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WaterproductiebednjfHee! zalvoorgeheelnoord-enmidden-Limburg derolvanregionaal distrtbutiecentrumvoordrinkwatergaanvervullen.Hetgezuiverdeoppervlaktewaterwordt naarachtlocatiesgetransporteerd, waarna lietopvijjkiervan(hierna demenglocatiesgenoemd) wordtgemengd
metdrinkwatergeproduceerd uit lokaalgewonnengrondwater.Vanuitdeanderedrielocatieswordt
hetgezuiverdeoppervlaktewaterzondermenging naeendrukverhoginggedistribueerd. Doordeze
koppelingontstaateenzeerlevcringszekcrsysteem.Bovendienzijn hierdoorkostenbespaard bij de
bouwvan hetwaterproductiebedrijfdoordatpiekenindeproductiewordenopgevangen doorde reeds
bestaande locaties(waardrinkwateruitgrondwaterwordtgeproduceerd).
Gezuiverdoppervlaktewater distribueren
isgeennieuwfenomeen inNederland.Welbijzonderisdedistributie vangezuiverd oppervlaktewateraanklantendievanoudsher
gewendzijn aandrinkwatergemaakt uit
grondwater,zekeropdeschaalwaaropdatin
noord-enmidden-LimburgrondWaterproductiebedrijfHeelgaatgebeuren.Vanafhet
beginisWMLzichbewustgeweestvande
complexiteitvanhetdistributievraagstuke'n
vandekostendiegemoeidzijnmethetaanleggenvandetransportsystemen diedeomschakelingvangrond-naar oppervlaktewater
mogelijkmaken.Hetminimaliseren vande

transport-endistributiekosten incombinatie
methetbehoudenvandeleveringszekerheid
endekwaliteitiséénvandebelangrijkste uitdagingengeweestbijhetontwikkelenvande
distributiestrategie van Waterproductiebedrijf
Heel.Inditartikelwordtnaderingegaanop
dezestrategieendetotstandkomingervan.
Het vraagstuk
Twintigmiljoen kubiekemetergezuiverd
oppervlaktewater isvoordeProvincieLimburg
ongeveereenkwartvandetotalejaarlijkse
drinkwaterbehoefte. Hetwateruit hetWaterproductiebedrijf voorzietnietineennieuwe

Destartvandeaanlegvanzo'n100kilometerdrinkwaterleidingvanafWaterproducriebedrijfHeeL

behoefte, maarvervangt bestaandegrondwaterwinningen.Waargrondwaterwinningverdwijnt,zalhetwateruitHeelmoetenverschijnen.Hetzoekennaardeoptimale oplossing
voorhettransport-en distributievraagstuk
kendedrietypen vrijheidsgraden:
tweesoortenwater,diegescheidenóf
gemengd kunnen worden gedistribueerd;
19grondwaterwinningen innoord-en
midden-Limburg,waarvanalleen vastgelegdwashoeveelgrondwater perwatervoerendpakketmoestwordengereduceerd.Detesluiten locatieswaren
daardoorrelatiefvrijtekiezen;
eennogteontwerpen transportpompstationvoorWaterproductiebedrijf Heel,
waarvoordedistributiestrategie deontwerpgrondslagen moestleveren.Metdeze
variabelenisgespeeldomdeoptimale
invullingvandezestrategietevinden.
Mengen o f apart houden?
Beslotenisomhetdrinkwater vanHeelte
mengenmethetdrinkwatergeproduceerd uit
grondwater opvijflocaties.Eenandereoptie
wasdeseparatedistributie vangrond-en
oppervlaktewater:dedichtstbijzijnde grondwaterwinningen tondHeelwordengesloten
endetransportafstanden wordendaarmee
geminimaliseerd.Tweebelangrijke redenen
zorgdenervoordatinHeeltochvoorgemengdedistributieisgekozen:
- Doortemengenkantijdenspiekdagen
geprofiteerd wordenvanheteffect dat
grondwaterwinningen tijdelijk wélverhoogdmogenonttrekken,alsopmaandenjaarbasisdetoegestanehoeveelheid
nietwordtoverschreden.Doorvandit
mechanismegebruik temakenkanWaterproductiebedrijf Heelals basislaststation
wordenbedrevenenwordenkosten
bespaarddoordelagerecapaciteit.Bijkomendvoordeelisdatdetransportleidingenaanzienlijk in diametergereduceerd
kunnen worden;
Delevcringszekerheidseismaaktondanks
dekortetransportafstanden bijgescheidendistributiedeleidingenduurdoordat
eenaantalleidingendubbelgelegdmoetenworden.Dooreenintegraal transportsysteemwordtdeleveringszekerheid nog
verderverhoogddoordatonderlingeleveringenbeter mogelijkzijn,metalsgevolg
datminderinvestetingen nodigzijn.
Depiekafvlakking leidtertoedatopde
zuiveringsinstallaties vandegrondwaterwinningeneengroterefluctuatie indeproductie
zalontstaan.Opdrielocatiesisheteffect hiervandoorpraktijkonderzoek onderzocht.De
effecten vanop-enafschakelen vanruwwaterpompenblekenmeetbaar(verhoogdijzer-en
mangaangehalteinhetreinwater)maarbeneH 2 0 • 10-2002
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den degestelde norm. Door de menging verdwijnt het effect grotendeels.Daarnaast isop
de'menglocaties' een intelligente sturing aangebracht, diezowel Waterproductiebedrijf
Heelalsdevijfmenglocaties aanstuurt op
basis van vraagvoorspelling en keldervolume.
Het aantal op-en afschakelingen wordt daarmee verlaagd tot een niveau dat aanzienlijk
lager ligt dan indesituatie vóór de inbedrijfstelling van Waterproductiebedrijf Heel, hetgeen de waterkwaliteit ten goede komt.
Welke locaties aansluiten o p Heel?
In midden- en noord-Limburg had WML
vóórde komst van Heel 19grondwaterwinningen operationeel. Uit dezewinningen zijn een
aantal locatiesgeselecteerd waar de menging
tot stand wordt gebracht. Om de ontwerpcapaciteit van het Waterproductiebedrijf laag te
kunnen houden, ligt het voor de hand te kiezen voorgrondwaterwinningen met een relatiefhoge capaciteit, zodat dezeop piekdagen
een hoge capaciteit kunnen leveren.
Ineen door WMLuitgevoerde studie
(genaamd 'SWITCH') isnaast deze reden ook
een aantal andere criteria per pompstation in
de overweging meegenomen:
variabele kosten
Welkewinningen verbruiken relatiefveel
energie,chemicaliën en grondstoffen?

gangspunten doorgerekend op basis van leveringszekerheidseisen. Door dekoppeling met
acht reeds bestaande locaties ontstaat een
robuust systeem waarvoor weinig extra maatregelen in verband met leveringszekerheid
nodigzijn. Daarnaast worden de Heelleidingen aangelegd in een ringstructuur, zodat elke
menglocatiealtijd verzekerd isvan de aanvoer
van water uit Heel ofin extreme gevallen eventueel vanafeen andere grondwaterwinning.
Vanwege de lange realisatieduur isdeleveringszekerheid ookdoorgerekend voor situaties vóór 2012,alsde ringstructuur nog niet
volledigis.
Het systeem heeft door de koppeling de
volgende mogelijkheden om in tespelen op
een calamiteit, bijvoorbeeld debreuk van een
leiding:
directe voeding van het distributienet vanuit Heel

verhoogde aanvoer van water uit Waterproductiebedrijf Heel,
onderlinge levering tussen grondwaterpompstations.
V a n 1994 t o t 2000...
Van 15194 t o t 2 0 0 0 z l j n de ontwerpuitgangspunten vanHeel steeds in beweging
geweest. Deplanning en het ontwerp van een
systeem met zoverstrekkende implicaties voor
een regionale drinkwatervoorziening zijn
gevoeligvoordewijziging vanessentiële uitgangspunten. Zoals het een goed project betaamt zijn de uitgangspunten ook bij de distributiestrategie voor Heel tenminste éénmaal
drastisch gewijzigd: in 1999isdeprognose van
dedrinkwatervraag in noord- en midden-Limburg voor hetjaar 2020door WML bijgesteld
van 56,2miljoen kubieke meter perjaar naar
32,9 miljoen.

Dekoppelingen opde acht locaties zijn
voorzien vaneen bypass,zodat bij uitval van

Deonzekerheid indeprognose ende reeds
gedane toezeggingen aan deProvincie maak-

(delen van) het lokale reinwaterpompstation
directe levering aan de klant (vanuit Heel)
mogelijk is;

ten desondanks de keuzevoor oppcrvlaktewatet onontkoombaar: de lagere prognose
leidr in de toekomst wellicht tot het verminderen en stopzetten van nog meer grondwaterwinningen. I

tijdelijkeverhoging van de grondwaterproductie op de menglocaties,

-

vaste kosten/kapitaalvernietiging
Welkewinningen zijn aan het einde van
hun levensduur?
kwaliteit
Welke winningen hebben een mindere
grondstofkwaliteit?

Indezeafbeelding ishettransportnetvanHeeltezienzoals datermdeverretoekomstwellichtuitzalzien.

-

-

verdroging
Welke winningen hebben het meeste
effect opnatuur en landbouw?

Door de keuze mede op dezecriteria te
baseren isgezocht naar een kwalitatief hoogwaardige oplossing met een aanvaardbaar
investeringsniveau. Hierdoor verdient WML
eengroot deel van de kosten van de bouw van
het waterproductiebedrijf terug door het niet
opnieuw investeren in grondwaterwinningen.
Uiteindelijk iseen fasering opgesteld,
waarin de testaken winningen met hun einddatum zijn opgenomen. In deperiode van2002
tot en met 2012worden waarschijnlijk tien
locatiesgesloten. Desluitingsdatum hangt
mede afvan detechnische levensduur van de
winning en de fasering in de leidingaanleg.
Gedurende dezelfde periode zalde productie
vanWaterproductiebedrijf Heel geleidelijk
toenemen tot devolledige ontwerpcapaciteit.
Reinwaterpompstation en leidingen
Het reinwaterpompstation van Heel en de
transportleidingen zijn opbasisvan de uit22
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