Nieuwe zekerheid voor de Hoeksche Waard

Tijdsbestek
Het Waterbedrijf Europoort (WBE) had
zich ten doel gesteld de leiding vóór
31 december 1995 in bedrijf te nemen.
Deze datum was gerelateerd aan het
aflopen van de vergunning om tijdelijk
's-Gravendeels grondwater, als calamiteitenvoorziening, aan de bodem te onttrekken.
Dit had tot gevolg, dat er slechts een zeer
korte voorbereidings- en uitvoeringstijd
was.
Een eerste inventarisatie leverde een groot
aantal knelpunten op. De eerste prioriteit
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was de keuze van de diameter en het vaststellen van het tracé.
Vaststellen tracé
In de jaren '70 bestonden er al plannen om
een transportleiding vanaf het Eiland van
Dordrecht naar de Hoeksche Waard te
leggen. Tijdens besprekingen met de
gemeente Dordrecht bleek dan ook dat er
voor de eerste 2,5 km vanaf het productiebedrijf Baanhoek een tracé gereserveerd
was. Voor het overige gedeelte bestond in
de jaren '70 het plan om circa 500 m
zuidelijk van 's-Gravendeel de Dordtse Kil
te kruisen samen met de leidingen van
WBB en Air Liquide. Dit tracé zou nu
echter voor aanzienlijke meerkosten
zorgen. Voor WBE was het financieel het
meest aantrekkelijk om een kruising met
de Dordtse Kil te realiseren ten noorden
van de Kiltunnel. Dit tracé lag echter
binnen de veiligheidszone van de waterkerende dijk langs de oostelijke ingang van
de Kiltunnel. Hiervoor was het nodig om
tot overeenstemming te komen met Waterschap de Groote Waard, provincie ZuidHolland, Rijkswaterstaat, Wegschap
Tunnel de Dordtse Kil en de gemeente
Dordrecht. Vanaf november 1994 is hierover overleg gevoerd met genoemde
partijen. Door Grondmechanica Delft is
een haalbaarheidsonderzoek gedaan met
betrekking tot de te kruisen hoofdwaterkeringen langs de Dordtse Kil.
Uiteindelijk is het tracé goedgekeurd
binnen de veiligheidszone van de waterkerende dijk in een groenstrook van de

Samenvatting
Voor het eiland van de Hoeksche Waard is recent een tweede voeding gerealiseerd
door het Waterbedrijf Europoort. Daarvoor is een drinkwatertransportleiding aangelegd vanaf het productiebedrijf Baanhoek in Dordrecht naar het pompstation in
's-Gravendeel. Het betreft een 800 mm stalen leiding met een lengte van 5,8 km.
In het tracé komen drie horizontaal gestuurde boringen voor; onder de Dordtse Kil,
de provinciale weg N217 en de rijksweg A16. Ook is een doorpersing gemaakt
onder de spoorbaan Dordrecht-Lage Zwaluwe.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Visser & Smit Hanab uit Papendrecht.
Door het Waterbedrijf Europoort is in begin 1994 de voorkeur uitgesproken voor
een koppeling van de Hoeksche Waard met het Eiland van Dordrecht. In mei 1994
is begonnen met de tracéstudie voor de nieuwe leiding. Eind 1995 is de transportleiding in bedrijf gesteld, waarbij ook het bestaande pompstation aan de nieuwe
situatie is aangepast.

gemeente Dordrecht. Een belangrijke voorwaarde van de gemeente was dat de windsingel op de groenstrook na het rooien
weer zou worden aangeplant boven de
leiding. Om problemen door wortel-ingroei
tevoorkomen istoen gekozen om de leiding
beneden het polderpeil aan te leggen.
Voor de rest van het tracé was met de
gemeente intussen in hoofdlijnen ook
overeenstemming bereikt.
Aanleg eerste fase
In juli 1994 besloot het Waterbedrijf
Europoort om de eerste 2,5 km vanaf
Baanhoek nog datzelfde jaar uit te voeren.
In de korte voorbereidingsfase moesten
tal van problemen worden overwonnen.
Zo stonden ongeveer 70 bomen boven te
leggen leiding, lagen er 150 KV kabels
in het tracé en had er op verschillende
locaties een eigendomsoverdracht plaats-

gevonden van gemeente naar particuliere
bedrijven.
Visser & Smit Hanab heeft deze eerste
fase eind 1994 aangelegd.
Kenmerkend voor deze klus was dat mede
door de korte voorbereidingstijd vele zaken
in het werk moesten worden bepaald.
Engineering tweede fase
De engineering van de tweede fase werd
door Waterbedrijf Europoort opgedragen
aan het Technisch Bureau van Visser &
Smit Hanab. De overwegingen hierbij
waren: het gebrek aan interne capaciteit bij
WBE en de goed verlopen samenwerking
tijdens de uitvoering van de eerste fase.
Eind maart 1995 werd de engineeringsopdracht aan Visser &Smit Hanab
verleend.
De engineeringsperiode liep ongeveer tot
aan de bouwvakvakantie. In deze periode
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Principe drainboren t.b.v.verlagen grondwaterstand.

zijn in overleg tussen het TechnischBureau en WBE het definitieve tracé voor
de tweede fase vastgelegd en de mogelijke
alternatieven technisch en financieel tegen
elkaar afgewogen. Ook werden in deze
periode routekaarten van het tracé en
detailtekeningen gemaakt en zijn diverse
berekeningen volgens de NEN 3650 en
NEN 3651 uitgevoerd.
De engineering heeft voor de kruising
met de N217 geresulteerd in een schuine
horizontaal gestuurde boring, onder een in
de toekomst aan te brengen voorbelasting
voor de nieuwe aansluiting op deze weg.
Extra grondonderzoek is uitgevoerd om
goed inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid voor de verschillende boringen.
Ook is in overleg met Rijkswaterstaat
gekeken naar de aanwezigheid van zandpalen onder de weglichamen. Zandpalen
kunnen namelijk zwakke plekken zijn bij
het systeem van horizontaal gestuurd
boren. Voor de besprekingen met land-

eigenaren en -gebruikers zijn indelingstekeningen van werkterreinen gemaakt en
voor vergunningverleners en aanliggende
bedrijven zijn diverse werkmethodetekeningen vervaardigd.

mantelbuis is geïnstalleerd met een
inwendige diameter van 1200 mm.
Nieuw hierbij was dat de grondwateronttrekking, om de boring in den droge
uit te voeren, heeft plaatsgevonden door
drainboringen. Ditzijn kleine horizontaal
gestuurde boringen voor de installatie van
een drain, waarop een vacuümpomp wordt
aangesloten.
Bij het maken van de perskuip voor deze
boring stuitte men tijdens het heien van
het damwand op bomenresten van de
St. Elisabethsvloed. Door een snijkant aan
de onderzijde van de damwandprofielen te
maken kon toch door de boomresten heen
worden getrild.

Aanleg tweede fase
Medio augustus 1995 is Visser & Smit
Hanab gestart met de aanleg van de
resterende 3,2 km transportleiding. In dit
tracé kwamen 3 horizontaal gestuurde
boringen voor, elk met een lengte van
ongeveer 500 m. Op deze manier zijn de
Dordtse Kil, de randweg N217 en de rijksweg A16 gekruist. In 7 weken tijd zijn de
boringen uitgevoerd. Bij de boring met
de Dordtse Kil zijn twee boorstellingen
ingezet omdat aan de nauwkeurigheid van
het boren in de zone van de waterkerende
dijk zeer hoge eisen waren gesteld.
De kruising met de spoorbaan DordrechtLage Zwaluwe is gemaakt als een conventionele doorpersing, waarbij een betonnen
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Inbedrijfstelling
Vanaf eind 1995 kan aan de Hoeksche
Waard water worden geleverd zowel vanaf
de productielocatie Berenplaat als van
Baanhoek. Het doel is om een verdeling
van respectievelijk 60 en 40% te realiseren
en daarbij het menggebied vanwege
mogelijke smaakverschillen zo beperkt
mogelijk te houden.
Voorlopig zal het water vanaf Baanhoek
via de reinwaterberging in 's-Gravendeel
door het bestaande pompstation worden
geleverd aan de Hoeksche Waard. Echter
op termijn is een opjaagstation hiervoor
voorzien en zal het bestaande pompstation
worden opgenomen in een nooddrinkwatervoorziening.
Evaluatie
Het leggen van een watertransportleiding
van deze afmetingen in dit bewerkelijke
tracé en in dit tijdsbestek vraagt zeer veel
aandacht. De planning, die vanaf het begin
steeds kritisch is geweest, vraagt continu
om het oplossen van knelpunten.
Door een goede organisatie van Waterbedrijf Europoort en Visser & Smit Hanab
is het project binnen de planning en het
budget gerealiseerd.
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