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Vandaag, 13november, isherofficiële startseingegeven voordebouw van her dnnkwarerproducriebednjjHee-L Vanaf 2002 moer mdeze Limburgsegcmeentejaarlijks 20 miljoen kubieke merer
kwalitatiefhoogwaardig drinkwater uit Maaswatcr worden bereid.
Voorde inname van Maaswater zal in het
Lateraalkanaal een innamepompstation worden gebouwd. Indit pompstation worden twee
schachtpompen opgesteld waarmee Maaswater
met een capaciteit van 3.800m 3 /h via een
nieuw te realiseren transportleiding (0800
mm, lengte circa3,1km) naar het inlaatwerk
bij het bekken kan worden getransporteerd.
Naast het innamepompstation zal bovendien een bedieningsgebouw worden gerealiseerd waarin ondermeer de voorzieningen
voor de kwaliteitsbewaking van het Maaswater zullen worden opgesteld. Het Maaswater stroomt via het bij het bekken te realiseren inlaatwerk gecontroleerd het analysebekken in.Het analysebekken dat normaliter
een deel van het bekken betreft, wordt
gescheiden van het bekken door middel van
een kunststoffolie (scherm). In geval het ingenomen Maaswater in het analysebekken van
onvoldoende kwaliteit is,kan het water naar
het Lateraalkanaal worden tcruggeheveld. In
verband met de complexiteit van het scherm
en dedaarbij behorende onzekerheden
omtrent desterkte van het scherm bij verschillende weersinvloeden en het effect van
mogelijke aangroei van mosselen is in april
van ditjaar alcen proefscherm geplaatst.

Bekken
Het Maaswatcr dat vanuit het analysedeel
het bekken instroomt (totale inhoud 23,5miljoen m3) ondergaat door de lange verblijftijd
van bijna i,5jaar een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. Om stratificatie in het relatief
diepe bekken (gemiddeld 20m met maxima
tot 35m) te voorkomen, zullen zes
beluchtingselementen (diffusors) worden
geplaatst die vanuit het drinkwaterproductiebedrijf via een luchtcompressor van lucht
worden voorzien.

onttrokken (oeverfiltraat). Door het water via
de oever te onttrekken vindt een tweede
kwaliteitsverbetering en -afvlakking plaats.
Viaeen stelsel van ruwwaterverzamelleidingen, variërend in diameter van 500 tot
900mm en een totale lengte aan leidingen van
circa 3,5km, wordt dir oeverfiltraat naar het
drinkwaterproductiebedrijf getransporteerd.
In verband met verwachte kwaliteitsverschillen tussen de puttenveldcn (ondermeer aëroob en anaëroob) is het stelsel aan
ruwwatervcrzamelleidingen bovendien zodanig ingericht dat water van twee verschillende
kwalirciten gescheiden naar het drinkwaterproductiebedrijf kan worden getransporteerd
en aldaar gescheiden worden behandeld. Ten
behoeve van onderhoud van de leidingen worden propvoorzieningen gerealiseerd. Met deze
propvoorzieningen bestaande uit proplanceerstations en -ontvangststations, kan elk
lcidingdeel afzonderlijk van elkaar worden
schoongemaakt terwijl de productie van
drinkwater normaal door kan gaan.

Drinkwaterproductiebedrijf
Dezuivering van het gewonnen oeverfiltraat bestaat uit achtereenvolgens cascadebeluchring (vier cascades van 6,5m breed en
vier trappen van 0,7 m),snelfiltratie (twaalf filters van elk 40m2),filtraatberging en -transport (incl. beluchting), actiefkoolfdtratie (acht
filters, van elk40m2),UV-desinfectie (8 UV-

units) en additionele beluchting alvorens het
water de reinwaterbergmg (vier kelders met
een totale inhoud van circa 11.000m')
instroomt.
Het spoelwater dat in het zuiveringsproces vrijkomt zal via de spoelwaterverwerking, bestaande uit achtereenvolgens zandvang, vuilspoelwaterkelders en de membraanfiltratie installatie, verregaand worden gezuiverd. Het concentraar (slib) van de membraanfiltratie-installatie wordt door middel van
twee slibindikkers ingedikt waarna het overloopwater nog een zuiveringsstap ondergaat
(snelfiltratie) alvorens het water naar het bekken wordt afgevoerd.
Voor het onderbrengen van bovengenoemde zuiveringsprocessen worden meerdere procesgebouwen gerealiseerd. Naast de
procesgebouwen worden bovendien een reinwaterpompstation gerealiseerd (zie beschrijving transport) en een bedrijfsgebouw met
zowel kantoor-, vergader- als congresfacilitciten.

Transport
Met het oppervlaktewater dar op Waterproductiebedrijf Heel wordt gezuiverd tot
drinkwater isWaterleiding Maarschappij
Limburg (WML) in staat om de grondwateronttrekking op dediverse pompstations in
Limburg te minimaliseren ofzelfs op te heffen
alsdat uit natuurbehoud (verdroging)
gewenst is.Om deze zogenaamde satellietstations van oppervlaktewater te voorzien
(suppletie ofvervangende levering) is gekozen
om een stelsel van transportleidingen te realiseren (variërend in diameter van400 tot
900mm en een totale (toekomstige) lengte van
circa 150km),zowel in noordelijke als in zuidelijke richting. Het oppervlaktewater wordr
op desatellietstations in de reinwaterberging
ingenomen waar het aldan niet gemengd
wordt met gezuiverd grondwater. Vanafde
satellietstations wordt het oppervlaktewater/mengproduct vervolgens gedistribueerd
naar de klant.
Het transporr vanafHeel vindt plaats met

ArtistImpressionDrinkwaterproductiebednjTHeel(opdevoorgrondhetbedrijfsgebouw,opdeachtergronddeprocesgebouwcnendereinwaterbeigina).

Puttenveld
Rondom het bekken worden drie puttenvelden met een totaal aantal van 30pompputten gerealiseerd waarmee her ingenomen
Maaswater, na een voldoende lange verblijftijd
via de oever uit het waterbekken kan worden
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zes hogedrukpompen (uitbreidbaar tot tien)
die verdeeld kunnen worden over twee
gescheiden 'drukgrocpen' waarmee beide
transportrichtingen (noord en zuid) gevoed
kunnen worden. Zo bestaat de mogelijkheid
om de pompen, en de daarmee samenhangende transportcapaciteit, automatisch over de
beide transportrichtingen teverdelen naar
gelang de situarie.
Een transportsysteem, dat gevoed wordt
vanuit een centrale zuivering en waarop meerdere satellietsrations met een wisselende vraag
zijn aangesloten, wordt gekenmerkt door een
hoge complexiteit. Om het drinkwater over de
diverse satellierstarions reverdelen is een
besturing op basis van vraagvoorspelling omwikkeld,genaamd OPIR.Met deze besturing
wordr het energieverbruik geminimaliseerd en
de kwaliteit van het gezuiverde oppervlakteen grondwater geoptimaliseerd.
Op elk van de satellierstations is een
autonoom werkend besturingsprogramma
aanwezig dat op basis van een voorspelling
van dedrinkwatervraag in het voorzieningsgebied een inname- en (indien van toepassing)
productiepatroon voor het komende etmaal
berekent. Met behulp van modemverbindingen worden de op de satellietstations voorspelde innamedebieten aan Waterproducticbedrijf
Heel verzonden. Desommatie van deze innamen isdevraag aan het Waterproductiebedrijf
op basis waarvan de productie wordt ingezet.

Besturing en automatisering
De besturing van de volledige installatie,
dat wil zeggen de inname van Maaswater, het
inschakelen van pompputten in het puttenveld en het inschakelen van de processen in de
zuivering, wordr uitgevoerd in PLC-techniek
waarbij de centrale bediening en bewaking
door middel van een Supervisory Control and
Data Acquisition (SCADA)-systeem plaatsvindt
vanuit een centrale bedieningsruimre in het
bedrijfsgebouw.
Decommunicatie tussen de verschillende
insrallatie onderdelen vindt onder andere
plaats viaeen glasvezelkabel die vanuit (en
door) het drinkwaterproductiebedrijf naar de
puttenvelden (aanleg kabel rondom bekken)
en vervolgens naar het innamepompstation
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loopt.Viadezeglasvezelkabel worden alle signalen, waaronder capaciteiten en kwaliteitgegevens van pompputten, in het SCADA-systeem online zichtbaar gemaakt. In verband
met deomvang van degebouwen en de verschillende locaties waar processen zich afspelen, zijn op meerdere locaties beeldschermen
opgesteld en bestaat de mogelijkheid om op
diverse, meer ongebruikelijke lokaties (puttenveld),een laptop op de kabel aan te sluiten.

EPC-contract
Waterleiding Maarschappij Limburg heeft
in verband met decomplexiteit en doorlooptijd van het project en de eigen personele capaciteitsplanning voor andere WML-projecten
ervoor gekozen om zich bij de uitvoering van
Waterproductiebcdrijf Heel rebeperken tot
een auditing rol met bewaken en stuten op
afstand. Naar aanleiding hiervan zijn diverse
conrractvormen onderzocht en gekeken welk
contract het beste aansluit bij de wensen van
de WML.Enkele van de onderzochte contracten waren het Traditionele model, Turn-Key
model, Design and Build model, Managing
Conrractor model, Engineering Procuremenr
Construction model,etc.
Naar aanleiding van het onderzoek heeft
WMLervoor gekozen het Engineering

Procurement and Construction model als basis
tegebruiken voor deovereenkomst met DHV
Water. In februari van ditjaar hebben WMLen
DHVWater BVna een voorbereidingsperiode
van bijna achr maanden het EPC-contracr
getekend. Met dit contract neemt DHV risicodragend veel meer werk uit handen van de
WMLdan gebruikelijk bij andere diensten. Zo
krijgt DHVbijvoorbeeld een boere van WML
opgelegd (dezogeheten bonus/malus regelingen) indien zich budgetoverschrijding voordoet ofwanneer deopleverdatum uitloopt.
Daar staan echter weer bonussen tegenover
wanneer DHVzijn werk goed verricht. In het
EPC-contract isde prestatiemeting van DHV
nauwkeurig geregeld.

Detailengineering en montagebestekken
Om de werkzaamheden tijdens de detaillering en het besteksgereed maken van het
ontwerp te beheersen en de aandacht vanuit
de WMLte minimaliseren zijn in het kader
van het EPC-contract deDefinitieve Ontwerpen (DO) van zowel het Drinkwaterproductiebedrijf, het Puttenveld en Kunstwerken
Bekken (innamepompstation, inlaatwerk en
dergelijke) alsmede de diverse terreinleidingen
vastgesteld en als het ware bevroren. In het

StandaardpompputvanWML,voorheteerstbeproe/dopWaterproduaiebcdrijjRoosteren.
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geval dat tijdens het bestcksgerecd maken,
waatbij het ontwerp steeds verder in detail
treedt, zichafwijkingen in het ontwerp ten
opzichte van het definitieve ontwerp voordoen
vindt er direct terugkoppeling plaats. Door
middel van gestandaardiseerde formulieren
(MW's:Melding Wijzigingen) wordt deWML
opde hoogte gebracht van deopgetreden wijzigingen, dedaaruit voortvloeiende financiële
consequenties, zowel ten aanzien van meer- of
minderkosten aan advies als bouw, en de consequenties voor de overall planning. Met deze
methode van werken heeft WML volledige
controle en inzicht over de werkzaamheden
van DHV tegen minimale eigen inbreng.

Inkoop installatiedelen en aanbestedingen werken
Voor deadministratieve afwikkeling in
BaaN beschikt DHV inAmersfoort over een
werkstation dat isgekoppeld aan het WML
netwerk in Maastricht.
WMLheeft ervoor gekozen om in het
kader van het project Waterproductiebedrijf
Heel verschillende installatiedelen van de
diverse deelprojecten tegaan inkopen en deze
toe te leveren aan de aannemers. Zo zullen
ondermeer de muurdoorvoerstukken, pompen, vlinderkleppen, leidingen, noodstroomaggregaat, enzovoort worden ingekocht. Het
eerste traject van de inkoop bestaande uit het
opstellen van de leveringsaanvragen (specificaties), het vergelijken van de offertes, de onderhandelingen met de leveranciers en het uiteindelijk opstellen van het gunningsadvies
heeft WMLuitbesteed aan DHV. Op basis van
het gunningsadvies beslist WMLmet welke
leverancier een opdracht wordt afgesloten. In
navolging hierop wordt vervolgens door DHV
het tweede traject van de inkoop verzorgd
bestaande uit het verzorgen van de opdracht
viahet logistieke inkoopsysteem BaaN van
WMLen de verdere afhandeling van de
geplaatste order bestaande uit keuren
installatiedelen, verzorgen documentie, plannen levering, enzovoort.
Na afronding van de montagebestekken
zalde aanbesteding van de diverse werkzaamheden plaatsvinden. De aanbesteding wordt
verzorgd door DHVWater en vindt plaats conform De Europese richtlijn voor aanbestedingen in de nutssector (93/38/EEG)rekening houdend met de aankomende
wijzigingsrichtlijn (98/4/EG)die in februari
volgendjaar van kracht wordt. Op deze wijze
zijn decivielewerken van het drinkwaterproductiebedrijf openbaar aanbesteed zonder
direct voorafgaande selectie van aannemers.

De bouw
DHVWater neemt bij de uitvoering van
de werken de reguliere taken van directievoerder opzich en verzorgt bovendien het

dagelijks toezicht op debouwplaats. Bij het
dagelijks toezicht wordt tevens eigen personeel van WMLingezet. Daarnaast verzorgt
DHVhet opzetten en onderhouden van een
kwaliteitssysteem voor de informatievoorziening en besluitvorming in en tond het
gehele bouwproces.Zo heeft DHV procuratie
voor meer- en minderwerkafhandeling tot een
met WMLafgesproken bedrag. Om tussentijds
overleg te faciliteren is videoconferencing
mogelijk vanafen met de bouwplaats in Heel,
het hoofdkantoor van WMLin Maastricht en
het hoofdkantoor van DHVin Amersfoort.
Behalvedat techniek bij de bouw van
belang is,speelt ookde financiële beheersing
van het bouwproject een belangrijke rol waarmee substantiële besparingen bereikt kunnen
worden. Het opstellen van de financiële overzichten vindt plaats met een projectbeheersingspakket (KIS)waatmec tevens cashflows worden gegenereerd zodat fine-tuning
van financiering kan plaatsvinden door WML.
Voorde coördinatie, informatie-uitwisseling en besluitvotming van het volledige
bouwproces iseen centraal bestutingsorgaan
opgezet waarin zowel WMLals DHVdeel in
neemt en om de vier weken zitting heeft: het
zogeheten bouwmanagementoverleg(BMO).

Speciaal ontwikkeld kwaliteitssysteem
Voorde uitvoering van het EPC-contract is
een speciaal voot WMLop maat gesneden
kwaliteitssysteem ontwikkeld, dat is samengevat in het zogeheten Procedure Handboek Uitvoering(PHU).
Op welke momenten informeren waarover,en op welke momenten beslist deWML?
Aldit soort zaken zijn outputgeticht vastgelegd, tot en met de wijze waarop het logistieke
inkoopsysteem BaaN van WMLin het project
gebruikt wordt voor de inkoop van de diverse
installatiedelen. Maar ook: hoegaan beide partijen om met ontwetpwijzigingen, en met
afwijkingen van een vastgesteld planning?Al
dezezaken zijn in het PHU vastgelegd, tot en
met de wijze waarop de frequentie waarmee de
WMLdoor DHVover de voortgang van het
bouwproces wordt geïnformeerd door middel
van management tapportages.

AcmzichtvandeoevervanputtenvcldLancjvenmetzijn
landmark-achtte vormgeving

ning, kapvergunning, aanlegvergunning, etc).
Devergunningen hebben in principe elk een
behandel-, inspraak-, bezwaar-, beroeps- en
hogerberoepstraject. Hiermee isde directe
invloed van vergunningen opdegehele engineerings- en bouwplanning aangegeven. De
engineerings- en bouwplanning maken het
bewaken van de voortgang van de verschillende
activiteiten door opdrachtgever, adviseur, aannemer en/ofleverancier over en weer mogelijk.
Om de vergunningsaspecten te bewaken
wordt gewerkt met een 'Juridisch spoorboekje'
wat periodiek wordt bijgewerkt. Hierdoor kan,
indien nodig, tijdig worden bijgestuutd. De
planningen, uitgevoerd van management- tot
detailniveau, worden permanent onderhouden
naar delaatste stand der ontwikkelingen en
afgestemd met de verschillende bevoegde
instanties.
Met de hier omschreven activiteiten op
het gebied van vergunningen en planningen
wordt voorkomen dat het daadwerkelijke
bouwproces ongewenste vertraging oploopt. •(
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