Een nieuwe beluchting en snelfiltratie voor het Pompstation Katwijk
Deel 1. Hetproject

Voorgeschiedenis
In het kader van een ingrijpend renovatieen uitbreidingsplan voor het drinkwaterproductiebedrijf te Katwijk is in 1992
begonnen met het aanpakken van het voortraject van de nazuivering: het vernieuwen
van het beluchtings- en het snelfiltratieproces. In de voorgaande jaren was vooral
aandacht besteed aan het renoveren en
uitbreiden van de winningscapaciteit in de
duinen waarbij het geïnfiltreerde water nu
geheel gesloten wordt gewonnen. Hierdoor
is de kwaliteit van het aangevoerde water
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naar de nazuivering aanzienlijk verbeterd.
Op de nazuivering waren inmiddels een
nieuwe reinwaterkelder en een nieuw
nafilter in gebruik genomen, waardoor de
belasting van de nazuivering een veel
rustiger patroon heeft gekregen.
In afbeelding 1is het hoofdproces schematisch weergegeven met daarin de positie
van de beluchting en snelfiltratie.
Het was noodzakelijk om ook de beluchting
en de snelfiltratie aan te pakken omdat de
beluchting voornamelijk plaatsvond in een
Afb.1 - Processchema nazuivering
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open beluchtingsput met een grote kans
op herbesmetting van het inmiddels vrijwel hygiënisch betrouwbare duinwater en
omdat een tweetal oude filtergebouwen
niet meer was aan te passen aan het
nieuwe hedendaagse procesvoerings- en
automatiseringsconcept. De poederkooldosering in de oude beluchtingsput moest
eveneens worden vervangen.
Uitgangspunten voor de capaciteit
De zuiveringscapaciteit bedroeg in 1992
circa 25 miljoen mVjaar. De eindcapaciteit
voor de bestaande nazuivering in Katwijk
is gesteld op 30 miljoen mVjaar, zijnde het
maximum dat volgens de vergunningen via
duinpassage (oppervlakte- en diepinfiltratie)
kan worden gewonnen. Dit resulteerde in

tijkproef met een filter uit gebouw 3 met
een nieuwe filterbodem en een aangepast
filterbed bleek dat ook met snelheden tot
8 m/h een goede mangaanverwijdering te
bereiken was. Met dit ontwerpcriterium
was een totaal filteroppervlak (incl.
reservestelling) van 800 m 2 nodig. Besloten
werd om gebouw 3 (400 m 2 ) te renoveren
en uit te breiden met 400 m 2 nieuwbouw.
Hierdoor ontstonden twee filtereenheden
met elk tien filterbakken met een oppervlak
van 40 m2. Vóór de beide filtereenheden
werd een nieuw te bouwen beluchtingseenheid met cascadebeluchting gepland.
Ontwerpuitgangspunten
Bij het ontwerp is vanaf het begin rekening
gehouden met de (concept) richtlijn
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Samenvatting
Dit artikel behandelt de projectmatige aanpak voor ontwerp en bouw van een
nieuwe beluchting en snelfiltratie complex met bijkomende werken als onderdeel
van de nazuivering op het Pompstation Katwijk. Het project omvatte een nieuwbouw- en een renovatiegedeelte. Bijzonder was dat het te renoveren filtergebouw in
zijn geheel is opgenomen in de nieuwbouw en dat de productie tijdens het gehele
project niet mocht worden onderbroken. In een vervolgartikel wordt ingegaan op de
procestechnische aspecten van het project.

ONTHARDING
(1998)

1

De nieuwe centrale
filtcrgang; rechts het
gerenoveerde filtergebouw.
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een uurcapaciteit voor het project van
5.500 m 3 / h Voor een eventuele verdere
uitbreiding zal worden uitgegaan van een
directe zuivering zonder duinpassage met
nieuwe technieken. In dit project hoefde
dus geen rekening te worden gehouden
met uitbreidingsmogelijkheden.
Het bestaande snelfilteroppervlak bedroeg
880 m 2 , verdeeld over drie gebouwen.
De filters in gebouw 1 (uit 1912) en
gebouw 2 (uit 1956)lieten slechts filtersnelheden toe tot ca. 3 m/h.
In gebouw 3 (uit 1976) bedroeg de maximale filtersnelheid 5,5 m/h. Uit een prak-

Beschermingsplan waterleidingbedrijven
(VROM 1991) en de Aanbevelingen voor
de leveringszekerheid van de drinkwatervoorziening (VEWIN 1992). Veel aandacht
is besteed aan het voorkomen van herbesmetting tijdens het proces. Dit resulteerde onder andere in de volgende maatregelen:
- bij calamiteiten of uitval van afzonderlijke hoofdeenheden, kunnen de overige
eenheden 75%van de productie verwerken;
- aan- en afvoeren zijn op ringleidingsystemen aangesloten;
- in geval van besmetting van de opper
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- de aansluitingen op het voorfiltraatringleidingsysteem met een filtraatoverstortput
voor elke filtereenheid;
- bij de bouw is al rekening gehouden met
het plaatsen van de geplande onthardingsinstallatie tussen het beluchtings- en snelfiltratieproces.
Fasering
De uitvoering is opgedeeld in twee hoofdfasen. In fase la is het nieuwe ontvangwerk, de complete nieuwe beluchtingseenheid en de nieuwe snelfiltereenheid
gebouwd. Omdat de bestaande beluchtings- en filtereenheden tijdens deze fase
niet buiten bedrijf mochten worden
genomen en er talrijke leidingen en kabels
door de nieuwbouwlocatie liepen, moesten
in deze fase een groot aantal tijdelijke

Aß. 2 - Hoofdwaterloopschema beluchting/
snelfiltratie.

Duinflltraat
transportleidingen

vlakte-infiltratie (fall-out) kan het diepe,
niet besmette, grondwater afzonderlijk
door de nazuivering worden geleid;
- bij stroomuitval wordt automatisch op
de noodstroomvoorziening overgeschakeld;
- de lokale procesbesturing kan onafhankelijk van de Centrale Wacht blijven
functioneren;
- alle 'natte' procesruimten zijn afgesloten
van bedieningsruimten, de proces- en
ventilatielucht wordt gefilterd;
- vitale onderdelen van het gebouw zijn
beveiligd tegen inbraak en molest.

Het bestaande filtergebouw-3 wordt
ingekapseld.
Het nieuwe beluchting/snelfiltratiegebouw op het Pompstation Katwijk van de NV DZH.

Onderdelen van het project
Het totale project bestaat uit de volgende
onderdelen (zie ook afb. 2):
- een ruwwaterontvangwerk (RWO) voor
het duinfiltraat waarop de vijf duinfiltraattransportleidingen uitkomen. Het RWO
bevat een centrale goot waarin de schoonmaakproppen van de transportleidingen
kunnen worden opgevangen en waaruit het
vuile water kan worden afgevoerd naar de
spoelwaterbehandeling. Vanuit het RWO
gaat een ringleiding naar de beluchtingseenheden. Door middel van een afsluitersysteem is het mogelijk om het diep en
ondiep gewonnen water gescheiden door
de nazuivering te voeren;
- het beluchting/snelfiltratiegebouw is
opgedeeld in twee straten, elk bestaande
uit twee cascade secties en een filtereenheid
met tien filterbakken. Als centrale voorzieningen bevat het gebouw de nieuwe spoellucht- en spoelwaterinstallatie en een
elektrisch onderstation met daarin een traforuimte, MCC- ruimte en besturingsruimte.
Ook is in het gebouw de vernieuwde
poederkooldoseerinstallatie geplaatst;
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voorzieningen en omleidingen worden
gerealiseerd.
In fase lb is het nieuwbouwgedeelte
ingewerkt met behulp van een tijdelijk
recirculatiesysteem. Nadat de ontmanganing
bij volbelasting goed verliep, is het nieuwbouwgedeelte in productie genomen. In
deel 2 'De procestechniek' wordt nader
ingegaan op het op gang komen van het
ontmanganingsproces.
In fase 2a is het bestaande filtergebouw
uit productie genomen, gerenoveerd en
geïntegreerd in het nieuwbouwcomplex.
In fase 2b is dit gedeelte weer ingewerkt
via recirculatie en in productie genomen.
Hierna konden het oude ontvangwerk en
de oude filtergebouwen 1en 2 uit bedrijf
worden genomen. De afbeeldingen 3 en
4 geven een 'artist impression' van respectievelijk de uitgangs- en eindsituatie van
het project.

Afb. 3 - Artist impression oude situatie.
Aß. 4 - Artist impression nieuwe situatie.

Projectorganisatie
Er is een projectmatige aanpak gebruikt
met op beslismomenten terugkoppeling
naar een stuurgroep. Opdrachtgever was
het hoofd van de afdeling Productie.
Projectleider vanaf het Programma van
Eisen tot de overdracht aan Productie was
het hoofd van de afdeling Nieuwe Werken.
De samenstelling van de projectgroep
wisselde per projectfase, maar bestond
steeds uit medewerkers van Productie
(procesdienst en technische dienst),
Laboratorium en Nieuwe Werken.
Iedere projectfase werd afgesloten met de
goedkeuring door de opdrachtgever.
Op gezette tijden werden presentaties
over de vorderingen gegeven aan de medewerkers van de productielocatie.
Tijdens de Programma van Eisen-fase is
de projectgroep geassisteerd door Kiwa
Onderzoek en Advies. Vanaf de Schetsont-

werp fase is het ingenieursbureau DHV
Water BV ingeschakeld voor het maken
van de ontwerpen, bestekken en het begeleiden van aanbesteding, gunning en bouw.
De architectonische vormgeving op basis
van het voorontwerp van DHV is verzorgd
door de heer C. Guyt van Van der Wiel
Bouw.
Europese aanbesteding
De civiele en werktuigbouwkundige
bestekken zijn traditioneel uitgevoerd. Dat
wil zeggen dat DHV tijdens de bouw de
civiele detailengineering heeft uitgevoerd
en de fabricagetekeningen van de werktuigbouwkundige aannemer heeft gecontroleerd. Het elektrotechnische bestek is op
basis van detailengineering uitgevoerd,
voordat het werk werd aanbesteed.
De bestekken zijn vanwege de omvang van
het project aanbesteed volgens de Richtlijn
Nutssector van de EU. Het betrof hier de
eerste Europese aanbesteding van een werk
in de Nederlandse drinkwatersector.
Aanbesteed is volgens de niet openbare
procedure met een voorselectie. Door al
in een vroeg stadium met de selectieprocedure voor de aannemers te beginnen, heeft
dit niet vertragend op het project gewerkt.
Geselecteerd zijn vijf civiele, vijf werktuigbouwkundige en zeven elektrotechnische
bedrijven. Een aantal werktuigbouwkundige onderdelen zijn, binnen de daarvoor geldende richtlijnen, buiten de
Europese aanbesteding gehouden en zijn
via requisities aangeschaft.
Gunning
De civiele en werktuigbouwkundige
bestekken zijn gegund aan Aan de Stegge
te Goor en het Elektrotechnische bestek
aan Batenburg te Rotterdam.
Het besturingsbestek is in het kader
van een raamovereenkomst voor de hele
productielocatie opgedragen aan Elsag/
Baily/Fisher &Porter te Gorinchem.
Uitvoering
De directievoering over de bouw berustte
bij DHV. Toezicht op de bouw werd
gehouden door DHV, met assistentie van
medewerkers van Nieuwe Werken. Dit
laatste vooral in verband met het gegeven
dat het bestaande filterproces tijdens de
bouw gewoon door moest gaan en de vele
daaruit volgende tijdelijke voorzieningen
die moesten worden getroffen.
Met de bouw is eind augustus 1994 gestart.
Omdat inmiddels was besloten dat het
nieuwe onthardingsgebouw direct aan de
cascade-eenheid zou worden gebouwd,
moest eerst nog een damwandconstructie
worden getrild om later zonder problemen
de bouwput voor de ontharding te kunnen
ontgraven.
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TABEL I - Specificatie vande investeringskosten.
Bouwkosten
- Bouwkunde en civiel
8.470.000,4.300.000,- Werktuigbouwkunde
2.820.000,- Elektrotechniek
15.590.000,-

Totaal bouwkosten
Inrichtingskosten (filtermateriaal)
Bijkomendekosten
- Begeleiding bedrijf
- Adviseurskosten
- In bedrijfstelling
- Overige kosten
Totaal bijkomende kosten

400.000900.000,3.330.000,100.000,180.000,-

Totale kosten, excl. bouwrente

I
i

54,3%
27,6%
18,1%

Eind januari 1996 was fase 1, het nieuwbouwgedeelte met de tien nieuwe filters,
volgens planning gereed en kon begonnen
worden met het testen en inwerken van
de filters.
Voor deze tussenfase was rekening
gehouden met een inwerkperiode van
tien weken, maar dat bleek niet haalbaar
omdat de ontmanganing bij het stapsgewijs opvoeren van de debieten trager
op gang kwam dan verwacht. Uiteindelijk
kon in juni 1996 het nieuwbouwgedeelte
volledig in productie worden genomen en
kon gebouw 3 uit bedrijf worden genomen
om te worden gerenoveerd.
Fase 2, het renovatiegedeelte, duurde van
juli 1996 tot medio oktober 1996.
Tijdens deze fase bleek dat aanzienlijk
meer gerenoveerd moest worden aan het
bestaande gebouw dan was voorzien.
Zo bleek de dakbedekking in zijn geheel
te moeten worden vervangen, is de oude
asbest spoelwatertoevoerleiding vervangen
door een stalen leiding en moest heel wat
extra betonreparatie- en poetswerk worden
verricht om het twintig jaar oude gebouw
niet al teveel te laten afsteken tegen het
nieuwbouwgedeelte. In november 1996
kon worden begonnen met het inwerken
en inregelen van het renovatiegedeelte.
De ontmanganing kwam deze keer snel op
gang en het renovatiegedeelte kon medio
december in productie worden genomen.
Bij elke tijdelijke maatregel waarbij op het
productieproces werd ingegrepen zijn in
overleg met de procesdienst uitgebreide
draaiboeken gemaakt en moest voorzien
worden in stand-by middelen om bij
tegenvallers de voortgang van de productie
te garanderen. Mede dank zij de extra zorg
die hieraan is besteed, zijn er tijdens de
gehele bouw geen productieproblemen
opgetreden.
Kosten
De goedgekeurde investeringsbegroting
op basis van het definitief ontwerp bedroeg
f 18.800.000,-. De uiteindelijke kosten
van dit project zijn uitgekomen op

100%
2,6% bouwsom
5,3% bouwsom
21,4% bouwsom
0,6% bouwsom
1,1% bouwsom

4.510.000,20.500.000,-

131% bouwsom

f 19.300.000,-, waarbij moet worden
vermeld dat hiervan circa f 300.000,- is
besteed aan aanvullende werken die niet
in de bestekken waren opgenomen.
Om een compleet beeld van de kosten
van het nieuwe complex te krijgen,
moeten hierbij nog de kosten worden
opgeteld van het vervangen van de filterbodems en het nieuwe filtermateriaal van
het bestaande filtergebouw 3. Dit projectonderdeel is in 1993 en 1994 uitgevoerd en
de kosten ervan bedroegen f 1.200.000,-.
De totale kosten voor het beluchting/snelfiltratiecomplex inclusief ontvangwerk
komen hiermee uit op f 20.500.000,-.
Tabel I geeft een overzicht van de verdeling van de investeringskosten.

Minister De Boer namens EU:

Bij duurzame ontwikkeling
prioriteit geven aan water en
energie
Water en energie moeten de onderwerpen
zijn waar de komende jaren de Commissie
voor Duurzame Ontwikkeling (CSD) van
de Verenigde Naties prioriteit aan geeft.
De Europese Unie is bereid daartoe
concrete voorstellen te ontwikkelen. Ook
moet de CSD zich gaan bezighouden met
het verhogen van de productiviteit van
energie en grondstoffen zodat de voorraden
daarvan veel beter beheerd worden en de
negatieve milieugevolgen beperkt kunnen
worden.
Minister De Boer, de huidige voorzitter
van de Raad van Milieuministers van de
Europese Unie, heeft dat op 8 april jl. in
New York gezegd tijdens de vijfde jaarvergadering van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling van de VN.
In juni komen in New York de staats- en
regeringsleiders bijeen om over de voortgang van het mondiale proces van 'duurzame ontwikkeling' te spreken.
Minister De Boer zei namens de EU dat de

staats- en regeringsleiders een krachtig
politiek signaal moeten afgeven om de
duurzame ontwikkeling weer hoog op de
politieke agenda te krijgen. De laatste jaren
is er in de geïndustrialiseerde landen op
een aantal terreinen wel vooruitgang
geboekt in milieukwaliteit, maar van de
armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, de overdracht van technologie en
de financiële steun voor milieuprojecten is
nog weinig terecht gekomen. De regeringsleiders moeten volgens De Boer ook hun
steun uitspreken voor echte vermindering
van de emissies van broeikasgassen en
internationale afspraken voor belastingheffing op kerosine.
De vergadering van de CSD die op 8 april
is begonnen heeft tot taak de topconferentie van regeringsleiders eind juni voor te
bereiden. Die conferentie zal door een
krachtige politieke verklaring richting
moeten geven aan verschillende internationale onderhandelingen en een werkprogramma moeten vaststellen voor de
Commissie voor Duurzame Ontwikkeling
voor de komende vijfjaren.
De EU dringt erop aan in dat programma
vooral te werken aan water- en energieproblemen. Binnen tien jaar zou drinkwater voor de hele wereldbevolking
beschikbaar moeten komen. Er moet
aandacht komen voor derivaliteit tussen
landen om over natuurlijke watervoorraden
te kunnen beschikken.
Wat betreft de energie gaat het om het in
voldoende mate beschikbaar krijgen ervan
voor de hele wereldbevolking. Daarnaast
om het ontwikkelen en beschikbaar krijgen
van duurzame energie die het milieu niet
belast. (Persbericht ministerie VROM)

Symposium Verdrogingsbestrijding in NoordNederland
Het Van Hall Instituut organiseert in
samenwerking met de ministeries LNV,
VROM,VenW/RWS en de drie noordelijke
provincies een symposium 'Verdrogingsbestrijding in Noord-Nederland; de
energieke gemeenschappelijke aanpak.'
Het symposium wordt gehouden op
13 juni 1997 bij het Van Hall Instituut in
Leeuwarden.
Centraal staat de bestuurlijke kant van
verdrogingsbestrijding. Het doel van het
symposium is inzicht te krijgen in de vraag
of de betrokken bestuurders vinden dat de
verdrogingsbestrijding voortvarend genoeg
wordt aangepakt.
Nadere inlichtingen: Van Hall Instituut,
mw. T. B. Hepping, Postbus 1754,
8901 CB Leeuwarden,
telefoon 058-2846160, fax 058-28461 99.

