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WATERLEIDINGBEDRIJF NOORD-HOLLAND

Eenopdrachtgeverkrijgt wathijwil.Ditgeldt ookvoorhetzogehetenprojectZuid. NVPWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland heeft deajgelopenjarengrote inspanningen verrichtomdit
project terealiseren. ProjectZuid wordtditjaar voltooideniséénvandegrootsteprojecten uitde
geschiedenis vanPWN.Eenvanderesultaten isdat PWN,naastdebestaande levering aande
voorzieningsgebiedenHaarlemmermeer e.o.enHaarlem, nuookdeproductievoorditgebiedgaat
verzorgen.Deojjiaêle ingebruikname vanhetnieuweproductiebedrijf vondajgelopenwoensdag
plaats.
Vanafheteindvandejaren tachtig
studeerde PWNopoplossingen omdedrinkwatervoorziening aan het begin vande
volgendeeeuwopeenverantwoorde manier te
kunnen garanderen.Vragenen ontwikkelingen waaropeenantwoord gevonden moest
worden waren:
uitbreiding vandetransport-enzuiveringscapaciteitomaandenog steedstoenemendevraagtekunnen blijvenvoldoen;
verhogingvandeleveringszekerheid omde
kwaliteitvandevoorzieningtevergroten;
- ontharding voorhetgehelevoorzieningsgebied vóórhetjaar2000;
- verbetering vandewaterkwaliteit vóór
infiltratie indeduinen;
ontzoutmgomdat verlaging vandezoutlastinRijn en IJsselmeer uitblijft.

Uitbreiding enrenovatievandebestaande
productiebedrijven inWijk aanZee,
BergenenAndijk.Het inmiddels ruim
40jaaroudeproductiebedrijf teCastncum
kandanoptermijn geslotenenuitde
duinen verwijderd worden.
Realisatievaneennieuw productiebedrijf
teHeemskerkwaaralhet water afkomstiguit Rijn enIJsselmeerverder behandeldgaatworden.Ditwaterwordtgele-

ProjecrmanagerRobvanLeeuwengaatin
dit artikel inophetontstaanendetotale
omvangvanproject Zuid.Tevensbespreekt
hijdemanagementaspecten. Inhet najaar,
nadeinbedrijfsstelling vanhet meest
innovatievedeelvanhet productiebedrijf
Heemskerk,dezuivering waarultra-en
hyperfiltratie plaatsvindt opeennogniet
eerder toegepasteschaal,volgteentweede
artikeldatdiezuiveringstechnieken ende
ervaringdaarmee nader toelicht.

verddoorde Watertransportmaatschappij
Rijn Kennemerland (WRK). Hetbedrijfte
Heemskerkwordtgebouwd intwee fasen.
Deeerstefase behelst rechtstreekse
ontzoutingenonthardingdoor ultra-en
hyperfiltratie metmembranen. Detweede
faseomvateenverbetering vandekwaliteit vanhetindeduinen te infiltreren
water.Vooralsnog wordt hierbij gedacht
aankoolfiltratie engeavanceerdeoxidatie.
Ditlaatstealsvervangingvande tijdelijke
koolfiltratie ophet productiebedrijfvan
WRKIIIinAndijk,diedateert vaneind
jaren tachtig.
Realisatievaneennieuwdistributiepompstation met reinwaterkelders in
Hoofddorp. HierkanhetdoorPWNin
WijkaanZeeendoorGemeentewaterleidingen inLeiduin geproduceerde
waterwordenopgeslagen omhetvervolgenstedistribueren overde HaarlemmermeerenHaarleme.o.

DumbuntpompstanonHoofddorp:bron.DtJongluchrfotograjitZnstj.

Detekiezenoplossingen moesten passen
indebeleidskaders vanPWN:vermindering
vandeonttrekking van 'natuurlijk' duinwater
engeen nieuwbouw voor productiebedrijven
indeduinen.
IndedaaropvolgendejarenbetrokPWN
ookdebeidecollegabednjven m NoordHolland-Gemeentewaterleidingen Amsterdam
enhettoennogzelfstandigeWLZK-bijdeze
studie.Ditresulteerdeineengemeenschappelijkevisievandednebedrijven overeenoptimalewinningenverdelingvandrinkwaterm
deprovincieNoord-Holland voordekomende
jaren.Hetprovinciaal bestuur ondersteunde
dezevisie.VervolgenskonPWNdeeerder
genoemdevragenendereedsontwikkeldeplannenverderuitwerken.DitleiddetoteentotaalpUn.bestaandeuiteenaantal onderdelen:
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- Aanlegvandiversetransportleidingen om
dehierbovengenoemde bedrijfsmiddelen
metelkaar teverbinden endeleveringszekerheid voordeafnemers indevoorzieningsgebieden tevergroten.
- Realisatievaneensysteemvoordeautomatiseringvandebedrijfsprocessen (PAS).
Ditsysteem moetvoorzien in besturing
vanuitéénregiowacht opbasisvan
verbruiksprognoses.
- Zoalsaleerdergenoemd zalnarealisatie
van hetproductiebedrijf Heemskerkal
hetRijn-enIJsselmeerwaterdaarverder
behandeld worden.Dat vereisteeen
aanpassing vandeinfrastructuur van
WRKinderegioHeemskerk.WRKdroeg
hetontwerpendeuitvoeringdaarvanop
aanPWN.
Vanwegehungeografische liggingen hun
afhankelijkheid inde bedrijfsvoering
verenigdePWNalleactiviteiten,behalvede
uitbreidingen renovatievandeproductiebedrijven inBergenenAndijk, inéén project:
ProjectZuid.Deinvesteringen, inclusiefde
aanpassingen aandeinfrastructuur vande
WRK, werdengeraamd op400miljoen gulden.
Afbeelding 2 iseenschematischeweergave
vanderelatiestussendeverschillendeonderdelen.Degewijzigdewaterstromen alsgevolgvan
project Zuidzijn alsdikkelijnen aangegeven.
HetproductiebedrijfHeemskerkvoert hetverderbehandeldeWRK-watcrdeelsafab hyperfiltraatnaarWijkaanZeeenBergenendeels
naardeinfiltratiegebieden.Afbeelding 3 toont
degeografische liggingvandeprojectdelen.
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Management
ProjectZuid iseenproject datquaomvang
afwijkt vanhetgeengebruikelijk wasbinnen
PWN.Hetmanagen vaneendergelijk project
vraagtomeeneigen aanpak.Tot beginjaren
negentig lagbijPWNhetaccentmeeropde
technischekwaliteit dan opde proceskwaliteit.
Vooralbijgrotereprojecten washet lastigom
dedoelenqua tijd engeld terealiseren.Om
eenproject metdeomvangvanproject Zuid
opeenverantwoorde manier tekunnen
managen,koosPWNvoorintensieve sturing
opdebekendevijfaspecten vandebehcerscyclusvaneenproject:organisatie, informatie,
kwaliteit,gelden tijd. Om hiervoorgoede
voorwaarden tescheppen,investeerdePWN
veelin trainingen enopleidingen ophet
gebiedvanprojectmatig werken.
Organisatie
Deinitiatief-endefinitiefase zijn vooral
binnen destudieafdelingen vanhet bedrijf
uitgevoerd.Toendezefasen begin1993
afgerond waren,moesten de resultaten
vertaald worden invormgevingen techniek.
Indietijd warendezeprojectactiviteiten voornamelijk ingebed indelijnafdelingen BouwwerkenenDistributie Transport.
Eenomvangrijk project vereist eenduidige
aansturing metduidelijke besluitlijnen.
Daarom beslootmen inseptember 1993het
project telaten uitvoeren dooreen autonome
projectorganisatie metprojectleiders onder
leidingvaneen projectmanager. Delaatstekon
beschikken overeigen projectmedewerkers,
budgetten, kwaliteits-en informatiesystemen.
Devetantwoordingwerdhogerindeorganisatiegelegddoordedirecteur drinkwatervoorzieningtebenoemen totopdrachtgever.Deze
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werd hierin bijgestaan doordeStuurgroep
Zuid.Het hoofd productiewerd voorlangere
tijd vrijgemaakt alstechnischcoördinator,
vooralvoordeontwikkeling vanhetproductiebedrijf Heemskerk.Dezuiveringstechniek
dieindit innovatieveprojectdeel werd
gebruikt, wasdoorPWNnognieteerderop
praktijkschaal toegepast enverkeerdenogin
eenfasevanbeproevingenoptimalistie.Dit
verlangdeeenstrakkeafstemming tussen
eindgebruiker en projectorganisatie.
Het project werdverdeeld indesubprojectcnProjectmanagement en stafondersteuning.
Heemskerk,WijkaanZee.Verbindingen en
PAS.Verbindingen omvattealleleiding-en
kabclwcrkcn russendeproductielocaties,
inclusiefhetdistnbuticpompstation Hoofddorpendeaanpassingen vandeWRK-infrastructuur.
Afbeelding 4toontdeorganisatie van het
project ophet hoogsteniveau,zoalsdezegedu-

Stuurgroep Zukj

maandelijkse 'update'vandezecijfers,gekoppeldaangrafische presentaties,geeft direct
inzicht indefinanciëlesituatievandiverse
onderdelen endeverwachting voorhetgehele
project.
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Deverwachting isdat hetproject ongeveer7,5 procentgoedkoperzaluitvallen dan
geraamd was.Dit resultaat ismedebereikt
doordeprojectleiders alineenvroegstadium
budgctverantwoordelijk temaken voor hun
deelvan het project.
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Orgonuaricvanhetprojectophe-

tendehetgrootstedeelvandedoorlooptijd
gefunctioneerd heeft.Tijdens delooptijd zijn
binnen destafonderstcuning endedeelprojecten naar behoefte wijzigingen aangebracht.
Informatie
Groteprojecten genereren grote informatiestromen. Deinhoud daarvan moet,inde
vorm van relevantegegevens,ophetjuiste
moment opdejuisteplaats terechtkomen.
Omwillevandebeheersbaarheid moet daarbij
het merendeel schriftelijk vastgelegd zijn.
Binnen hetprojectteam vond informatieoverdracht plaatsdoorbilateraaloverleg
tussen projectmanager enprojectleiders.In
dezegesprekken konmendieper ingaanopde
specifieke problemen vanelkdeelproject.De
onderlingeafstemming tussen deprojecten en
het besprekenen vaststellen vandeoverall
belangen vondplaatsin maandelijkse teambesprekingen.
Elkefasevanelkprojectdeei werd afgerond meteenbasisdocument waarin het resultaatvandeafgelopen fasewerdweergegeven.
Tevenswerden inditdocument deuitgangspunten endebeheersaspecten vandeaanpak
voordekomendefasezichtbaargemaakt.Inde
vooruitblik naardekomendefasewarenook
onderdelen opgenomen dienieuweennog
nimmer binnen PWNgebruikteaspecten
omvatten,zoalsinkoop-enconrractingplannen naastproject financiële plannen.
Kwaliteit
Reedsin 199? bleekdat kwaliteitsbeheersingwenselijk was,ookgeziendemaatschappelijke ontwikkelingen rondomISO-9000
systemen.Om praktische redenen issamen
met adviseurseenopISO-9000geënt kwaliteitssysteemontwikkeld.Medewerkers van het
Projectbureau en kwaliteitsmedewerkers opde
uitvoeringslocatieshebbendit systeem later
verderuitgebouwd. Deresultaten zijn vast-

gelegd in het HandboekorganisatieenwerkmethodenZuid.
Hetdeel'organisatie'vandit handboek
behandelt destructuur,organen en functies
metdedaarbij behorende verantwoordelijkhedenen bevoegdheden.Hetlaatste isvooralvan
belangomdat bijomvangrijke projecten de
verantwoordelijkheden en bevoegdhedenom
praktischereden moeten kunnen afwijken van
hetgeen indelijnorganisatie gebruikelijk is.
Hetdeel 'werkmethoden'geeft inzicht in
deopzetenhetgebruikvan basisdocumenten
en hetopzetten vandebestekkenenkwaliteitstoezichtplannen.Veelaandacht isbesteed
aaneengoedeprocedurevoorhetomgaan met
wijzigingen binnen hetproject.Verderwordt
indit hoofdstuk eenstructuur aangegeven
voordeprojectkwaliteits- en uitvoeringsplannendieaannemers moetenopstellen.Totslot
wordenzakenalsinkoopencontracting,
kostenbeheersing,planning,rapportagesen
documentenbeheer behandeld.
Kosten
Kostenbewaking isvanmeetafaaneen
belangrijk beheersaspect binnen het project
geweest.Inhetbeginbestond noggeeneigen
systeem met toegankelijke actuele informatie.
Degegevenswerdenaangeleverddoorde
centraalopererendefinanciëleadministratie
vanPWN.Invoeringvantweemodules uit het
Baan-Triton pakket-tradeenproject -maakte
het mogelijk omdecentraal toegangte krijgen
totfinanciëlegegevensuitdesystemen.
Binnen hetproject waseen"WorkBrakedown Structure'gemaakt,dieeen koppeling
tussengeldenactiviteiten inzichtelijk maakte.
Opbasisdaarvan konmen opelk moment
vaststellen hoedewaardevan het uitgevoerde
werk,deactueleuitgaven,deaangeganeende
nogaftesluiten verplichtingen zich ontwikkelden.Dit werdgekoppeldaandeactuele
stand vanmeer.minderenextrawerk.Een

Planning
Totaanderealisatiefase is tijdsplanning
eenmoeilijk tebeheersenaspectgebleven. Los
vandeondersteunende systemenbleefhet
uiterst lastigomtelkensalleonderdelendiede
doorlooptijd vanhetproject beïnvloeddengoed
inteschatteneninbeeldtebrengen.Daarnaastwarenenkelezakenrondom het project
slechtsinbeperktematetebeïnvloeden.
Totaanderealisatiefase zijn deplanningsrisico's tweemaaldoorgerekend. Daaruit
bleekdatdelenvandeplanning tekrapwaren
endenodigerisico'smeebrachten. Bijstelling
wasderhalve noodzakelijk.
Nadat vanwegedebeperkingen was afgestapt vanhetaanvankelijk gehanteerde
planningssysteem, isgekozen voorhet pakket
Artemis-Project View. Ditboodbeteremogelijkheden omdeplanningen vandediverse
deelprojecten teintegreren totéénplanning,
waarbij tevenseengoedekoppelingtussen
tijd engeldmogelijk was.Mededoorenkele
niet tebeïnvloeden tegenslagen isdeoplevering,diegepland stond voorbeginditjaar,
metenkelemaanden vertraagd
Tenslotte
Groteprojecten vragenomeeneigen
aanpak.Eenprojectorganisatie meteeneigen
plaatsnaastdebestaande lijnorganisatie
bevordertdeslagvaardigheid vanhet projectteam.Hierbij speeltdebetrokkenheid vande
opdrachtgever eengroterol.Hetisvangroot
belangdatdeopdrachtgever hooguit deorganisatiekomt.
Bijaanvangvanhetproject ishetgewenst
omveelaandacht tebesteden aandewijze
waaropmen hetproject wilgaan managen.
Hetgoed invullen vandeproceskwaliteit leidt
dan tevensnaareenhogerekwaliteitvan het
resultaat
PWNiseringeslaagdomvrijwel alle
doelstellingen van hetproject tebehalen.
Doorhierbijgebruik temakenvan methoden
en technieken vanmanagement dieniet
gemakkelijk waren binnen hetbedrijf, isPWN
bovendien eenpositieveervaringrijkergeworden, f
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