membranen(ziepagina28)
• regionaledrinkwatervraagvoorspelling middelstienlokaleOPIR's
(ziepagina21),diecentraalgecoördineerdwordeninHeel
• IntranetvoorWPH(ziepagina21]
• leveringszekere,kostenbesparende combinatievannieuweoppervlaktewaterwinningmetbestaandegrondwaterwinningen(zie
pagina23)

Techniek
Eenbelangrijk onderdeelvanhetproject
ishetwaterbekkenDeLangeVlieter.Voorde
voorspellingenmonitoringvandekwaliteit
vanhetwaterontwikkeldeWMLhetprogrammaBEKWAAM*»).Metnamehetvoorkómenvanalgenbloeiisonderwerpvanstudie
geweestenheeft geresulteerd indiversemaatregelenzoalsdestratificerendebeluchtersen
beperkingvandeinstroomvannutriënten.
Indeputten wordtzuurstofloos en
zuurstofhoudend wateraangetrokken. Putverstopping isdaneenpotentieel
probleemi).
Overdeopzetvandezuiveringisreeds
eerdergepubliceerd1).Eenkritischesucces-

factor isdeautomatisering(ziepagina36).
Volgendjaar moetendebestaande
grondwaterpompstations omgebouwd zijn
tot'satellieten'vanWPH.Optweelocaties
komen drukvermeerderingsinstallaties.

Natuur
HetbekkenDeLangeVlieter ligt tussen
natuurgebieden alsTuspeel,Heelderpeelen
Beederheide.Bos,boomheide,drogeen natte
heidekenmerken deomgeving.Na aanleg
vandetechnischewerken isrond hetbekken
deoorspronkelijke situatiezoveel mogelijk
hersteld enwordteenaantalpercelenweer
ingericht alsroggeakkersenschralegraslanden.Het terreinistoegankelijk voorpubliek.

Tot slot
Zijn weblijmetWPH?Jazeker.Limburg
wastotvoorkorraangewezenopeenaantal
kwetsbarefreatische grondwaterwinningen.
Naastverdrogingwasdeverslechterende
kwaliteitdooroverbemestingeenstructureel
probleem.Bovendienneemtdeplanologische
druk roe:uirbreidingsplannen vangemeenten,meer(rijks)wegen en bedrijventerreinen.
Oppervlaktewater alsbronzalookin
anderedelen vanNederland inde nabije
toekomst steedsmeeringezet moeten worden.WMLheefr debelangrijksrestappen
metpompstation RoosterenenWPHreeds
gezet.Tezamen metde leidingwerken
maaktditeenbetrouwbare interregionale
leveringvanwater mogelijk. WPHzalinde
toekomst voordewatervoorziening van
zuidoost-Nederland eencrucialerolgaan
spelen, f
F.vanderWilligen (WML)
G.Koks (WML)
ir.J.Timmer (DHV Water)
foto's: MCM Productions
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