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Degeadviseerde setpoints worden gepresenteerd in het SCADA-pakket.Wanneer de
operator het advies accepteert, kan hij met één
druk op de knop degeadviseerde waarden naar
besturing kopiëren.
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Bij het genereren van het advies wordt
rekening gehouden met de randvoorwaarden
diegelden bij dezuiveringswerken, het infiltratiegebied en het bekken. Eén ofmeer van
deze randvoorwaarden kan ertoe leiden dat de
drinkwatervraag niet zonder problemen door
PIMgeleverd kan worden. In dat geval zal
OS-PIM een alarm geven en de operator
inzicht geven in welk van de zuiveringsstappen problemen opstaan bij de gestelde
drinkwatervraag. Deze melding zal worden
teruggekoppeld naar een in hiërarchie hoger
gelegen systeem, waarin de inzet van PIM
versus andere (grondwater)pompstations van
WOB kan worden afgewogen.

OS-PIM:On-lineadvisering
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Waterleidingmaatschappij Oost Brabant :WOB' treft voorbereidingen voordeproductie van drinkwater tut rivierwater. In het Project Infiltratie Maaskant (PIM) zal in de toekomst jaarlijks een
hoeveelheid van 12.5 rot 50 miljoen kubieke nieter water uit de Maas o\ Waal gezuiverd worden tor

Advisering zuiveringswerken

drinkwater. De meeste besrokken zijn inmiddelsgereed en allegrote vergunnmgsprocedurcszijn
afgerond. In de eindfase isechter een van de verleende vergunningen (rivierertwervergurming ingetrokken, waardoor her project nog uier 111 uitvoering vvordtgeuoiucii.
Zuivering van het oppervlaktewater vindt
plaats in een aantal stappen. Rivierwater
wordt in een innamebekken gelaten. Na een
verblijf in het bekken gaat het water naar de
voorzuiveringsinstallatie. Hier wordt het
behandeld met vlokvorming, flotatie, snelfiltratie en actiefkoolfdtratie. Na deze behandeling wordt het water naar het infiltratiegebied getransporteerd. Viaopen kanalen infiltreert het water en na een verblijf van gemiddeld acht maanden wordt het weer opgepompt. In de nazuivering wordt het water via
beluchting, snelfiltratie, actieve-koolfikratie
en UV-desinfectie (de twee laatste processen
alleen in de eerste fase) gezuiverd tot drinkwater. Het hogedrukpompstation transporteert het water vervolgens naar de gebruikers.
Afheelding 1 geeft de zuiveringsprocessen
van oppervlaktewater naar drinkwater en de
relaties tussen de vraag en de inzet van processen schematisch weer.

Complex proces
Vergeleken met dezuivering van grondwater isde zuivering van oppervlaktewater
een complex proces.Het aantal stappen is'
aanmerkelijk groter en de stappen zijn zeer
verschillend van aard (bekken, voorzuivering,
infiltratie en terugwinning, nazuivering).
Niet alleen de afstemming van de
verschillende stappen op elkaar, maar ook de
(soms tegenstrijdige) randvoorwaarden die
aan de verschillende onderdelen zijn opgelegd
maken het functioneren van het hele project
complex. Zo complex dat WOB in samen32
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De advisering ten aanzien van de
zuiveringswerken richt zich vooral op een
inventarisatie van de actuele én toekomstige
beschikbare capaciteit. Storingen worden

werking met Kiwa en DHVbesloten heeft tot
deontwikkeling van
een Ondersteunend
Systeem voor PIM:
OS-PIM. Het systeem
heeft tot doel de
operator te adviseren
bij de bedrijfsvoering
van PIM.

Van Oppervlaktewater
naar Drinkwater

Van Drinkwatervraag naar
inzet Procesonderdelen

Relnwateropslag*&-distributie I -

— vraag reinwater
"*• vraag bodemfiltraat

Infiltratie & U-

[§-

— vraag bodemfiltraat
* * vraag voorfiltraat

Voorzuivering$T

— vraag voorfiltraat
" * vraag bekkenwater

Advisering
operators
Het door OS-PIM
gegenereerde advies
zorgt voor een optimale afstemming van
de procesonderdelen
bij degegeven drinkwatervraag,
(grond)waterstand en
vergunningstechnische randvoorwaarden. Het advies
bestaat uit concrete
setpoints voor de
besturing vanPIM.
Het gaat hierbij om:

Winning

JS

Bekken
:*>ï:ï*Wft.:ï:

vraag bekkenwater
~* vraag oppervlaktewater

vraag oppervlaktewater

het bekken:
innamedebiet uit
de Maas,
Ajb.
Vandrinkwatervraagnaarinzetprocesonderdelen.
de voorzuivering:
zuiveringsdebiet,
automatisch aan OS-PIMdoorgegeven. De
het infiltratiegebied: verdeling infiltratieoperator dient in het systeem in te voeren
debiet over de infiltratiepanden en winwanneer welke onderdelen (leidingen, filters,
debiet per putcluster
pompen) niet beschikbaar zijn. OS-PIM bereen de nazuivering: zuiveringsdebiet.

PLATFORM

kentaandehand hiervandeactueleén
toekomstigecapaciteit perzuiveringsprocesen
bepaaltopdezemanier ofdedrinkwatervraag
geleverd kanworden.Doordezewerkwijze
verkrijgt deoperatorhet inzicht indemogelijkheid omgepland onderhoud uit tevoeren.
Advisering infiltratiegebied
Infiltratie en terugwinning
Inhetinfiltratiegebied vanPIMwordt
watervanafdevoorzuivering indebodem
geïnfiltreerd indebodemen teruggewonnen
metwinputten.Afbeelding 2geeft eenoverzichtvanhetinfiltratiegebied. Procesonderdelen inhetinfiltratiegebied zijn infiltratiepanden,derandsloot,mocraszoneende
winputten,diegegroepeerdzijn inclusters.
Advisering
Deadviseringtenaanzienvanhet infiltratiegebied houdtrekeningmetdewensenover
eensluitendewaterbalans,onbeïnvloedestijghoogten indeomgevingenhetalofniet
droogvallen ofoverlopenvande infiltratiepanden, randslootenmoeraszone.Opbasis
vandezewensen wordthetmeestoptimale
toevoerdebiet vandevoorzuiveringbepaald.
Uiteraard wordrrekeninggehouden metde
maximalecapaciteitenenbeschikbaarheid van
devoorzuiveringendeleidingen enwinputteninhetinfiltratiegebied. Daarnaast wordt
gestreefd naareengelijkmatige inzetvande
voorzuivering,enwordt bijhogeMaaspeilen
hetrisicovanopbarsten vandedeklaagzoveel
mogelijk beperkt.
Ookwordtadviesgegevenovereenevenwichtigevetdelingvantoevoerenwinning
binnen hetinfiltratiegebied. Erwordtnaar
gestreefd zoveelmogelijkgeïnfiltreerd wateren
zominmogelijktoestromendgrondwaterte
onttrekken.Detoevoernaarderandsloot wordt

Buffering, beïnvloedim]en balans
HetontwerpvanOS-PIMmet betrekking
tothetinfiltratiegebied iscomplex.Aande
hand vandedriesteekwoorden 'buffering,
beïnvloedingenbalans'wordenenkele
aandachtspunten inhetontwerp toegelicht:
Buffering: dankzij debufferende werking
vanhet infiltratiegebied kandevoorzuiveringvrijconstant wordeningezet.De
bufferende werkingbetekentook,dat het
infiltratiegebied traagreageert opveranderingen:zozalbijeenverhogingvanhet
toevoerdebietdestijghoogte inhetwatervoerendepakketpasnaenkeledagen
aangepastzijn.BijhetadviesvanOS-PIM
wordendaaromdewarerbalansende
pandpeilen voormeerderedagen vooruit
voorspeld;
Beïnvloeding:in tegenstelling totde
zuiveringwerken, wordtdesituatieinhet
infiltratiegebied nietvolledigbeheerst
doordebesturing.Zowordtbijeenhoog
Maaspeildedrukinhet watervoerend
pakkethogerendaardoorde infiltratiecapaciteit kleiner.Indeloopvandetijd
zullendepandbodemsverstoppen;ook
danwordtdeinfiltratiecapaciteit kleiner.
OS-PIMiszodanigopgezet,datmetdergelijke invloedsfactoren rekeningwordt
gehouden;
Balans:vooreensluitendewaterbalansen
geenbeïnvloeding vanstijghoogten inde
omgevingishetgewenstdetoevoerende
winningaanelkaargelijk tehouden.Het
toevoerdebietzoudanhetverloopvanhet
windebietpreciesmoetenvolgen.Een
anderewensisechtereen gelijkmatige
inzetvandevoorzuivering,duseenzo
constant mogelijk toevoerdebiet.In
OS-PIMwordendeze (tegenstrijdige)
wensenviaeenopnmahsatieroutineafgewogen.
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H«irt/ïltratiegelnedvanProjectInfiltratieMaaskant.

afgestemd opdestijghoogte indeomgeving
vanhetinfiltratiegebied. Inhetgroeiseizoen
wordtvoorgezuiverdwatertoegevoerdnaarde
moeraszonesenhooilanden.

daadwerkelijke instellingen voordeinstallaties.Maar,zoalsdenaam vanhetsysteemal
aangeeft, hetsysteem isgemaakt terondersteuning;deoperator blijft debaasover
PIM. «

LITERATUUR

Rapportage dcfinitiefase OS-ZD en OS-1, Ondersteunend
Systeem PIM (1998). Kiwa en DHV Water inopdracht van
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant
PIM envergunningen: meer dan alken papier (1999]. f. Philips,
A.van derWens,J. van Megen en F. van Ekkeudonk. H.O
ar. 10, btz. 15-17.
Waterwinning en natuurontwikkeling bij Project Infiltratie
Maaskant. Verkenning van m/iltrariemogelljkheden en
van natuurontwikkeling enprognosevan de waterkwaliteit met behulp van proeven (1998). S.Verheijden,A.
Vogelaar enP.Stuyjzand. H : 0 . nr. 11, blz.38-42.
De vormgeving van het Projecr Infiltratie Maaskant. PAOcursus Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding [1997].
J. Philips enA.van derWens.
Ontwerp Ondersteunend Systeem Infiltratiegebied PIM (1999).
Kiwa, KOA99.109. M. Zwamborn, P. hagßelaar,
F. SchaarsenD. Baggelaar

Conclusie
Zoalsin hetvoorgaandeistoegelicht,is
debedrijfsvoering van
PIMeen uiterst
complexproces.Het
voerenvaneenoptimale bedrijfsvoering
vraagteenuitgebreide
analysevanprocesonderdelen enrandvoorwaardennu enin
dekomendedagen.
Zonder ondersteuning
vanuit OS-PIMeen
bijzonder lastige

onderneming.
Deoperator krijgt metOS-PIMechterde
mogelijkheid omdooreendrukopdeknop
hetadviesovertenemenenomtezettenin
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