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U I T E R S T GEAVANCEERDE Z U I V E R I N G S T E C H N I EK

ProjectZuid:
een masterplan in
uitvoering
Eindjarentachtig werdPWNgeconfronteerd metdrieontwikkelingendietotingrijpendevernieuwingennoopten.Teneerstebleefde vraag naardrinkwaterdoorgroeien maarmoesttegelijkertijd de
grondwatenvinning inde duinen vanZuid-Kennemerlandworden teruggebracht.Tentweede
stranddendeplannen omchemisch tegaan onthardenophetopschortenvanhetRijnzoutverdrag.
Dit voorzag ineengedeeltelijke opslag
vanafvalzout vandeFransekalimijncn in
plaats vanafvoeren viadeRijn.Viachemischeontharding zou dezoutnorm voor
drinkwater worden overschreden.Inde
derdeplaats maakten nieuwe meettechnie-

kenduidelijk dat erresten van pesticiden
(bentazon) inhet drinkwater zaten.Dit
maakteeenzuiveringsmethode nodigdie
organische micro's aanpakte.Omhet duinlandschap niet met talrijke extra zuiveringsstappen bij deduinpompstations tebelas-

ten,wasconcentratie vande uitbreidingen
gewenst.
Uit dienood werdProject Zuidgeboren.
Project Zuid startte officieel in 1993 en
omvatte,afgezien van tientallen kilometers
leidingwerk, driehoofdelementen: de
uitbreiding en renovatie vanhet bestaande
bedrijf WimMensink in WijkaanZee,de
bouw vaneennieuw distributiepompstation bijHoofddorp enalsparelopdekroon
eengloednieuw productiebedrijf inHeemskerk,dat gebruikt maaktvaneen uiterst
geavanceerde zuiveringstechniek.
Heemskerk zuivertIJsselmeer-en Rijnwater in tweezuiveringsstraten: een (nogte
realiseren)extra voorzuiveringvan het
aangevoerdewater vanWRKvoordat dit in
deduinen geïnfiltreerd wordt,eneen directe
zuiveringdoor ultra- en hyperfiltratiemembranen.Daarna wordt dit vrijwel pure water
verdeeld naar dedrinkwaterstations Wim
Mensink enBergen,waarher rorzacht
water wordt opgemengd. f

Hetcomplexvanuitdelucht^ezien(ƒ0to:Aerocarto).
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ONVERWACHTE WENDINGEN MARKEERDEN ONDERZOEKST R A J E C T OP WEG NAAR DE NIEUWE WATERFABRIEK

Desnoods volkomen
doorde bocht
Eenepos15eenheldendicht.HetouderzoeksverhaalvanhetnieuweproductiebedrijfHeemskerkiseen
kleintechnologischepos. Metreislustige(anti)heldenenbeproevingen,twistenenverbroederingenaan
heteindegladioleneuvakwereld/aam.Verlegenheideneensoorttrotseverbazingstrijdenomdevoorrang
bijdevertellersvanPWNWaterleidingbedrijfNoord-Holland, datwereldwijdopzoekgingnaareen
geschiktezuiveringsstrategieendietenslottedichtbijhuisontdekte.
DevertellingvanHeemskerk begint
niet bij PWNzelf,maar bij Kiwa,waar
enkeleonderzoekers in 1973 goede
toekomstperspectieven vermoedden voorde
membraanfiltratie-technologie. Het mooie
ervan isdeverregaande zuivcringsgraad
tegen lage kosten en meteen beperkt energiegebruik. Het principe isuitgedacht inde
jaren vijftig bijdeAmerikaanse atoomindustrie,vertelt professor JanSchippers,die
bij Kiwamedeaandewiegstond vande
membraantechologie. "Kerncentrales
hebben ultra-schoon water nodig.
Membraanfiltratie ismet name ingezet voor
ontzilting. Het isgoedkoper dan verdampen.Reden,waarom het behalve inde
VerenigdeStaten ookinArabische woestijnlanden alvroegingang vond".

keldeinstallaties".
OokSchipperszelf- afkomstig van
Waterleidingbedrijf Dordrecht, waar toepasbaarheid hoogin het vaandel stond -vreesde
weleensdatzijn onderzoekswerk nooit
vrucht zoudragen."Research ofeen bedrijf
runnen, dat iseen hemelsbreed verschil.
Neem het chemisch reinigen. Onderzoekers
doen dat relaxed iederepaardagen, maarje
moet ernietaan denken datje dat bedrijfmatigvakerdan eenspermaand moet
doen!"
In 1989werddeproefinstallatie schouderophalend stilgezet...omeenjaar later
eenhaastigedoorstart tebeleven.Reden:het
jaar daarvoorwasPWNtegen twee ontwikkelingen aangelopen,dieeen totaal nieuw

denken overdrinkwaterproductic nodig
maakten.Deenewasde Bentazonaffairc.
Nieuwemeettechnieken onthulden dat dit
pesticide ruim boven denorm aanwezigwas
in hetgeproduceerde drinkwater. Andere
pesticiden waren nogniet meetbaar, maar
PWNbegreepdateenadditionele barrière
onvermijdelijk was.
Detweede tegenvaller wasdeopschortingvan het langverbeide Rijnzoutverdrag.
Daardoor vielhet voornemen vanPWN in
hetwaterom in het hele voorzieningsgebied
totchemische ontharding (met natronloog)
overtegaan.Dieingreepzoualsgevolg
hebben,dat denatriumnorm voor drinkwater permanent zou worden overschreden.
PeerKamp:"Wevondendat wealonze
productielocaties indekwetsbare duinen
niet konden uitbreiden met eenscalaaan
extrazuiveringen. Dusgingen weopzoek
naareen toekomstzeker masterplan, datzich
buiten deduinen afspeelde endatzowel
ontzouting/ontharding, als verwijdering
vanorganische micro's diende te omvatten".

Vijftraps-concept
Enzowasin 1990plotseling ontzilting
(enontharding) door hyperfiltratie weer
hyperactueel.Opverzoek vanPWNorganiseerdeKiwavooreenzevental drinkwaterbedrijven eenreisnaarAmerika,ter oriëntatieopmembraanfiltratie en het zogeheten
Advanced Oxidation Process(AOP). Na
terugkomst zochten PWNende'Kiwanen'

KiwawistPWNtebewegen totgezamenlijk membràanonderzoek en (in1979)
tot debouw van een proefinstallatie in
Andijk. Het hogezoutgehalte in het Rijn- en
IJsselmeerwaterdat voorPWNals bron
dient, maakte het waterleidingbedrijf
ontvankelijk voor ontzoutingsonderzoek.
Schippers:"Voorontzouting voldoen alleen
defijnste membraanporiën: hyperfiltratie.
Wijgebruikten detoenmalige Amerikaanse
celluloseacetaat HF-mcmbranen. Werken
deed het, tienjaar lang,en ikbenerin1989
opgepromoveerd. Maar hetwasvoorPWN
toennogeenoplossingopzoeknaareen
probleem".

Masterplan
Zelfs deman diebij PWNlaterdemotor
achter demembraantoepassing zou worden,
had eraanvankelijk weinigfiducie in. "Het
kwam opmeoveralsvoortdurende handoplegging",zegtsectorhoofd Productie ir.
PeerKamp."Geklooi vaneen kleine incrowd
met wonderlijke chemicaliën en ingewik-

TijdensdestudiereisindeVerenigdeStatenin1990werdendedrinkwaterexpertsiedervrijmomentdoorjanSchippersinworkshopsbijeengedreven(foto:PeerKamp).
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driejaar langnaar herverlangde totaalconceptrond hyperfiltratie alscenrralezuiveringssrap.Zij bewandelden daartoe twee
parallelle sporen.
Het enespoor wasroegepast onderzoek
aan hyperfiltratie enoptimalisatie vande
voorzuivering.InAndijk verreeseen nieuwe
proeffabriek met tweenieuwe HF-proefunits, hetgeen efficiënt simultaan experimenreren mogelijk maakte. Daarnaast
werkten deonderzoekers opbasis vande
theorerische kennis eenomvartendzuiveringsschema uit.
Dr.JoopKruithof(toentertijd senior
drinkwaterexpert bij Kiwa,inmiddelsPWN)
heeft het allemaalmeegemaakt. "In1993
hadden wemet veelmoeiteeen strategie
omwikkeld diebestond uit vijfstappen.De
HFhad lastvan fouling. Daarom plaktenwe
erinlinezandfiltratie voor.Deonvolledige
verwijdering vanpesticiden door celluloseacetaat HF-membranen losten weopdoor
achterdeHFhetAOPrekoppelen.AOPis
eencombinatie vanozonen watersrofperoxide,enbreekr organische microverontreinigingen afviavormingvanergreacrieve
hydroxylradicalen.Omdat die radicalen
echter niet desinfecteren, voegden wevóór
hetAOPeendesinfectie met ozon toe.Achter
hetAOPzat tot sloteen actief-koolfilter,
aangezienAOPtotbiologische nagroei
leidt".

Fouling
PWNhad overigens nodegekozenvoor
celluloseacetaatmembranen inplaats vande
modernere thin film composite(TFC)
membranen. "JanSchipperswistdatTFCmembranen bij toepassing opoppervlaktewater onacceprabele fouling teziengeven",
verteltPeerKamp."Maar hoegoed door-

f*

Eenoverzichtvandeproefinstallatie inAndijk[foto:HenkHoning).

dacht ook,echtgelukkig was ikniet met de
dureen ingewikkelde doubleDurch behandeling,waarbij niet eensdemeest geavanceerdemembranen konden worden
gebruikt".
Totovermaat van ramp ontdektePWN
dat ookmet celluloseacetaat-membranen
fouling steedsfrequentere schoonmaak
vereiste.Kamp:"Toen herinnerde ikme dat
weinAmerika alsvoorzuivering voorHF
eenpopperige mini-installatie hadden
gezien van ietsdat microfiltratie heette.Ik
vroegme afofde voorzuiveringscapaciteit
vanmicro-(ofdenogfijnere ultra-Jfiltratie
inonsgevalmisschiendermategoedzou
kunnen fungeren darzelfs toepassingvan
TFC-membranen mogelijk werd".
Despoeling vanultra- en microfiltratie-

De'poppcriacmini-microjiltratie':deinspiratiebronvoorhetuiteindelijkeHeemskerk-concept(foto:PeerKamp).
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fabrikanten opdewereldmarkt bleekechter
dun. HetAustralische Memcorwasdeenige
MF-systeemfabrikant, en alleenhet Franse
Aquasourceleverdemin ofmeer marktrijpe
UF.PWN huurde beidesysremenvoor
onderzoekinAndijk. Deafdeling Bouwwerkenzeiechter tegen Kamp:"jij kunt onderzoekenwatje wilt,maar wijdoenhet niet.."
Bouwwerken zagdeadlines naderen.Te
laat om alsnogonvolgroeide concepten te
introduceren, zoredeneerde men daar.Dus
werd medio 15193 gewoon het vijftrapsconceptopgestuurd naar acht ingenieursbureaus,dieomdeHeemskerk-order moesten
concurreren.Opdracht:maakeenontwerpschetsvoordetwee Heemskerk-zuiveringssrraten:éénstraat met infiltratie plus voorbehandeling enéénmerhet vijftrapssysteem.

Ommekeer in Boedapest
Zogezegd,zogedaan. Eenwaarepos kan
echter niet zonder vervaarlijke monsters.
Ookdezegeschiedenis nier.Want terwijl de
ingenieursbureaus ophun offertes zweetten,ontdekten dePWN-onderzoekerszelf
ietsdat het vijftrapsconcept uiteindelijk
onhaalbaar zou maken:decombinatie ozonAOPbleekzelfs in hyperfiltraat torenhoge
concentraties vandeuiterst kankerverwekkende stofbromaat tegenereren.
"Landelijk werdgedacht aan bromaatnormen tot maximaal 10 ug/liter drinkwater.Wijkwamen maar liefst 40ug/liter
tegen",verteltPeerKamp."Datisdenarigheid merchemischewaterzuivering: bij
iederhoofdprobleem datje oplost, veroorzaken debijprodukten nieuwe kopzorgen".
Daartegenover hadden voorzichrige
PWN-proeven inmiddels uirgewezen dat

vooralUFeenvoortreffelijke kwaliteit opleverde.TFC-membranen bleken bovendien
eensuperieure barrière voorpesticiden te
vormen.
Datzelfde najaar (19.93) vond inBoedapesthet tweejaarlijkse congresplaats vande
International WaterSuppliersAssociation
(IWSA). Datcongreswerd het decorvaneen
ommekeer.PWNgreepdegelegenheid aan
om metKiwaeenaparte workshop tebeleggen:waargeloven wein,wardurven we
aan?PeerKampsreldeereen totaal nieuw
zuiveringsconcept voor:hyperfiltratie mer
TFC-membranen, slechts voorafgegaan door
ultrafiltratie. Voordelen:bijzonder goede

voorzuivering,zeerefficiënte verwijdering
vanpesticiden engeenvorming van hinderlijke bijprodukten. Maarja,UFwasnog
nooit opdezeschaal toegepast en decombinatieUF/HFwasnognimmer vertoond.
Kamp:"Bovendien wasozonals desinfectant
redelijk vertrouwd, terwijl wijhier volledig
opdemembraanfiltratie wilden vertrouwen.KondenwijdeInspectie Volksgezondheid enMilieuhygiëne overtuigen?We
moesten adequate monitoring ontwikkelen."
Het belangvandedubbele desinfectiebarrièrewasbegin 1993 nogeens pijnlijk
duidelijk gemaakt dooreenCryptospon-

VAN ONTZOUTEN NAAR VERNIEUWEN

26jaar onderzoek en ontwikkeling
• Middenjaren '70.KiwaenPWNbeginnen verkennendonderzoeknaar membraanfiltratie.
In1979start inAndijkeenproefinstallatie voorhyperfiltratie. Kiwa-onderzoekerJanSchipperspromoveertophetonderwerp in1989.
• Eindjaren '80.PWNwordtgeconfronteerd metdrieproblemen.Stijgendevraagendewens
omdegrondwaterwinning inZuid-Kennemerlandterugtedringen vragenomcapaciteitsuitbreiding;deuitvoeringvanhetRijnzoutverdragwordtopgeschort (1988);totslotonthullenbetetemeettechnieken dathetRijn-enIJsselmeerwaterveelpesticidenresten bevat.
PWNwileenmasterplan voorcapaciteitsuitbreiding, onthatding,ontzoutingenverwijderingvanallepesticidenresten enziektekiemen,zonderverdereuitbreiding vande infiltratie
indeduinen.
• 1990. PWNenKiwahervatten hetin 1989gestopteHF-onderzoek inAndijk.Studiereizen
vandiensthoofden endirecteuren vanKiwa,PWNenanderewaterbedrijven naarde
VerenigdeStaten.PWNbegintspeurtochtnaartoekomstzekerezuiveringssttategiemetHF
(celluloseacetaat-membranen) enaanvullende zuiveringsstappen.
• 1990-1993. PWNontwikkelt metKiwaeenzuiveringsconcept voorHeemskerk,bestaandeuit
vijfzuivetingsttappenwaaronder hyperfiltratie. Verdereproevendoenechterernstige twijfelsrijzen overhetgekozenconcept.Reden:erontstaat bromaatendefouling isonvoldoende beheersbaar.
• 1993.Tijdens eenIWSA-conferentieinBoedapest(oktober)besluitPWNomnaast het
bestaandeconceptookeenconceptgebaseerdopUF(ofMF)-HF(metTFC-hyperfiltratiemembranen) teonderzoeken.Vanafhetvoorjaar wordeninstallaties vanAquasource(UF)en
Memcor(MF) beproefd. November:PWNkiestdecombinatieWitteveen+BosenMontgomeryWatson(uitdeVerenigdeStaten)alsontwerppartnerenverzoekt tweeextraalternatievenuit tewerken.Hetbestaandevijftrapsconcept plusUF/HFenMF/HFmetUV.
• 1994.Voorjaar: nieuweproblemen.HetvoorontwerpvoorHeemskerkopbasisvanalledrie
desystemenblijkt veelteduur.TweenieuweUF-systemendienenzichaan:StorkenX-flow.
MF-optievaltaf DeinternerolverdelingbijdePWN-projectorganisatie endesamenwerkingmetconsultantsenarchitecthaperen.OperatieBudgetennieuwetaakverdeling.Reis
vandriesleutelpersonen (waaronderdearchitect)naardeVerenigdeStaten leverteen
globaalconceptvootgebouwensysteemopzet.Gevolg:vastefootprint-eisen voorUF/HFsysteemontwerpen.
Najaar:vergelijking drieUF-HFleveranciersopbasisvanvoorgeschreven blokcapaciteit.
• 1995.Januari:keuzevoorhetX-Flowconcept.Echter:geplandebouwlocatieBoteelblijkt
onhaalbaar.Nieuwelocatie:hetHoogovensterrein.Vertragingvancirca anderhalfjaar,
maarhetgebouwontwetpwordtbetereneennieuwtypeulttalage-drukTFC-membranen
kanwordengeïncorporeerd, waardoordedrietraps HFtottweetraps wordt teruggebracht.
• 1996.Voorjaar: start bouwHeemsketk.Leuze:NoChange!Tochweerveranderingen,onder
meervanwege capaciteitsvergroting.
• 1998. September:waterschade indekelder.Opleveringdeelsvertraagd.
• 1999. SpoelingUF-installatieblijkt tetraag,software enprocesverloopverbeterd.
November:openingproductiebedrijf Heemskerk,afronding PlanZuid.

diose-epidemie inMilwaukee,die400.000
personen velde.Ruim honderd mensen
srierven.InBoedapesrwerd besloten,dat het
tekiezen ingenieursbureau (datwerd Witteveen+Bos)naast het vijftrapsontwerp ook
tweealternatieven diende temaken: het ene
metUFenHF,het anderemet microfiltratie,HFenaanvullend ultraviolet alsvirusdoder.

Open opstelling
InAndijk ging het onderzoek met
diverseproefinstallaties door.Begin1994
sruittePWN,nota benedicht bij huis,op
tweenieuweUF-systemen: hetene afkomstigvanStork,het anderevan hetAlmelose
bedrijfX-Flow.Dieaanwinsten brachren
eindelijk watconcurrentie indebrouwerij.
Bovendien maakrenbeidesysremen blokken
mogelijk mereengroterecapacireir, hetgeen
beter in het PWN-ontwerp paste.
StorkenX-Flow kwamen eigenlijk te
laat in beeldomnogmee tetellen.Althans,
dat vonden sommigen. Datde keuze begin
1995 desondanks ophetX-Flowsysteemviel,
had (afgezien vanhet veelbelovende concept
zelf) allestemaken metdeslagvaardigeen
openopstelling inAlmelo.
"Alserietsmisging, hadden zegoede
diagnoses enhun probleemoplossend
vermogen wasgroot",zegtPWN onderzoeksleider Henk Folmer."Anderen ontkendensomsmankementen oftrokken erzich
geheimzinnig mee terug".
Indachtig het motto,datje derisico's
minimaliseert doordebest availableknowledgetecombineren, bemoeiden deonderzoekersvanPWNenKiwazich diepgaand
merdevervolmaking vanhet systeem.
"Uiteraard onrdekten wekinderziekten",
zegt Folmer."Ikdenkdat onze samenwerkingdesleutel totX-Flow'shuidige bekendheid isgeweest".

Wet van Cruijff
Entoen kwamdezomer van 1995. De
geplandebouwlocatie bleekplotsklaps politiekonhaalbaar, zodat PWNijlings moest
omzien naar een nieuwe plek.Het werd een
schoolvoorbeeld vandeWetvan Cruijff elk
nadeelheeft zijn voordeel.Devertraging
maakteeenforse efficiencysprong in het
HF-systeem mogelijk, doordatdeonderzoekersderijd kregen om(vanzelfsprekend na
eengedegen studiereis naar deVerenigde
Staten)deallernieuwste ultra-lagedruk
dunne-film HF-membranen tebeproeven.
Darrypewerkr merdehelft vandedruk die
de tot dan toegangbare TFC-membranen
vroegen.
DrieHF-installaties inAndijk werden in
no-time omgebouwd endeproevenverliepen succesvol.AldusruildePWNopde
H20
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Waterzuiveringsproces Heemskerk
Hetwaterproductiebedrijf Heemskerkbetrekt voorgezuiverd watervanWaterttansportmaatschappij Rijn-Kennemerland vanuitAndijk.DaarwordtIJsselmeerwateringenomenenvoorgezuiverd (coagulatie,sedimentatieenfiltratie)zonder desinfectie.
Hetvoorgezuiverdewaterkomt inHeemskerk binnen ineenontvangstreservoir meteen
inhoudvan4000 kubiekemeter.Ditbassinvoedtdemembraaninstallaties.Acht ultrafiltratieblokken(UF)verwijderen allezwevendedeeltjes, inclusiefbacteriënenvirussen.Het ultrafiltraatgaatnaareenbufferreservoir (tweemaal 385 kubiekemeter),datopzijn beurtachthyperfiltratieblokken voedt.Hyperfiltratie (HF)haaltallezouten uit hetwater.DeHF-installatie
telttweetrappen.Deeerstetrap,waarhet nognietontziltewaterbinnenkomt,bestaat uit24
buizen.Detweedetrap,waar'ingedikt' waterdoorheenmoet,heeft ïzbuizen.Daardoor blijft
destroomsnelheid langsdemembranen hooggenoeg.
Naconditionering(pH-correctie)wordthetopgeslagen intweeHF-filtraatreservoirs(3250
kubiekemeterelk).Totslotgaathetoptransportnaardedrinkwaterproductiebedrijven Wim
Mensink(WijkaanZee)enBergenomdaargemengd tewordenmettraditioneelgezuiverd
drinkwater.

delogverwijdering vanmembranen te
garanderen.PWNen Kiwahebben daarom
uitgebreid integriteitsondcrzoek gedaan.
Voorhet testen vanallenieuweelementen is
eenspecialevacuümtest ontwikkeld.Voor
monitoring vandeUF-installatiesin bedrijf
bleekdeeltjestelling het meest geschikt.
Henk Folmer:"Toen wijdeaangeleverde
Amerikaanse HF-membranen viaonze
vacuümtests beproefden, blekenzeeenveel
tegrote spreiding tevertonen. Diedingen
werden inCalifornie' met dehand verlijmd.
Gaatje? Flats,eenextra klodder lijm erop!
Onze testresultaten hebben tweegevolgen
gehad.Detestmethode zelfisbij veel fabrikanten standaard geworden enhet productieproces is(deelsdoor automatisering) sterk
verbeterd".
Ietssoortgelijks gebeurde,doordatPWN
demembranen bij temperaturen rondoC

InBergenwordthetfikraatbijgemengd ineenverhoudingvan55/45.InWimMensinkwordt
minderbijgemengd (80/20)omdatdaareenbestaandepelletonthardingsinstallatie grotendeels
deonthardingvoorzijn rekeningneemt.Hetuiteindelijke drinkwater heeft eenhardheidvan
8,5DhensteltPWNnu instaatomzowelonderalsbovenhetNoordzeekanaalzachtwaterte
leverenaanzijn klanten.

valreep het voorgenomen, drie drukrrappen
tellende,HF-systeem in vooreen tweetraps
met langere drukbuizen en ultra-lagedruk
membranen.Tevensbenutten PWNen
X-Flowdeadempauze om een nieuw
binnenwerk teontwikkelen voorde
membraanelementen. Dat resulteerde in
eengezamenlijk octrooivanX-Flowen
PWN(PeerKamp).
"Waarhetomgaat",zegtJoopKruithof,
"isdebereidheid omdesnoods volkomen
doordebocht tegaan. Enom vindingrijke
duurprocven optezetten. InAmerika doen

zeovereenonderzoek duizend uren.Wij
nemen somsjaren tetijd. Want watzieje?
Deinteressantste problemen duikenpasop,
wanneer membranen langdurig aan praktijkomstandigheden zijn blootgesteld".

Onderzoeksmethoden overgenomen
Deonconventionele aanpak heeft PWN
geenwindeieren gelegd.Eenvoornaam punt
bij hetUF-enHF-onderzoek wassteedsde
integriteit (lekvrijheid). Gezondheidskundig
isdielekvrijheid van hetgrootste belangom

HenkFolmer,hoofdprocestechnolo^ischonderzoek,
metdemeestgeavanceerde,opdemarktbeschikbare,
deeltjestellers(foto:HenkHoning).

DoorsnedevanhetdoorX-FlowenPWNnieuwontwikkeldeUF-element(foto:X-Fiow).
gebruikte,iets watvolgensFolmer nooit
eerder wasgebeurd."InAmerika worden
membranen alleenbij 20tot 30 Cingezet.
Decorrectiefactoren inde fabrikantenspecificaties bleken bij onsvangeen kant tekloppen.Wehebben zelfproefondervindelijk de
juiste correctiefactoren moeten bepalen.De
Amerikaanse mcmbraanleveranciers hebben
dienaderhand vanons overgenomen."
Ishiermee hetverhaal teneinde?Nee,
voorspeltJoopKruithof "OokinproductiebedrijfAndijk komt eennieuwe zuiveringsstraat.Wegaandeoudeniet oplappen.In
plaats daarvan hopen weookdaar met een
opvallende vernieuwing tekomen". <f
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'DAN DACHT IK: HAD MIJ DIE MAN T O C H ZELF LATEN
AANSTUREN'

Het extravan
multidisciplinair
Meegaanindevernieuwingsdrangvaneen opdrachtgeveralsPWNkanverwarrendesurprises
opleveren.Dat hebbenonderanderehetingenieursbureau Witteveen+BosenarchitectWillem
Quispelondervonden.Spijt?Integendeel:despiu-offbegintzichalaftetekenen.
Wijschrijven begin 19513. PWNdenkt,na
langdelibereren, voorHeemskerk eenredelijk toekomstzekerestrategie tehebben
uitgedokterd bestaande uit tweezuiveringsstraten opeennieuwe productielocatie,
Heemskerk.Deenestraat betreft verdergaande voorzuivering vanIJsselmeerwater
ten behoevevan infiltratie, deandere het
directe vijftraps zuiveringssysteem rond
hypcrfiltratie. Volgendevraag:welkepartner kan bij het ontwerp-en uitvoeringstrajecteengeschikt team opdebeen brengen?
Acht ingenieursbureaus worden uitgenodigd omeenschetsontwerp te maken
voorbeidezuiveringsstraten. Omdat in
Amerikaveelervaringbestaat met
membraanfiltratie, eistPWNvande
gegadigden eendiepgaande samenwerking
met deskundigeAmerikaansecollega's.
Eénvandekandidaten isWitteveen+Bos
inDeventer."Nierdat wezoveelervaring
hadden opdrinkwatergebied", bekent
sectordirecteur Water ir.PererSchouten met
enigeironie,"laat staan met membraanfiltratie.Zelfwistikerbijvoorbeeld nul
vanaf'. Het enigewaarWitteveen+Bosop
kon bogen,waseen filtratie/ozon-project
(opdeRotterdamse Berenplaat) met hetzeer
ervarenAmerikaans/Britse bureau MontgomeryWatson en voor PWNeen voorstudie
naar demogelijkheden van ultra- enmicrofiltratie alsvoorzuivering voor hyperfiltratie.Enopeenvooruitziende blik.
Schouten:"Rond 19510 kregenweinde
gaten dat waterleidingmaatschappijen voor
forse investeringen stonden.Wij waren
daarom bezigeendrinkwaterpoot te
ontwikkelen.Heemskerk vormdeeenuitgelezenkansomineenklap veelkennisopte
doen,juist vanwegedeverplichte samenwerking metdeAmerikanen".

'Wat nou?'
Gezamenlijk verzorgden Witteveen+Bos
endeAmerikaanse enBritseingenieurs van

Montgomery Watson in het najaar van1993
eenpresentatie,dieovertuigend genoeg
bleekomdeorder binnen tehalen."Witteveen+Boshaddesamenwerking het meest
setieus uitgewerkt", aldus PWN-sectorhoofd
ProductiePeerKamp."Enzehadden een
aantrekkelijke prijs."
Degunning had plaats in november
1993.WatzeinDeventer niet konden

Robert Kools,dievoorWitteveen+Bos steeds
bijHeemskerk betrokken wasen inmiddels
het project voorzijn werkgever de facro
trekt."Anderzijds,commercieelen technologisch washet nieuwe huiswerk een mooie
uitdaging".Schouten:"Omdat wijvoor
PWNdewereldmarkt aleens verkend
hadden opzoeknaar UF-en MF-fabrikanten,wisten weookweleenbeetje datze
daarover nadachten".

'Onnozele vragen'
Hyper- en nanofiltratie waren opdat
moment redelijk vergevorderde technieken,
albestond erinNederland nogweinigpraktijkervaring mee.Ultra- en microfiltratie,
daarentegen, wasdekinderschoenen amper
ontgroeid.
Kools:"Ikhad UFtotdan toegezien als
ietwat buitenissig.Drieduizend kuub per
uur omzetten via50blokken vanelk60
kuub/uur - ikdacht:dat kanhet niet zijn".
Probleem was,dat deenigebekende fabrikant, hetFranseAquasource,geengrotere

Voorjaar1994:dilemma'sbinnenhetontwerpteam. (Tekening:Pen&Paintproductions).
bevroeden,wasdat PWNintussen ernstig in
demaagzat met deonelegante vijftrapsstraat,dieooknogeensbeangstigend hoge
bromaatconcentraties bleekte produceren.
Begrijpelijk dus,dathier endaar wat ogen
knipperden, toen PWNonmiddellijk nade
gunning methet verzoekkwam om het
voorontwerp uit tebreidenmet twee
nieuwealternatieven voordedirectezuiveringsstraat éénmet ultrafiltratie alsvoorzuiveringvóórdeHFenéén met microfiltratie,HFenUValslaatste virusbarrière.
"Ikdacht weleven,wat nou?",vertelt ir.

blokken bood.Daardoor ontstond demerkwaardigesituatie,dat het definitieve installatie-ontwerp met tweemaalacht blokken
alwerduitgewetkt, terwijl inAndijk drie
UF-systemen werden beproefd met totaal
verschillende footprints. Eentweedeongebruikelijk punt datPWNdeconsultants in
demaagsplitste,wasdeinnige samenwerkingmerarchitect ir.WillemQuispel (Plan
Architekten) binnen het managementteam.
PWNwasovertuigd dateen multidisciplinaireaanpak het besteresultaat geeft en dat
dearchirectookvoordetechniek toegeH2O
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dieman toch zelf
laten aansturen".

Geolied
Quispelvan zijn
kant zagniets
vreemds in 'iets
ontwerpen, vier maal
overdekopgaan en
opnieuw beginnen'.
Voorarchitecten is
zo'n werkwijze
normaal. "Natuurlijk
wilden diejongens
door.Die hadden
TienduizendmeterbovendeAtlantischeOceaan:lietverlossendeontwerpopeenservetje.
rwintig man achter
(Foto:WillemQuispel).
reken-en tekencomputerszitten. Maar
voormij stond centraal dat het gebouw
voegdewaarde kan hebben.
helder moest aansluiten ophet stroomdiaZomaar vlottendeeddeopgelegde
gram vanhet zuiveringsproces.Omdat er
samenwerking echter niet.Consultant Peter
nogallerhande opties circuleerden,
Schouten:"Normaliter komt de architect
gebruikte ikeenflexibelebest-guess benapasopdraven alshet systeem klaar ligt.Een
dering met zonesen ruime verandermarges
architect diezich bemoeide met delay-out
endroeg ikaanpassingen aan,wanneerde
vanfiltratieblokken enbuizen,wasvoorons
lay-out onlogisch leek".
iets nieuws.Somsliepenonsde rillingen
overderug bij Willem's onnozele taalgeBegin1994raaktehetontwerpprocesin
bruikenvragen,enhij bleefmaarverandeeenimpasse.Hetvoorontwerpwasteduuren
ringen voorleggen!Dandacht ik:had mij
desamenwerking tussenconsultants,PWNen

DAVID E D D Y VAN M O N T G O M E R Y W A T S O N LOVEND OVER HOLISTISCHE

architectverliepstroef Hetfeitdatnoggeen
keuzemogelijkwastussendesterkverschillendeUF-systemenblokkeerdedevoortgang.
Delucht klaardepastoenPWNbesloot
derolverdeling aantescherpen. Hoofd
ProductiePeerKampwerd vooreenjaar vrijgemaakt voorhet project.Zijn eerstedaad
wasdesamenwerking teverbeteren enhet
ontwerpdilemma tedoorbreken.MetWillem
Quispelenprojectleider Fred deBruijn van
Wkteveen+Bosreisdehij naarAmerikaafom
alsteam eenaantaldraaiendeinstallaties van
nabij tebekijken. Het resultaat vandie
transaltantische brainstorm oogdenietig,
maar wasdoorslaggevend:eenservetje van
NorthwestAirlines,rijdens de terugreis
koortsachtig volgekrast met decontouren
vanherbestmogelijkegebouw/systeemonrwerp,inclusiefdevindingvaneen ruime
leidingenkelder eneenstrenge footprinr-eis
voordeUF-enHF-blokken.
Vanafdar moment liepde samenwerkinggeolied.Quispelbeschrijft hetals
'razendsnel heen-en-weer tikken'van informatieen ideeën,waardoor her ontwerp
zienderogen compacter, 'rustiger' en flexibelerwerd.Zoiseventuele toekomstige
aanpassing vandeblokgrootte gemakkelijk
gemaakt dooreenvloerconstructie waarbij

BENADERING

"Britsewaterzuiveringsprojecten worden aanHeemskerk afgemeten"
"Datvoortdurendoverleggenisbehoorlijk wennen,maarhet werpt
zijn vruchten af'. Vanhuisuit isdeBritDavidEddycivielingenieur,
maartoenhij in 1994doorzijn werkgeverMontgomeryWatsonop
hetHeemskerkproject werdgezet,moesthijzichookintensiefmet
werktuigbouwkundige aspectengaanbezighouden. Aanvankelijk
namenzijnAmerikaansecollega'sDaleRoheenBrianStonehetvoortouw.Naeenjaar kwamEddyechterinDevenrerwonen.Gedurende
devoorontwerpfase vanhetUF/HF-systeem vormdehijmet zijn
sparringpartners FreddeBruinenRobertKoolsvanWitteveen+Bos
eenhechtdriemanschap,dattotindevroegeuurtjes heftige debatten voerde.Volvervebogenzijzichoverzulkeuiteenlopende onderwerpenalshetdesinfecterende vermogenvanultrafiltratie ende
technischeafweging tussendiverseUF-leveranciers.
Intussen hadEddytemakenmeteenklantdiezelfveelkennisvan
membraanzaken inhuishad-"ietswatwijindeVerenigdeStatenen
Engeland zelden tegenkomen.Gewoonlijkschrijfjeinopcomplete
design-and-construct contracten.Omdatopdrachtgevers hungeldzo
langmogelijk willenvasthouden,liggendeontwerp-endeuitvoeringsfase dichtbijelkaar.Daardoorkrijgjealsingenieurweinigtijd
omgoednatedenken.Uitvoorzichtigheid leidtdatmeestaltotoverdesignendushogerekosten".
De,wathijnoemt 'holistische',NederlandsebenaderingdeedEddy
eersrvreemdaan."Maarikhebervangeleerddatvroegrijdige,gede-
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genengineeringzichzelfnaderhanddubbelendwars terugbetaalt.
Zowelquafiltratietechnologie alswatbetreft het ontwerpconcept
wordenvergelijkbare projecten inEngelandnualafgemeren aande
Heemskerk-standaard".
Alsvoorbeelden noemt Eddyhet ideevaneenkelderendepompopstellingmeteenapartepompvooriederblokinplaatsvandegebruikelijke pompen met'header'vootdiverseblokken.Pompenmet
'header'ogengoedkoop,maarflexibelebloksgewijze regelingis
onmogelijk enbij hetopstarren ontstaan hinderlijke terugkoppelingseffecten. "Wanneer iktegenwoordig met klanten oversoortgelijke projecten praat,hanteer ikvijfvuistregels,dieikhierinHeemskerkhebopgesteld:eenvoud,elegantievanontwerp,flexibiliteitom
onverwachtetechnischeenmaatschappelijke ontwikkelingen opte
vangen,optimaletoegankelijkheid vanalleonderdelenen naruurlijk
kosteneffectiviteit".
"Dezefabriek voeltookeenbeetje alsietsvanmij.Zoalswenaar
elkaarzijn toegegroeid,datvondikwerkelijkmeeslepend.Helaas
heerstinEngeland nogaltijd deindustriële mentaliteit vanminimalekapitaalinvesteringen.Alsjedaarbeweertdatelegantielater
geldbespaart,staanzejeongelovigaantegapen.EninAmerika
wordt hardnekkigvastgehouden aandeeigenAmericanStandard
gewoonten.Dielijkengoedkoop,maarkunnenergomslachtige
installatiesopleveren.GelukkigisinlandenalsKoeweirweloogvoor
desysteemopzetdiehierisneergezet".

pbnarchiteten m e tdegebouwen.H e t

leukeis,dat het ontwerp
—H
daardoor nogbeter werd.
De(nogterealiseren)extra
UJLfi
voorzuiveringten behoeve
vandeduininfiltratie sluit
bijvoorbeeld logischerop
het UF/HF-gebouw aan.
B
Het ordelijke ontwerp
<p
heeft zelfsinde bouwfase
:fcd=^
al
goedediensten bewezen
M l l l l l l UMII
doordataannemers elkaar
minder indewegliepen".
Ookqua HF-technoloLinkshetontwerpvoordereisnaarAmerika,rechtshetuitgewerkte
giekwamde vertraging
'servctjesontwerp'.
goed uit.Robert Koolsvan
Witteveen+Bos:"Ineens
kreegPWNrespijt omde
nieuwste
ultralage-druk
TFC-membranen
buizen eenvoudig teverleggen zijn. He:
uit
te
testen.
Zodoende
is
het
geplandedrieblokontwerp isgemaakt doorPWNen
traps
HF-systeem
vervangen
dooreen enerWitteveen+Bos.Ditontwerp heeft internagiezuiniger
tweetraps
met
daarin
ookde
tionaal alnavolginggekregeneniseensoort
nieuwe
membranen".
standaard aanhetworden indeUF-wereld.
Inseptember 1995washet definitieve
ontwerpgereed.Althans,datdachtmen,
Bits enbytes
totdat bouwlocatie Boreelwerd afgeblazen.
Debouw vanHeemskerk begon injanu"Denieuwe kavelwaskleinerenandersvan
ari 1996. Nogeenkeertje serieus tobben
vormendehoogteligging hadeenbelangstond deontwerpers daarna tewachten.Dat
rijke invloedopdehydraulische lijn", vertelt
wasindetestfase, toen bleekdat hetvier
Quispel."Ikmoestdusopnieuw schuiven
maalperuur schoonspoelen vandeUF-

IIP

if: ijpp

membranen zoveel tijd kostte,dat dewaterproductie erdoor werd beperkt."Pas toenwe
totindebitsenbytesindesoftware doordrongen,waren wetevreden metdeoplossing",aldus Kools."Overigens hebben we
ookdiehorde ruimschoots benut, door
actiesdietotdan toenaelkaar verliepen
parallelteschakelen.Zoboekten weop twee
vlakken winstinhet backwash-proces".
Terugkijkend zeggenzoweldeconsultants alsarchitect Willem Quispeldatze
veelvanHeemskerk hebben opgestoken.
VoorWitteveen+Bos vormden destroeve
eerstemaanden deaanleidingtoteen
interne reorganisatie vandewaterpoot,met
alsinzet eenminder servieleendaardoor
meer creatieveopstelling tegenover klanten.
Ookdetechnischeexpertisenam toedoorde
nauwesamenwerkingmetde buitenlandse
kompanen enPWN.Tegenwoordig zet
Witteveen+Bos zelfstandig adviezenvoor
membraanfiltratie-systemen neer,zegt
directeur PeterSchouten,zoalsonlangs een
secondopinion voordegroteEngelsewaterfabriek ClayLane."Samenwerkenmet
Willem Quispeldoen wetegenwoordigook
regelmatig. Deopdracht vooreenoverslagstation voorregioZaanstad hebben wegezamenlijk indewachtgesleept". *~
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Eenvoud, logica en flexibiliteit als architectonische basisfilosofie
Eeningetogen,representatiefcomplex,waarinopeenlogischemaniereen
excursierouteisopgenomen.WetendedatHeemskerkeentechnologischbedevaartsoordzouworden,wasdatdeopdracht diePWNaanarchitectWillem
Qtuspelmeegaf EenbestellingdienaadloosaanslootbijQuispel'seigenarchitectuurfilosofie.
Quispelbouwt niet"voordearchitectuurhandboeken, maarvoordegenendie
eengebouwmoetengebruiken".Zijn bouwtaaikenmerktzichdooreenvoudige
geometrieenhelderheid meteenlogischeopbouwinfunctionele zones.Maatgevendishetverloopvanhethoofdproces ineenbouwwerk,zoalsinHeemskerk
destapsgewijze waterzuivering.Verderekenmerken zijnmilieubewuste materiaalkeuzeenflexibiliteit:degebruiker moethetgebouweenvoudigkunnen
veranderen.
NaarQuispel'sovertuiging iseenheldereopzermateriaalbesparend,gebruiksvriendelijk enzeerkostenbewust,ondermeerdoorhetonderhoudsgemaken
doordarleidingwerken nietonnodiglangenbochtigzijn.Tochoogteenlogisch
gebouwluxueus.Dewaterfabriek inHeemskerkonderstreept zijn gelijk.
Centraalinhetcomplexstaathetwelhaastutopischedienstengebouw,datdrie
schakelstelt.Allereersthetontvangstgebouw.Rond,vanbuiten zilverkleurigals
eenblinkend ruimtestation,vanbinnen licht,metdoorhet diamantvormige
glasdakuitzichtophethemelblauw,alswasdevideeensterrenwacht. Hierzit
deregiowacht diebehalveHeemskerk ookdeinstallaties inWijkaanZee,
Hoofddorp enZuid-Kennemerlandbewaakt.
Bovendeontvangsthal ligtdevoorlichtingsruimte.Opdeoostflank bevindtzich
eenkantorenblok,metdaarachter het nooddieselgebouw.
Detegenoverliggende schakelbesraatuiteenmagazijn- en onderhoudsgebouw.
Ditvormtdeverbinding metdeoverzichtelijknaelkaargeplaatste bouwdelen
vandezuiveringsstraat, achtereenvolgens:herUF/HF-gebouwentweeronde
reservoirswaarhetontzoutewaterligtopgeslagen,voordathetnaardedrink-

Devoorgevelvannetgebouw(foto:MaartenvandaVelde).

•

Eenblikomhoog indeontvangsthal(foto:Maartenvanda
Velde).
waterstations 'Bergen'of'Wim Mensink'wordt
gepompt.Doordatherleidmgwerkineenruime
kelderverdiepingonderdefilttatieblokkenhangt,
ontstaateenongewoon luchtige indrukmeteen
optimale toegankelijkheid.
De'waterkleuren'zilveren Porsche-groenmetallic
zijngebruikt voorgebouwenwaarhetwater
passeert.Terraisvoorgebouwen met ondersteunendefuncties, terwijlallekleurensamenkomen
inhetdienstengebouw.Rondleidingenvolgen
dezelfde looproutesalshetpersoneel.Debezoeker
wandeltdoordeaderenvanhet zuiveringsproces
totmidden inhet UF/HF-hart.
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HEEMSKERK DOOR TEAMVIRUS GEDRAGEN

Aannemerskekenniet
meerop deklok
Watvraagthetaansturenvaneengroot,vernieuwendproject vandeleiding?Veel,20leerteen
rondetafelgesprek metprojectleidersRobvanLeeuwenj a n DemarteauenHermanEkenvanPWN.
Watje ervoorterugkrijgt isgrotekwaliteitswinst envolàomïng.
"Datje eendeadlinehebt,hetheleontwerp
vanwaterzuiveringengebouwalklaarligtendat
jedanhakoverkopopzoekmoetnaareennieuwe
locatie".
"Diekeerdatwe metalleprojectleidersvan
Zuidbijelkaarzaten.Prijzenhelder,bestekkenaj,
zelfstondikerhelemaalachter.Vielineensiedereenoverme heenvan:je laatjeeenooraannaaien.
Zelfsmensendiemesteedshaddengesteund.Ja,
opdatmomentzatikerechtgigantischdoor!"
"Steljevoor:eenmaandvoordegeplandc
oplevering.Ikkom'smorgensbinnen, zegt
iemand:dekelderstaatblank.Alleelektronicadie
deafsluitersbediendeonderwater.Alsjanertoen
metgeweestwasombijuittehuilen..."
Inhandboeken heet het wervend 'managing innovation'.Maar projectleider zijn bij
eenwerkelijk vernieuwend project als
Heemskerk kan weleensérgenerverend
zijn.Zeker wanneerje bijelke 'definitieve'
beslissing prompt door technische,organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen wordt ingehaald.
Ing.RobvanLeeuwen (projectleider
Verbindingen tot 15198 endaarna projectmanagerZuid),Jan Demarteau (projectleider
Heemskerk tot oktober 1998)enDemarteau'sopvolger, uitvoeringscoördinator
Herman Eken,hebben hetniet cadeau
gekregen.Ofjuist wel.Want wie meemaakt
hoezeoverHeemskerk napraten enelkaar
debaltoespelen,proeft eenjongensclub die
doorGrootAvontuur aaneen isgesmeed.
"Dieptepunt?"Herman Eken, uitgestreken:
"Datikin 1998 Robalsbaas bovenme
kreeg".Inwelkgrootbedrijfkomjedergelijke verhoudingen nog tegen?

Uitbesteden
Teamgeest is-alsbasisvoor technische
creativiteit eneenflexibeleinstelling-de
kutk geweest waaropProject Zuid (enzeker
denieuwbouw Heemskerk) kon blijven drijven.Maardiementaliteit kwam niet
vanzelf Directieen projectleiding moesten

ermet vallenenopstaan naar toewerken.
VanLeeuwen:"Oorspronkelijk wasde
opzet traditioneel:wedoen alleszelf,vanuit
deeigen lijnafdelingen. Maarhoegaat dat?
Deuitvoering begintpas,wanneer alle stukjes oppapier staan.Daarbij overschrijdje
geheidjedeadlineenje budget. Bovendien
moesten weditmaal simultaan detechnologieontwikkelen én het systeem én het
gebouw ontwerpen.Wehadden domwegde
menskracht niet".
"Zodra wemerkten dat het niet lukte
omZuid vanuit delijn tettekken, isallereersteenexterne overall project-manager
(EvertBoerma)aangezocht omdebelhamels
in toom tehouden. Datwasin 1993.Midden
t994liepookdezeopzet voor Heemskerk
vast.Interngekibbel,sttoeve samenwerking
metWitteveentBosenarchitect Willem
Quispel.Alledisciplines legden bij het
ontwerpproces hun eigeneisen op tafel,
zodat het voorontwerp eenoptelsom van
stokpaardjes werd-en het was minstens
andethalfkeerte duut".
JanDemarteau:"Toenikinoktober 1994

projectleidet Heemsketk wetd,hebben we
ditectna'OperatieBudget' besloten datwe
heelstringent het ontwerp bij deconsultants zouden leggen.PWNsteldeverder
alleennogmaarglasheldere Programma's
vanEisenopen toetsteopkwaliteit,haalbaarheid en budgetaspecten".
"Het grotevoordeelvan uitbesteden is,
dat opdrachtncmcfs zichgedwongen voelen
omzichaan afspraken tehouden. Daarnaast
hebje alsdeskundige opdrachtgever meer
sturingsmogelijkheden, dan wanneer
ontwerp en uitvoeringzichafspelen in het
ktachtenveld tussen eigenafdelingen. Maar
binnenshuisgafhetenorme consternatie.Je
pakt mensen eenstukberoepsttots af:
waarom zouzo'n ingenieursbureau het wel
kunnen enwij metonzeenorme waterzuiveringservaring niet?Toen ikdiebeslissing
moest verkopen, heb ikdaaromgroot ophet
bordgekalkt:Andersisniet fout!"

Hechtteam
Hetanders doen.Demarteaugeeft een
voorbeeld:"PeerKampwist technisch veel
meerdan iken wasalssectothoofd Productie
binnen PWNdébaas.Maarspeciaalvoor
Heemskerk ishij alstechnisch coördinator
aanonsprojectteam toegevoegd,dus formeel
onder mij.Ikvonddat welevengriezelig,
maar wehebben hetdirect opgelost dooreen
duidelijke taakvetdeling. Hij detechnieken
ikhet management vantijd engeld".
"Nou,endan hebje het hele projectmanagement omgegooid,maar hoekrijgje
vervolgens een hecht team?Peerhadgoede
ervaringen metAmerika-werkreizen.Dus
zijn wedaar eind '94met zo'n tien leidende
figuren naartoegegaan:projectleiders,

Hettebehandelenwaterkomtbinnenviahet nieuweWRK-verdeelstation.(Foto:MaartenvanderVelde).

bleekloogzodat het helesysteem gewijzigd
moest worden.Legdat eenaannemer maar
eens uit!"
"Nogzoiets.Vlakvoordestart vande
uitvoering haddenweeensecond opinion
van bureau Berenschot gehad.Conclusie:we
konden onzedeadline roktober 15)5)8 precies
halen, mits ergeenenkelevertraging meer
was.Enfin, wij hangen opalle klapdeuren
posters metNoChange!Nou,diewaren nog
nietdroog,ofPWNnam het WaterleidingbedrijfZuid-Kennemerlandover.Moesten
weplotseling degeplande capaciteit van18
miljoen kuub perjaar niet in twee fasen,
maar ineens realiseren.Tevens moest distributiestation Hoofddorp fors worden uitgebreid.Entochheeft dat alles nauwelijks
vertraging gegeven".

Hyperfiltratieblok. (Foto:MaartenvanderVelde).

consultants, architect".
RobvanLeeuwen:"Niets iszogoedom
mensen bij elkaar tebrengen alseen inspirerende buitenlandreis.Ookalgafhet soms
schevegezichten, het stimuleert ontzettend
deinzet en creativiteit".
Herman Eken,terzijde:"Voor diezelfde
teamgeest hebben welater,bij deuitvoering,iedereen samen inéén bouwkeet
gepoot.Zatjedaar met aldieexterne
mensen. Datliepgeweldig.Zelfs deaannemers werden door het teamvirus aangestoken..."
Demarteau: "Ookomdat zemerkten dat
zeaaneen technologisch hoogstandje
meededen..."
VanLeeuwen:"Zekeken niet meer opde
klok:eerst het werk af'.
Eken weer:"Toenopeendagdebedieningskelders waren ondergelopen ende
blauweverfuit eenstel openpotten overal
ronddreef,stond deaannemer midden inde
nacht net alsikin zijn blote kont de smurrie
vanhetwater tescheppen!"

15196beklonken".
VanLeeuwen:"Achterafhebben wedie
anderhalfjaar vertraging tot een deugd
gemaakt met betere technologie eneen
beter ontwerp.Ophet moment zelfdacht ik:
westaan weeropslopershoogte.Het isprettigdatje dat dan samen deelt".
Herman Eken:"Ook nadat in oktober
1996deuitvoeringfase inging, hebben we
veelplezier gehad vandatgroepsgevoel.Net
alsvandeorganisatie waarbij PWN zelfde
touwtjes in handen hield,maar het bouwwerkuitbesteedde.Wanneer Peeren zijn
technische kornuiten met dezoveelste
verrassingkwamen,konje tenminste tegen
eenaannemer zeggen:stop,wepakken nu
toch eerstevendieandere hoek".
"Voorbeeld:het plan wasomde fouling
opdemembranen wegtehalen met waterstofperoxide. Detanks stonden eral,toen
uit onderzoek bleekdat bleekloogaanzienlijk effectiever was.De waterstofperoxidetanks waren echter niet bestand tegen

JanDemarteau:"Meestalbestedenwe
zo'n project aanbijeenhoofdaannemer. Bij
Heemskerk hebben wegekozenvooraanbestedingaanachtverschillendeaannemers.
Datlegdeeengroteverantwoordelijkheid bij
PWNvoordeplanningencoördinatie, maar
hetschiepweldemogelijkheid omtot ineen
laatstadium verbeteringen doortevoeren
zonder veelextrakosten.Ikbenervanovertuigd datdieflexibiliteit indeuitvoeringons
miljoenen heeft bespaard.Hetproject ismet
minimale tijdsoverschrijding enslechts met
vierprocentmeerwerkkosten gerealiseerd".
RobvanLeeuwen:"Ookqua aanpakis
wat wij tot stand gebracht hebben bijzonder
inwaterleidingland. Terugkijkend isdie
riskante insteek alleen mogelijk geweest,
doordat onzeeigendirectie (indepersonen
van algemeen directeur Erik Vreedenburgh
endirecteur drinkwaterbedrijf Martien den
Blanken)opdrachtgever was,dus kon
meedenken. Dedirecteuren hebben de
projectleiders consequent gesteund", f

N o Change!

LeidingenKelderonderde ultra-filtratie. (Foto:MaartenvanderVelde).

Eind 1994werd het opbloeiendewijgevoelonmiddellijk zwaaropdeproef
gesteld, toenPWNkeihard aanliep tegende
politieke realiteit. Deaangekochte bouwlocatie,dezogenoemde DriehoekvanBorccl,
bleekoponoverkomelijk volksverzet testuiten."Ikzalnooitdiebijeenkomst in het
buurthuis vergeten", begint RobvanLeeuwen:"Groteborden:Handen afvan agrarisch
Heemskerk!Erkongeen muis meerbij".
Demarteau: "Degrond had een tuinbouwbestemming. De tuindersbevolking
wildedaar nietaf Alspraktische techneuten
wordtjedan ongeduldig, maar wanneer we
Boreelhadden doorgezet zaten wenu nógte
praten. GelukkigwildeHoogovens net
grond afstoten. Na eenstevig onderhandelingstraject isdenieuwegrondaankoop in
H20
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Membraanfiltratie niet
alleen voor kapitaalkrachtige bedrijven
"Wakkerliegendoeiktochalnietzogauwennaalleswatwehebbendoorstaan,hebiktengewddig vertrouwengekregen mhetoplossend vermogenvanonzeorganisatie.Waterook^ebeurt, we
kunnendezaakdraaiendehonden,desnoodsdooronzedumwatcrwinningeventelaten bijspringen.
Dekwaliteitvan hetproduktwordtnietverstoord.Tcchnisch^ezieuishetergstewatonskanoverkomen,datwedemembranen nietnavijfjaar (zoalswevanplanzijn)moetenvervangen, maar
eerder.Hetrisicoisduszuiverjïnanciecl".
Onderwerp vangesprek isde toekomst
van het dubbelemembraansysteem dat
PWNinHeemskerk heeft geïnstalleerd.
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MartiendenBlanken(foto:WiebcKiestra).

Koffie, koekjes, het bezoek voordevolgende
besprekingzitaltewachten. Directeur
Drinkwatervoorziening ir.Martien den
Blanken leunt onversroorbaar achterover:
hogedruk-bestendig,zotezien.
Toenhij in 1991 deoverstap maaktevan

Witteveen+ Bosnaar PWN,belandde hij in
het zeer,zeerdiepe.Ogenschijnlijk had
PWN reedsgekozen voorhet vijftraps-zuiveringsconcept metHF
enAOP,maar achter
deschermen waren
aandat vijftrapsprocedegerede twijfels
gerezen,
met name
WA
vanwegedehoge
bromaatconcentratiesdieerbij ontstonden."PeerKamp
geloofde sterk inde
revolutionaire optie
ulttafiltratie en
hyperfïltratie.We
hebben hetIWSAcongresin Boedapest
aangegrepen omeen
workshop te houden
voorPWN-ersen
Kiwanen waarPeer
het alternatiefUFen
HFvoorhet eerst
kon presenteren op
basisvanhet onderzoek totdan toe.Ik
prijs me tot dedag
vanvandaag nog
steedsgelukkig dat
wedieweg hebben
durven tekiezen.In
mijn vorigejob bijWitteveen+Bos wasmeal
duidelijk geworden dat membraanfiltratie
eraan kwam,eenvoudig omdat hetde
verontreinigingen niet chemisch omzet,
maarzealleenverwijdert. Het iseenschone
enefficiënte methode,waarmeejede

problemen vanchemische omzettingen
omzeilt.Het resultaat dat wij met alons
zoeken hebben kunnen neerzetten, isiets
waaropwetrots kunnen zijn".

Toekomstige logverwijdering
van9 tot 10
Oferdantechnisch helemaalniksmis
kangaan?DenBlanken,peinzend."Kijk,dit
isnatuurlijk geenproefinstallatie, diemaar
tijdelijk draait.Hoelanger eenfabriek in
bedrijfis, hoemeerjekunt tegenkomen,en
alleenalhet feit dat weinde proefinstallatie
tegenzulkeuiteenlopende kinderziektenop
liepen,betekent datextrapoleren moeilijkis".
"Metwat pessimisme kunjejevoorstellen datzichopdemembranen ineenseen
verstopping voordoetalsgevolgvan biologischeofchemischebestanddelen in het
water.Jemoet bedenkendat wijdeeersten
zijn diedezethin film composite membranen opdezeschaal niet opbrak grondwater
toepassen,maaropoppervlaktewater dat
voormembraanfiltratie toch problematischer is.Ookzijn wedeeerstedie
membraanfiltratie gebruiken alsenige
desinfectiebarriere".
"Eénvandedingen diewedoenomde
risico'steverkleinen,issleutelen aan nog
beteremonitoring en detectiemethoden.
Vooreenvoldoende desinfectie moeten wc
4logeenheden verwijderen, maar nual
kunnen wetot 8 logeenheden meten.Samen
met Norit Membraan Technologiezijn wij
ondertussen eenmethode aan het ontwikkelenom tot9a 10logeenheden tedetecteren.
Met dienieuwe techniek lopen wevooruit
opdediscussieoverinzet vanafvalwater als
drinkwater. Niet dat weinNederland afvalwater nodighebben, maar in drogegebiedenopdewereldkaart ligtdat heelanders.
InSanDiego(Californie) endeNamibische
hoofdstad Windhoek wordtalgewerkt aan
eendergelijke omzetting met behulp van
membraanfiltratie. Dat betekent een logverwijdering van51 tot 10 eenheden,en diemoet
jedan welkunnen meten.Wijkunnen daar
straks in voorzien".

'Niet op onderzoeksresultaten
gaan zitten'
Hetverbaast DenBlankenniets,dat
PWNoverspoeld wordt met buitenlandse
collega's opwerkbezoek.BijKiwaenPWN
heersteenheiliggeloofinde toekomstmogelijkheden vanmembraanfiltratie. Niet
alleen indrinkwaterland, overigens:ook
giet- en industrieel proceswater kunnen er
kwalitatiefwelbij varen,zoleert nu alde
praktijk.
H20
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PeerKamp(foto:WiebeKiestra
Demembraantechnologie isevenmin
voorbehouden aangrootschalige projecten
alsdeHeemskerk-fabriek, zij het dat niet
iedereen evenveel kapitaal heeft om baanbrekend onderzoek tedoen. "Integendeel:
een kenmerk van membraanfiltratie isnu
juist demodulaire opzet.Ookvoor kleinere
eenheden zijn allerleirendabele oplossingen
mogelijk".
Toepassing in ontwikkelingslanden met

eenschrijnende drinkwaterbehoefte isgoed
mogelijk, menen dePWN-onderzoekers.
Mitsdoor training enopleiding operators
eerzakekundig zijn.
Over kapitaalgesproken:wat alshet ooit
tot privatisering van drinkwaterbedrijven
komt?GaatPWNdan denu noggul
verspreide technologische know-how
binnenshuis houden?DenBlanken fel:
"Privatisering, daar zijn wij tegen, altijd

geweest ook.Wijondersteunen volmondig
het kabinetsstandpunt en dat vande
TweedeKamerdat privatisering van waterleidingbedrijven afwijst. Het zijn preciesde
openheid endesamenwerking viaeen overlegplatform alsKiwadiehet mogelijk
hebbengemaakt dat in onsgeval razendsnel
toepassingen gerealiseerd konden worden
van ultrafiltratie!" "In 1992zijn weer
serieus meebegonnen, in 1995liepenwe
wereldwijd alzozeervoorop,dat wesamen
met GcmeentewaterleidingenAmsterdam,
Kiwa,WaterleidingMaatschappij Overijssel
enenkeleAmerikaanse partners een
Amerikaanse onderzoeksopdracht binnenhaalden voordeneus vangroteAmerikaanse
consortia.
Privatisering inNederland iskansloos.
TegendegroteAmerikaanse en Franse
consortia kunjeopdewereldmarkt toch
nooit op,zelfs alfuseerje toteengroot
Nederlands waterbedrijf DenHaag begrijpt
dat ookwel:ziehet debat over het NS-kernspoornet". "Schaalvergroring,dat zalzeker
nodigzijn. Effiaency-vcrbetering, nog
betereserviceaandeklant.Maar wemoeten
openbare nutsbedrijven blijven. Oponze
onderzoeksresultaten gaanzitten,doen wij
dus niet". €

advertentie

Allereerstwillenwijnatuurlijk PWNfeliciteren
metdeingebruiknamevanhaarmembraaninstallatie.Enbedanken.WantPWNkoosvoor
onzedeskundigheid ophetgebiedvan
gespecialiseerde fiscaal enbalans gedreven
financieringsstructuren.
WiltuwetenwatMeesPiersonvooruinde
praktijk kanbetekenen neemtudancontactop
meteenvanonzespecialistenvan Structured
Finance,telefoon (010)4019501.
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