Bestrijding algenoverlast in de Nieuwe Meer te Amsterdam:
Technische maatregelen

Inleiding
Sinds april 1993 is er in de Nieuwe Meer
te Amsterdam ccn installatie in bedrijf'
gesteld waarmee de stratificatie in het
water wordt voorkomen als bestrijding
tegen de jaarlijks overmatig optredende
algenbloei.
De installatie die nu in het meer is aangebracht, bestaat uit een stelsel van buizen,
verdeeld over een zevental strengen, met
een totale lengte van 5.140 meter die zich
horizontaal op een diepte van maximaal
circa 25 m onder het wateroppervlakte
bevinden.
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Aan elke streng bevindt zich een gedeelte,
variërend in lengte tussen 120 en
200 meter per streng, en in totaal 1.240
meter voor het gehele systeem, dat van
een perforatie is voorzien. Hiermee wordt
775 nv lucht per uur in het water ingebracht, waardoor een stromingsimpuls aan
de watermassa's wordt gegeven met verticale snelheidscomponenten tot circa 1m
per uur. Het gehele meer wordt zodoende
gemengd. De totale luchthoeveelheid
wordt geleverd door twee op de wal opgestelde compressorinstallaties, de één met
een capaciteit van 275 m 3 /h en aangesloten op 3 strengen, de ander met
500 mVh en aangesloten op 4 strengen.
In september 1992 is gestart met montage
en aanleg van de installatie. Het afzinken
van de buizensystemen in het water van
de Nieuwe Meer vond plaats in de
periode tussen eind oktober 1992 en
begin maart 1993. Gedurende het seizoen
1993 is de installatie daarna in bedrijf
gebleven tot eind september van dat jaar.
Hier wordt alleen ingegaan op de installatietechnische aspecten van het project.
De technische installatie
Uit praktische overweging is gekozen voor
luchtinjectie als aanjager van de waterbeweging. Daarbij speelden, behalve ervaringen elders, onder andere overwegingen
van eenvoud, robuustheid, alsmede van
een zo gering mogelijk aanwezig zijn van
technische middelen ccn rol.
Het ontwerp en de directievoering bij de

Samenvatting
Sinds april 1993 is er in de Nieuwe Aleer te Amsterdam een installatie in bedrijf
gesteld waarmee stratificatie in het water wordt voorkomen als bestrijding tegen
de jaarlijks optredende algengroei. Het artikel 'Bestrijding Algenoverlast in de
Nieuwe Meer' geeft informatie over de keuze voor deze installatie. Dit artikel gaat
in op de technische maatregelen.
De installatie bestaat uit een zevental van perforatie voorziene buizen, gemiddeld
circa 180 meter lang per stuk. Hiermee wordt 775 m 3 lucht per uur onder een
druk van 4.6 bar het water ingeblazen zodat er een stroming ontstaat met een
verticale snelheidscomponent van circa 1meter per uur. De buizen liggen horizontaal op ongeveer 25 meter diepte verankerd. De dimensionering van de installatie is gebaseerd op een aan de Universiteit van Zürich ontwikkeld computermodel. De installatie is in 6 maanden aangelegd. De installatie is buiten de vaarroute aangebracht; veel aandacht is besteed aan informatie aan de scheepvaart en
ter plaatse is uitgebreid door borden een ankerverbod aangegeven. Over 1993
heeft de installatie 3.700 uren gedraaid. Stratificatie is niet meer opgetreden in de
Nieuwe Meer.

aanleg van de installaties heeft plaatsgevonden door het elektro-mechanische
Ingenieursbureau van de Sector Zuivering
en Bemaling van de dienst Riolering en
Waterhuishouding Amsterdam (RWA).
Voor de grondslagen waarop de dimensionering moest plaatsvinden is, behalve een
oriëntering op reeds soortgelijke in gebruik zijnde destratificaiie-installaties in
de drinkwaterspaarbekkens van de
Brabantse Biesbosch, (zie afb. 1) gebruik
gemaakt van de door prof. Imboden van
de universiteit van Zürich ontwikkelde
algorithmen en computermodellen.
IIicrmee is inmiddels ccn aantal meren in
Zwitserland op succesvolle wijze behandeld. Voor de Nieuwe Meer is een aantal
parameters als morfologie, massabalansen,
klimaatgegevens etc. in het Züricher
computermodel ingevoerd en doorgerekend. Uit de daaruit voortkomende alternatieven is gekozen voor onderstaande
installatievorm.
Opgesteld zijn twee schroefcompressoren,
fabrikaat Atlas Copco, opgebouwd met
bijbehorende persluchtbehandelingsapparatuur, elektrische voedings-, schakel- en
regelapparatuur, geluidsdemping etc. en
opgesteld in een aangepaste 20-voets zeecontainer elk.
Hén container met een compressor die
500 NmVh levert, met een elektrisch vermogen van 55 kW', staat opgesteld aan de

noordoostzijde van de Nieuwe Meer
('Jaagpad'), de andere die 275 NmVh
levert met een opgesteld elektrisch vermogen van 30 kW', is geplaatst op een
stukje oeverlanden van de Nieuwe Aleer
tegenover het Pullman Hotel langs de
Oude Haagse weg (afb. 2).
De perslucht voor de beluchtingsstrengen
wordt geleverd met een druk van circa 4.6
bar. De hierin aanwezige oliehoeveelheid
bedraagt minder dan 0,01 mg per m5. De
lucht van de noordoostelijke compressor
wordt via een ongeveer 650 m lange, langs
het Jaagpad in de grond ingegraven,
IIDPE buislciding o 90 mm naar een aan
de oever opgesteld verdeelstuk gebracht,
waar de luchtverdeling over de drie
strengen naar behoefte kan worden vastgesteld en ingeregeld (afb. 3). De perslucht van de andere compressor wordt op
soortgelijke wijze over een afstand van
ongeveer 100 m naar een verdeelstuk voor
4 strengen gebracht. Gezien de recreatiedruk op de vrij toegankelijke plas en zijn
omgeving is hier, zoals bij alle delen van
de installatie, zoveel mogelijk rekening
gehouden met molest of sloop door onbekenden (aft. 4).
Inbrengen en afzinken van de leidingsystemen
Omdat van begin af aan werd onderkend
dat het hier om een voor de ontwerpers
bijzondere operatic zou gaan, is er een
uitgebreid vooronderzoek gepleegd om tot
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ding circa 1meter boven de slibspiegel
horizontaal verlopend worden aangebracht. Nadat eerst door een troebelheidsmeting de slibspiegellijn over het tracé
was bepaald, werd vervolgens van begin
tot eind om de 5 meter het bodemprofiel
gemeten. Door elke meting werd telkens
de juiste lengte van de ankerkettingen
bepaald, waarmee de begeleiding om de
25 meter aan een betonblok is verankerd.
Het afzinken van beluchtings- en toevoerleiding nam voor elke streng telkens ongeveer een week in beslag (afb. 6). Bij proefdraaien tussen medio december en januari
bleken diverse beschadigingen te zijn
opgetreden, zowel aan sommige leidingverbindingen als aan diverse verankeringen. Voor de nu noodzakelijke reparatie-operatie werden de leidingen opge-

VeniecktukOude Haagse teeg

een praktisch en zo eenvoudig mogelijk
aan te brengen installatie te komen.
Bovendien heeft een vroegtijdige aanbesteding goed overleg mogelijk gemaakt
met de aannemer over de details van de te
volgen werkwijze.
De strengen bestaan elk uit een o 63 mm
HDPE luchttoevoerleiding, en de daarop
in het werk aan te sluiten o 63 mm ABS
geperforeerde beluchtingsleiding (afb. 5).
Alle leidingstukken werden in de werkplaats geprefabd en op een dekschit
aangevoerd. Aan de oever werden de
leidingdelen aan elkaar verlijmd. De
luchttoevoerleiding werd met ketting omwikkeld als ballast tegen opdrijven. Boven
de plaats waar de beluchtingsleiding
moest worden afgezonken werd een
drijver aangebracht. Hieraan werden de
beluchtingsleidingen tijdelijk opgehangen.
Aangezien de uitgeblazen lucht het slib op
de bodem van de Nieuwe Aleer niet
mocht opwoeien, moest de beluchtingslei-
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voor de drinkwatersector. In de werkplaats worden ook nieuwe watermeters
geproduceerd.
Aanjager voor meer ISO's
Algemeen-directeur J. Laffra van Presikhaaf memoreerde in zijn speech, dat het
certificaat voor het image van SWbedrijven uitermate belangrijk is. 'Wij
hebben van het ministerie destijds de
opdracht gekregen om bedrijfsmatiger te
gaan werken. Dit is het beste bewijs dat
we niet onderdoen voor het vrije bedrijf.
Al eerder behaalde Presikhaaf verscheidene produktcertificaten voor de fabricage
van koffers, fietspompen, bedkruiken en
voor de kwekerijen.

- .{kinken van de beluchtingsleiding

haald, de buisverbindingen verbeterd en
de ankerkettingen van de beluchtingsleiding verzwaard. Ook werd tijdens het
afzinken nu constant lucht op de strengen
gehouden als controle op het optreden
van eventuele beschadigingen of defecten
tijdens het proces van afzinken. Omdat
het vermoeden bestond dat ook illegaal
ankeren van grotere schepen bij het
ontstaan van de schades een rol zou
kunnen spelen, werden nog 15 stuks
waarschuwings- en ankerverbodsborden
op de Nieuwe Meer extra aangebracht.
Bovendien werden aan de Schinkelsluis
een aantal weken informatie- en waarschuwingsfolders aan de passerende
scheepvaart uitgereikt.
Bedrijf
Inmiddels heeft de installatie over 1993
circa 3.700 bedrijfsuren gedraaid. In het

begin verzamelden zich veel meeuwen op
het water langs de strengen. Waarschijnlijk werden deze aangetrokken door hoge
aantallen aasgarnalen in hel water, maar
hierna is geen onderzoek gedaan.
Duidelijke bellcnbanen op het wateroppervlak geven de op de bodem in bedrijf
zijnde beluchtingsstrengen aan.
De compressoren worden tweemaal per
week aan een inspectiebezoek onderworpen, in eerste instantie om te controleren of ze draaien. Aansluiting op het
centrale bewakings- en alarmeringssysteem voor de gemalen en zuiveringsinrichtingen van RWA is, onder andere uit
kostenoverwegingen, niet gebeurd. Aan
het einde van het algenseizoen is de
installatie gestopt om onnodig energieverbruik te vermijden.
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Eerste ISO voor bedrijf Sociale Werkvoorziening
Het logo van Presikhaaf, een Gelders
bedrijf in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening, telt de drie P's van
Presikhaaf Perfect Produkt. Dat hier geen
sprake is van grootspraak, blijkt wel uit
het feit dat het bedrijfsonderdeel Presikhaaf Watermeters onlangs het ISO-9002
certificaat behaalde. Daarmee is Presikhaaf het eerste bedrijf in Nederland, waar
mensen met een handicap werken, dat
een officieel stempel van goedkeuring
voor het kwaliteitszorgsysteem kreeg.
Plaatsvervangend Kiwa-directeur W. v. d.
Meent reisde op 30 september jl. naar

Arnhem om het certificaat te overhandigen. Tijdens deze gebeurtenis presenteerde het bedrijflevens de nieuwste inzet
voor watermeters, die in 1995 op de markt
komt.
Groot concern
Presikhaaf Watermeters maakt deel uit
van een concern met elf lokaties. Bij de
zeven divisies werken in totaal 2.600
werknemers. De afdeling watermeters,
onderdeel van de divisie Metaal, heeft
circa 75 mensen in dienst. Hoofdactiviteit
is het reviseren van gebruikte watermeters

Heldere afbakening
Volgens de heren R. de Cloet pr! en
A. Hannink (commercie! van Presikhaaf
heeft het behalen van ISO-certificaat
intern een belangrijke functie. 'Het begrip
kwaliteit leefde al voordat we met
systematische kwaliteitszorg aan de slag
gingen. De watermeters die hier de deur
uitgaan dragen namelijk al het Kiwa-keurmerk. Maar een ISO is toch wel even wat
anders. Kwaliteitssysteemcertificatie heeft
gevolgen voor de hele organisatie, geen
afdeling of functie uitgezonderd. In eerste
instantie zagen de mensen wel wat op
tegen de audits door Kiwa, maar de
bezoeken zijn in een ontspannen sfeer
verlopen'.
Bewuster werken
De Presikhaaf-medewerkers zijn
bijzonder trots op het certificaat. Werkleider II. van Ijzerdoorn: 'Het is een
stukje erkenning van hetgeen we eigenlijk
al aan het doen waren, maar we zijn er nu
bewuster mee bezig. In het verleden zijn
ook wel afspraken op papier vastgelegd,
maar er werd ook veel mondeling geregeld. Nu is exact duidelijk wie wat doet
en waar de verantwoordelijkheden liggen.
Bij de samenstelling van het handboek
hebben we de collega's zoveel mogelijk
zelf laten vertellen hoe zij hun werkzaamheden aanpakken en waarom ze het zo
doen. Mijn taak was na te gaan of de
beschrijvingen met de praktijk overeenstemden en een stroomschema op te
stellen. Het resultaat is dat we efficiënter
werken dan voorheen.
Terugkijkend op de activiteiten die met de
certificatie gepaard gingen, zegt
Van IJzendoorn: 'Het was een heleboel
werk, maar het is met veel enthousiasme
gedaan. Nu gaat er om het systeem actueel
houden'.
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