Waterproductiebedrijf Heel. De projectorganisatie

Beschrijving Waterproductiebedrijf
Heel
Systeemschets
Waterproductiebedrijf Heel bestaat ruwweg
uit vijf onderdelen: de innamewerken, het
waterbekken, oeverfiltratie, zuivering en
transport. Eerst wordt Maaswater ingenomen uit het Lateraalkanaal en met een
enkelvoudige leiding (0 800 mm) verpompt
naar inlaatwerken aan het waterbekken.
Na een verblijftijd van circa 1,5 jaar in dit
bekken wordt het water gewonnen met
pompputten langs de oever ervan.

C.J.W. M. VAN ARENDONK
NV Waterleiding Maatschappij
Limburg

IR.J. G.W. VAN MEGEN
NV Waterleiding Maatschappij
Limburg

Het aldus gewonnen water heeft, dankzij
de bodempassage met een natuurlijke wijze
van desinfectie, een kwaliteit die in bacteriologisch en virologisch opzicht vergelijkbaar is met grondwater. In de zuivering
wordt dit water verder bereid tot drinkwater.
Vervolgens wordt het water getransporteerd naar een achttal bestaande grondwaterpompstations, waar het opgemengd
wordt met het ter plaatse uit grondwater
bereide drinkwater. Tenslotte wordt het
Afi. 1-Situatieschets omgevingHeel.

Samenvatting
Van oudsher wordt in Limburg grondwater gebruikt als grondstof voor de drinkwatervoorziening. Grondwater is bacteriologisch betrouwbaar, bevat in het algemeen
weinig verontreinigingen en is een goed beschermde bron. Grondwater wordt ook
gebruikt door de industrie en de agrarische sector en is een schaars goed. Want
door overmatig gebruik dreigt natuur in Limburg te verdrogen.
De provincie Limburg en WML hebben daarom een aantal afspraken gemaakt over
de winning van grondwater. In het 'Toetsingskader grondwateronttrekkingen en
alternatieven' [1] is de maximale hoeveelheid grondwater die voor de drinkwatervoorziening mag worden gebruikt vastgesteld op 75,5 miljoen m 3 per jaar.
De drinkwatervraag in Limburg zal volgens de huidige prognoses echter toenemen
tot 105 miljoen m 3 per jaar in 2015. Het tekort dat zal ontstaan, wordt opgevangen
door gebruik te gaan maken van de levensader van Limburg, de Maas.
Om van het water uit de Maas betrouwbaar drinkwater te kunnen maken, heeft
WML voor twee nieuwe productielocaties gekozen. Bij Roosteren wordt een oevergrondwaterwinning voor 9 miljoen m 3 drinkwater per jaar gerealiseerd. De opzet
hiervan is overeenkomstig de bedrijfsopzet van een grondwaterbedrijf. In Heel
wordt een waterbekken gecombineerd met oeverfiltratie aangelegd: waterproductiebedrijf Heel. De productiecapaciteit zal hier 20 miljoen m 3 drinkwater per jaar
bedragen.
Waterproductiebedrijf Heel wordt veruit de grootste productielocatie van WML.
Het beheer van een bekken en de bijbehorende terreinen vraagt om de opbouw van
nieuwe, specifieke kennis binnen WML. Over het gebruik van het waterbekken en
de beïnvloeding van de omgeving dienen duidelijke en goede afspraken te worden
gemaakt. Daarom wordt in dit artikel niet alleen de technische opzet van het Waterproductiebedrijf Heel toegelicht, maar wordt vooral ook ingegaan op de projectmatige aanpak om het te kunnen realiseren.

met bestaande distributie-infrastructuur
afgeleverd in de voorzieningsgebieden.
Door het mengen van water uit twee
verschillende bronnen ontstaat een zeer
leveringszekere drinkwatervoorziening. Het
gemengde water zal biologisch stabiel zijn.
Al in 1998 is er behoefte aan 2 miljoen m 3
productiecapaciteit in Heel. Daarom zal een
voorlopige zuivering (provisorium) worden
ingericht in het nabij gelegen pompstation

Beegden, waar tijdelijk aan de oever van
het waterbekken gewonnen oeverfiltraat
behandeld wordt. Dit water zal met een
nieuw te leggen, 17 km lange, transportleiding (0 800 mm) geleverd worden aan
pompstation Helden dat het drinkwater
verder distribueert naar de afnemers. Als
Waterproductiebedrijf Heel in 2002 in
bedrijf komt, wordt het provisorium overbodig. De transportleiding zal dan onderdeel zijn van het benodigde omvangrijke
transportsysteem.
Inname van Maaswater
Om een goede waterkwaliteit te verkrijgen
en een voldoende hoeveelheid water in te
kunnen nemen is gekozen voor een
innamelocatie aan het Lateraalkanaal,
stroomafwaarts van de sluis te Heel.
Vanaf deze locatie is een innameleiding
naar het waterbekken voorzien. D
eze voorzieningen maken een selectief
innamebeleid mogelijk [2].
WaterbekkenDe Lange Vlieter
De inhoud van het waterbekken De Lange
Vlieter bedraagt circa 23,5 miljoen m 3 .
De gemiddelde diepte van het bekken is
20 meter, bij een maximum diepte van
36 meter. Het bekken heeft een wateroppervlak van 125 ha. Het bekken heeft
binnen het Waterproductiebedrijf vier
functies:
- een analysefunctie in een afgescheiden
deel van het bekken, zodat er voldoende
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Afi. 2 -Luchtfoto waterbekken en omgeving.
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Afi. 4 -Afwerkingvandeoever vanhetwaterbekken.
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Afi. 5 -Pompput in de
nabijheidvan waterbekken
Heel.

Voor de analysefunctie wordt het waterbekken voorzien van een van het hoofdbekken afgescheiden zogenaamd analysedeel.
Afi. 3 -Dichtgevroren waterbekken d.d.januari 1997.

tijd aanwezig is tussen inname, monstername en de uitkomst van analyses aan het
ingenomen water in het laboratorium;
- een beperkte voorraadfunctie, zodat de
oeverfiltratie en de zuivering ongestoord
door kunnen gaan bij het tijdelijk stopzetten van de inname van Maaswater (voor
onderhoud of bij een calamiteuze verontreiniging van het Maaswater);
- een procesfunctie, doordat zelfreiniging
als gevolg van natuurlijke processen een
aanzienlijke kwaliteitsverbetering teweegbrengt;
- een egalisatiefunctie, aangezien seizoensfluctuaties in de waterkwaliteit worden
afgevlakt en uitgemiddeld dankzij de
verblijftijd in het volledig gemengde
bekken van ongeveer anderhalfjaar.

Ocverfiltratie
Nadat het Maaswater gemiddeld ongeveer
anderhalfjaar in het bekken heeft doorgebracht, infiltreert het aan de oost- en
zuidzijde van het bekken in de oevers.
Met een dertigtal pompputten, die op enige
afstand van de oever tientallen meters diep
in de bodem zijn aangebracht wordt dit
oeverfiltraat opgepompt. Door de bodempassage wordt de kwaliteit van het water
verder verbeterd voor zwevende stoffen,
microverontreinigingen, bacteriën en
virussen. Na een verblijftijd van minimaal
30 dagen in de bodem is het water in
hygiënisch opzicht betrouwbaar en wordt
het opgepompt.
Het oeverfiltraat is een mengsel van
bekkenwater en grondwater. Ook is er
sprake van enige kwaliteitsafvlakking door
beperkte verblijftijdsspreiding in de bodem.

Aft).6-Interieurproeffabriek Heel.
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Zuivering vanoeverfiltraat
Het gewonnen oeverfiltraat wordt naar het
productiebedrijf getransporteerd. Het
productiebedrijf zal ten noordoosten van
het bekken worden gesitueerd. Het processchema bestaat uit beluchting, snelfiltratie,
actief koolfiltratie en UV-desinfectie (zie
afb. 7). De beluchting dient om ijzer en
mangaan (aanwezig doordat het water een
bodempassage ondergaat) te oxideren en
koolzuur te verwijderen. Het geoxideerde
ijzer en mangaan wordt met snelfilters
verwijderd, evenals ammonium. Eventuele
organische microverontreinigingen (zoals
bestrijdingsmiddelen) die in de Maas voorkomen en nog niet afdoende op natuurlijke wijze zijn afgebroken in het waterbekken of tijdens de bodempassage
worden in de zuivering afgevangen door de
actief koolfiltratie. De UV-behandeling is
nodig om het uit de actiefkool afkomstige
gehalte aan natuurlijke waterorganismen te
reduceren [3].
Transportvia deHeelleidingen
Het gezuiverde water zal tijdelijk in reinwaterbergingen (4 compartimenten, circa
3200 m 3 elk) op het terrein van het
productiebedrijf worden opgeslagen. Van
daaruit kan het worden getransporteerd.
Voor dit transport wordt een net van
0 800 mm transportleidingen gelegd, de
Heelleidingen. Met deze leidingen, de
totale lengte bedraagt zo'n 100 km, wordt
het water geleverd in de reinwaterbergingen van acht (grondwater)pompstations in Noord- en Midden-Limburg,
waar het gemengd wordt met ter plaatse
gewonnen grondwater. Door de koppeling
van de grondwaterwinning aan de oppervlaktewaterwinning ontstaat een zeer flexibel leveringssysteem, waarmee ingespeeld
kan worden op kwantiteits- en kwaliteitsvraagstukken [4,5].
Beïnvloeding van de omgeving
De opzet van het Waterproductiebedrijf
WINPUT

Afb. 8 - Het leggen van de
eersteHeelleiding.

Heel maakt het vrijwel onmogelijk om de
waterhuishouding van de omgeving niet te
beïnvloeden. Ooit is deze verstoord door
de aanleg van het nabijgelegen Lateraalkanaal. Sinds de grindplas is afgesloten
van de Maas is deze weer gewijzigd. Door
de winning via oeverfiltratie zal ook grondwater uit de omgeving worden aangetrokken waardoor opnieuw de waterhuishouding zal wijzigen en door verlaging van
de grondwaterstijghoogten verdroging van
nabijgelegen natuurgebieden zou kunnen
ontstaan.
Om dit te voorkomen zal het waterpeil van
het bekken kunstmatig hoger worden
gehandhaafd dan de natuurlijke grondwaterstand in de omgeving. Hiertoe wordt
meer water uit de Maas ingelaten dan
strikt genomen nodig is. Aldus wordt
voorkomen dat ongewenste neveneffecten
voor het milieu optreden door stijghoogteverlaging.
Met behulp van een geohydrologisch
computermodel (MicroFem) is het effect
van de winning voorspeld en zijn de locaties voor de pompputten zodanig gekozen
dat de invloed op de omgeving minimaal
is [6].
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Projectorganisatie Waterproductiebedrijf Heel
Vangrondwaterbedrijfnaaroppervlaktewaterbedrijf?
De gedeeltelijke 'switch' van grondwater
naar oppervlaktewater betekent voor WML
ook een wijziging van de productie-infrastructuur. WML heeft de afgelopen periode
een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd,
die onder meer gekenmerkt wordt door de
brede introductie van het projectmatig
werken. Waterproductiebedrijf Heel
vormde het eerste grote project dat binnen
deze nieuwe organisatie wordt ontwikkeld,
en dient ter illustratie van de in dit artikel
centraal staande stelling dat bij de overgang van grondwaterbedrijf naar oppervlaktewaterbedrijf meer komt kijken dan
alleen het ontwikkelen en introduceren van
een nieuw type zuivering.
Waarom projectmatig werken?
Er zijn vele manieren van werken. De drie
belangrijkste basismodellen zijn:
- Improvisatie:het doel is ongedefinieerd;
de aanpak verloopt procesmatig; het resultaat is onzeker en onvoorspelbaar; het
werk is nieuw.
- Routinematig: het doel is al eerder bereikt
met overeenkomstige uitgangspunten; de
aanpak verloopt volgens een vastomlijnde
procedure; het resultaat is zeker; de inhoud
van het werk is bekend.
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Aß. 9 - Architectonisch ontwerp
zuiveringsgebouwen.
•

- Projectmatig: het doel ende daarvoor
beschikbare tijd engeld zijn duidelijk
gedefinieerd; devoorspelbaarheid vanhet
resultaat neemt toe naarmate het project
vordert; erzijn vaste afspraken overde
werkwijze maar deinhoud van hetwerk is
in principe onbekend.
Improvisatie isdewerkwijze die gevolgd
wordt bij veel wetenschappelijk onderzoek,
routinematig werken vindt veelal plaatsbij
een zich herhalende activiteit. Projectmatig
werken isniet zoeenvoudig inte delen.
Algemeen isprojectmatig werken nodigals
van eenopzich nieuwe activiteit zowel
resultaat als begin- eneindpunt duidelijk
kunnen worden gedefinieerd en het
kenmerken heeft als uniek, multidisciplinair, kostbaar, en dergelijke.
Betrokken opdesituatie van WMLen
Waterproductiebedrijf Heel kangesteld
worden dat binnen het grondwaterbedrijf
dat WML van oudsher is, vooral routinematig gewerkt wordt. Deproductie van
drinkwater uitgrondwater geschiedt op een
groot aantal plaatsen volgens eenovereenkomstige opzet. Binnen het grondwaterbedrijf doen zich aleenaantal problemen
voor die nieuw zijn envragen om een
andere daneenroutinematige aanpak.
Aß. 10 - Projectenbestaan niet;je moet ze 'maken'.
definieerbaar begin en eind
resultaatgericht
uniek
multidisciplinair
ingewikkeld
onzeker
kostbaar
essentieel voor betrokkenen
vanuit één punt beheersbaar
één klant ofopdrachtgever
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Voorbeelden zijn detoenemende nitraatproblematiek, decentrale ontharding van
het drinkwater inZuid-Limburg en de
introductie van moderne spoelwaterbehandelingstechnieken. Maar ook meer
routinematige klussen kunnen projectmatig worden opgepakt. Desector Distributie van WML heeft omdeze reden
bijvoorbeeld inmiddels eenmatrix-organisatie.
Projectfasering
Waterproductiebedrijf Heel heeft op
macroniveau aleenaantal projectfasen doorlopen. Deinitiatieffase, waarin hetdoelen
de afbakening van hetproject centraal
staan, isvooral doorlopen met de provincie
Limburg als belangrijkste gesprekspartner.
Eindresultaat van deze fase was in 1995het
al genoemde 'Toetsingskader' waarinde
capaciteit endeinbedrijfstellingsdatum van
Waterproductiebedrijf Heel 'contractueel'
zijn vastgelegd [7].
De definitiefase, waarin het vooral gaatom
de definitie van heteindresultaat, is vastgelegd inhetIntegraalplan Spaarbekken
Panheel [8] dat WML samen methet
ingenieursbureau DHV Water BV heeft
opgesteld. Opbasis van ditdocument zijn
deelprojecten gedefinieerd, dieelkin aparte
projectgroepen worden opgepakt.
De ontwerpfase isinmiddels involle gang.
In deze fase wordt bepaald hoehet
beoogde projectresultaat eruitziet qua
vorm eninhoud. Daartoe worden alternatieven opgesteld enwordt proefonderzoek
verricht waar diteen zinvolle ondersteuning van hetontwerpis.
Fasen dienog volgen zijn de voorbereidingsfase, waarin derealisatie wordt voorbereid.
Het ontwerpwerk uitdeontwerpfase wordt
gedetailleerd tot(montage-)bestekken en
leveringsaanvragen. Nadeze fase, volgtde
realisatiefase, waarin hetproject daadwerkelijk wordt gebouwd enuiteindelijk in
bedrijf zal komen. Totslot volgt, vanaf de
plandatum 1januari 2002, de nazorgfase,
waarin het gereedgekomen project wordt

bedreven enbeheerd. Deze fase duurthet
langst van alle fasen, maar geeft de minste
problemen als alle voorgaande fasen nauwgezet zijn uitgevoerd.
Op microniveau worden binnen hetkaderproject Waterproductiebedrijf Heel telkens
per onderdeel van het project afgeronde
deelprojecten gedefinieerd, die in principe
volgens dezelfde projectfasering alsop
macroniveau worden doorlopen. Deze
vergaande fasering enopdeling in deelprojecten bevordert inhoge matede
projectbeheersing.
Projectbeheersing
De leiding van hetproject berust bijéén
persoon, deprojectmanager. De projectmanager isbelast met debelangrijkste taak
binnen het project, de projectbeheersing.
Centraal staan daarbij telkens devijf
beheersaspecten:
- Tijd,hetrealiseren van hetproject mag
niet langer duren daneen van tevoren
afgesproken tijd. Planning van de capaciteit
en detijdsbesteding van de betrokkenen
worden periodiek bewaakt en bijgesteld.
- Geld,hetrealiseren van het(deel-)
project mag niet meer kosten daneen van
tevoren afgesproken budget. Alle kostenbepalende activiteiten worden periodiek
besproken enzonodig aangepast
- Kwaliteit, demate waarin het projectresultaat gaat voldoen aandegestelde
eisen.
- Informatie, dezorg voor terugvindbaarheid van alafgesproken zaken endezorg
dat alle medewerkers opdehoogte zijn van
de laatste stand van zaken.
- Organisatie,demate van samenwerking
binnen het project. Beheersing vande
organisatie komt ingrote lijn neer op het
zorgdragen voor een goede samenwerking
tussen alle actoren inhetproject.
De verschillende stadia van dedeelprojecten indeontwerpfase, zoals schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp
en bestek, vormen telkens opzich ook
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Aß. 11 - Projectmatig
werken.
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weer een beslismoment waarop de voortgang wordt getoetst aan deze 5 beheersaspecten TGKIO.
Organisatie
Na de definitiefase is de huidige projectorganisatie van het Waterproductiebedrijf
Heel geïnstalleerd. De projectorganisatie is
opgezet volgens een voor de WML destijds
nieuwe standaard. De organisatiestructuur
is weergegeven in het organogram.
De opdrachtgever is degene die toetst of
het project oplevert wat gevraagd wordt.
Binnen de WML is sprake van een gemandateerd opdrachtgeverschap vanuit het
managementteam. De projectmanager is
degene die ervoor verantwoordelijk is dat
daadwerkelijk geleverd wordt wat gevraagd
wordt. De projectmanager geeft daartoe
leiding aan een aantal projectgroepen, die
elk verantwoordelijk zijn voor een deel van
het project. Het uiteindelijke 'werk' wordt
gedaan in werkgroepen, die de resultaten
van hun werk voorleggen aan de projectgroep, die besluiten neemt over het
verrichte werk. De voorzitters van de
projectgroepen, de projectleiders, leggen
verantwoording af over het verrichte werk
aan de projectmanager in het projectteam.
Het gehele project wordt ondersteund door
'facilitaire' diensten zoals controlling,
communicatie, juridische zaken en een
secretariaat.
Waterproductiebedrijf Heel is aanvankelijk
opgesplitst in vijf projectgroepen (zie
organogram):
- Drinkwaterproductiesysteem,verantwoordelijk voor de realisatie van alle zuiveringswerken, vanaf inname tot aan het hogedrukpompstation.
- Bekken/grondstof, verantwoordelijk voor
de kwaliteit van de (ingenomen) grondstof,
die onder meer door het bekken en de
bodempassage zal worden beïnvloed.
- MER, verantwoordelijk voor het doorlopen van de m.e.r.-procedure
- Transport/distributie, verantwoordelijk

voor de realisatie van het transportsysteem
van water uit Heel naar de 8 'meng'-pompstations.
- Terreinen, verantwoordelijk voor de
aankoop van benodigde terreinen en het
opzetten van een inrichtings- en onderhoudsplan voor de terreinen behorend bij
Waterproductiebedrijf Heel.
De projectstructuur is niet star of statisch.
In de loop van de tijd treden regelmatig
wijzigingen op. Met het gereedkomen van
de MER is de gelijknamige projectgroep
opgeheven. Inmiddels nieuwe projectgroepen zijn 'Subsidies'en 'Externeprojectinvloeden'.In eerstgenoemde projectgroep
worden de subsidiemogelijkheden binnen
dit project op provinciaal, nationaal en
Europees niveau gesignaleerd, aangevraagd
en financieel-administratief afgewikkeld.
De tweede nieuwe projectgroep bewaakt
enerzijds de belangen van WML bij activiteiten van derden met consequenties voor
het Waterproductiebedrijf Heel en anticipeert op acties en vragen van derden en
coördineert de beantwoording ervan.
Per projectgroep is een centrale projectleider aangesteld. Het college van projectleiders vormt samen met de projectmanager van WML en de projectmanager
van DHV Water het projectteam. Deze beide
projectmanagers nemen eikaars taken waar
in geval van verhindering, ziekte of vakantie
e.d. Het projectteam vergadert met een

vierwekelijkse frequentie. De onderlinge
afstemming en coördinatie wordt gestructureerd met een aantal hulpmiddelen: de
voortgangsrapportage, de masterplanning,
het juridische spoorboekje en technischfinanciële managementrapportages. Een en
ander is vastgelegd in het projectdossier.
Het juridische spoorboekje verdient
bijzondere vermelding. In een sterk technisch georiënteerd project als Waterproductiebedrijf Heel is, lijkt de projectbeheersing verzekerd te zijn als de interne
TGKIO-aspecten verzorgd zijn. De vele te
doorlopen vergunningsprocedures kunnen
in werkelijkheid bepalend zijn voor de
voortgang. Met het juridisch spoorboekje
wordt geanticipeerd op de zienswijze van
overheden en de wijze waarop met de
termijnen in en samenhang van procedures
omgegaan wordt. Niet tijdig aangevraagde
vergunningen of niet geplande bezwaar- en
beroepsprocedures kunnen leiden tot langdurige vertraging en zijn 'dodelijk' voor
een goedlopend project.
Binnen de projectstructuur zijn inmiddels
zo'n 120 personen direct of indirect werkzaam, die in dienst zijn van vooral WML
en DHV Water. Vertaald naar formatieplaatsen gaat het bij WML om circa 9
medewerkers en bij DHV Water om
25 medewerkers. Daarnaast maken medewerkers van Kiwa, gemeente Heel en
provincie Limburg deel uit van de projectorganisatie. Het project is inmiddels zelf
een bedrijf geworden. De ervaring die met
het totstandkomen van Waterproductiebedrijf Heel wordt opgedaan gaat verder
dan technisch inhoudelijke kennis.
Inmiddels heeft WML een zelfde projectmatige aanpak geïntroduceerd bij alle
andere strategische projecten, wat tot een
grotere effectiviteit en een beter resultaat
moet leiden.
Geld
Reeds in de definitiefase van het project
zijn de totale investeringskosten bepaald.
Hierbij is aanvankelijk nog gebruik
gemaakt van de binnen DHV Water

g Overige aannemers
• Grond
g Automatisering
• Adviesburo's
g Uitzendkrachten
• Materialen
• Overige aannemers
g Aannemers leidingaanleg
H Personeelskosten

Aß. 12 - Prognose
cash-flow WPH.
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Opdrachtgever:
F.C.vander Willigen

Aß?. 13 - Organogram
projectorganisatie WPH.
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Projectmanager:
C.J.W M.van Arendonk

Controlling:
drs. M.A.W.Leurs-Dijcks.RA
Communicatie: M.Mayer

Secretariaat: G.Gulikers
Juridische zaken:mr.C.Essers

Projectteam:
C.J.W.M.vanArendonk
ir.J.G.W.van Megen
voorzitters projectgroepen

Projectgroep
Drinkwaterproductiesysteem
ing.F.C.A.M.Etman

Projectgroep
Bekken/grondstof
ing. M.H.A.Junâsz-Holterman

beschikbare kostenbestanden. Met het
vorderen van het project komen telkens,
per projectonderdeel, met toenemende
nauwkeurigheid, nieuwe kostenbegrotingen
beschikbaar. Aangevuld met ervaringscijfers van DHV Water voor de kosten van
voorbereiding en overige bijkomende
kosten kan frequent getoetst worden of het
project in financiële zin nog wel op koers
ligt. Door de samenhang met de Masterplanning kan hieruit worden afgeleid wat
per kalenderjaar de cash-flow zal zijn. Deze
cijfers gelden nu als second opinion van de
jaarlijks door elk van de projectleiders
opgestelde gedetailleerde kostenbegrotingen van de activiteiten van de verschillende
projectgroepen, en ondersteuning, in het
komende kalenderjaar.
Tijd
De Masterplanning en gedetailleerde activiteitenschema's worden bewaakt en geactualiseerd in de successievelijke voortgangsrapportages aan hetProjectteam.
Aan de hand van de begrotingen kunnen
de gevraagde personele capaciteiten afgeleid worden. De verschillende afdelingen
binnen WML kunnen hiermee de bezettingsgraad vooraf berekenen.
De toets van de interne en externe tijd-

Scaling op rwzi's
voortgangvan het STOWA-onderzoek
Circa 50 rwzi's in Nederland ondervinden
bij de bedrijfsvoering problemen met harde
chemische afzettingen (scaling). Ook vanuit
het buitenland zijn meldingen van soortgelijke problemen. Dit blijkt uit een inventarisatiestudie, uitgevoerd door DHV
Water BV te Amersfoort, in opdracht van
de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) te Utrecht. De scaling
wordt met name waargenomen in beluchtingselementen, doseerleidingen van
chemicaliën en in en rondom de slibontwateringsapparatuur. Daarbij lijkt er
een relatie te bestaan met het toepassen
van chemische fosfaatverwijdering met
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bestedingen worden tweejaarlijks via een
'Stand van zaken' gerapporteerd aan het
managementteam van WML.
Met de WML lijnorganisatie wordt telkens
afgestemd wat wordt uitbesteed en wat in
eigen beheer wordt gedaan.
Kwaliteit
Kwaliteitsborging vindt primair plaats door
telkens vooraf in het projectplan gemotiveerd te identificeren wie (medewerkers,
bedrijven/instanties) welke activiteiten hoe
uitvoeren.
Ontwerpdocumenten komen in de werkgroepen tot stand en worden door de
betreffende projectgroep en vervolgens in het
projectteam vastgesteld.
Bilateraal koppelt de projectmanager
belangrijke beslismomenten vooraf terug
met de opdrachtgever. Het NEN-ISO 9001
gecertificeerde kwaliteitssysteem van
DHV Water BV biedt in samenhang met
het TQM-traject binnen WML belangrijke
waarborgen.
Informatie
Om te voorkomen dat een ongecontroleerde papierstroom ontstaat, is vooraf een
informatie-analyse gemaakt die regelmatig
wordt geactualiseerd. Verslagen en ontwerp-

behulp van ijzerzouten. In de inventarisatie
is ook aandacht besteed aan de technieken
en de maatregelen om de afzettingen te
voorkomen of te verminderen. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan het
doseren van zogenaamde scale-inhibitoren
of complexvormers. Maar ook een fysische
techniek, waarbij een elektrisch veld wordt
aangelegd rondom de slibleiding, lijkt tot
een vermindering van de scaling te kunnen
leiden.
Gelet op de grote diversiteit aan scaling en
preventietechnieken, en omdat met name
de fysische techniek theoretisch niet is
onderbouwd, is verder onderzoek noodzakelijk. De STOWA wil daarom aansluitend op de genoemde inventarisatiestudie
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documenten worden gericht verspreid en
gearchiveerd. Hetgeen eveneens is vastgelegd in het projectdossier.
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praktijkonderzoek uitvoeren naar het
ontstaan en het voorkomen van de scaling.
Het Hoogheemraadschap van Delfland is
voornemens reeds op korte termijn op de
rwzi Houtrust een onderzoek te starten
naar de werking van de fysische scalepreventie techniek. De resultaten van dat
onderzoek zullen in het STOWA-project
worden meegenomen. Naar verwachting zal
het STOWA-project in de loop van dit jaar
worden afgerond. De resultaten komen dan
beschikbaar in een eindrapportage.
Voor informatie of suggesties kunt u
contact opnemen met DHV Water BV
(ir. R. W. de Boer, telefoon 033-4682404).

