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SLUITSTUK VAN TOTALE RENOVATIE VAN GROOTSTE
DRINKWATERZUIVERING VAN N E D E R L A N D

WaterbedrijfEuropoort
tekentcontractenvoor
uitbreidingzuivering
Berenplaat
DezeweekisdeuitbreidingvanhetzuiveringsprocesopdeproductielocatieBerenplaatvanWaterbednjfEuropoorteenstapdichterbijgekomen.Nadateerderditjaar hetdefinitieveontwerpende
bestekkenwarenopgesteld,zijn naeenuitgebreideaanbestedingsprocedurevieraannemersgeselectcerddieopBerenplaataandeslagzullengaan.Op18 decemberjl.ondertekendeWaterbedrijfEuropoortdecontracten.Deuitbreiding omvatdezuiveringsstappenUV-Iichtalshoo/ddesinfectie,actievekoolfiltratie ennadesinfectiemetchloordioxide.Dezezuiveringsstappenvormendetoekomstige
nazuivering.Dehuidigezuiveringwordtmetenigeaanpassingen detoekomstigevoorzuivering.
Beginvolgendjaar begintdeuitvoering.
Indeloopvan2005zal Waterbedrijf
Europoort vanuit devernieuwdeenuitgebreideproductielocatieBerenplaatcirca100
miljoen kubiekemetergoedgezuiverd
drinkwater aanhaarklanten inhetzuidwestelijk deelvandeprovincieZuid-Holland
leveren.Debouw vandenazuiveringvormt
hetsluitstuk vaneen totalerenovatievan
Berenplaatdiein1996begonenna afrondingcirca250miljoen eurozal hebben
gekost.
Waterbedrijf Europoortnamdehuidige
productielocatieBerenplaatteSpijkenissein
1966inbedrijf Berenplaatisdegrootste
drinkwaterzuivering inNederlandmeteen
jaarlijkse drinkwaterproductievan100miljoen kubiekemetereneenmaximaleleveringscapaciteit van 18.000kubiekemeterper
uur.Hetruwwater isafkomstig uitdeMaas.
Na voorzuiveringinclusiefonthardinginde
spaarbekkens vandeBrabantseBiesbosch
ondergaathetwateropdeproductielocatie
Berenplaateenuitgebreidezuiveringtot
drinkwater.Dehuidigezuiveringbestaatuit
microzeefSltratie, hoofddesinfectie met
chloorbleekloog, vlokkendekenfiltratie na
doseringvanvlok-envlokhulpmiddelen,
snelfiltratie overactiefkool,beluchtingen
nadesinfectie metchloorbleekloog.Ditzuiveringsproceslevertdrinkwater dataande
normen vanhethuidigeWaterleidingbesluitvoldoet.Hetgebruik van chloorbleekloogalsdesinfectans heeft echter nadelen
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(vormingvanongewenste nevenproducten
eneenkenmerkendesmaakvanhetdrinkwater).Metingangvan 1januari 2006is
nieuwewetgevingvankracht,waarmeehet
gebruikvanchloorbleekloog als desinfectans
sowiesonietlangermogelijkis.

DehuidigeproductielocatieBerenplaat.

Waterbedrijf Europoort isin2000een
onderzoekbegonnen naarde inzetbaarheid
vanUV-reactoren voorde hoofddesinfectiestap,tervervangingvan chloorbleekloog.
Daarnaast vondfundamenteel onderzoek
plaats naardedesinfectiekracht van ultravioletlicht,samenmetPWNendiverseuniversiteiten.Metbehulpvandezeonderzoekenwerddetoepasbaarheid vanUV-licht
voorhoofddesinfectie aangetoond. Een
belangrijk voordeelisdatzoweinignevenproducten wordengevormddatdenavolgendeactievekoolfiltratie relatiefbeperkt
kanblijven. Hetgeproduceerde drinkwater
heeft daatnaast eengoedebiologischestabiliteiteneenneutrale smaak.
Medio2002isdaaromhetbesluitgevallenomdehuidigezuiveringuittebreiden
meteennazuiveringmetUV-desinfectie,
actievekoolfiltratie, pH-correctieenchloordioxidedoseringvoornadesinfectie. Indien
noodzakelijk wordtzuurstofgedoseerdvoor
verrijking.Debestaandezuiveringblijft in
gebruik alsvoorzuivering.Hiervoor worden
aanpassingen indehuidigezuivering doorgevoerd,zoalshetuitschakelen vandecontinuedoseringvanchloorbleekloogvoor
hoofd-ennadesinfectie, hetvervangenvan
kalkmelkdoornatronloogvoordepH-correctieenhetombouwen vandeactievekool
snelfilters totdubbellaags filters.

Naastzuiveringstechnologie isleveringszekerheid eenbelangrijk aandachtspunt in hetontwerp vandenieuwezuiveringopBerenplaat.Indeafgelopenjaren
zijn voordehuidigezuiveringalverschillendeprojecten uitgevoerd voorverbeteringvan
deleveringszekerheid volgenseen stringente
toepassingvandeVEWIN-richtlijn.Ooknu
wordtdezerichtlijn onverminderdtoegepast Eenstriktescheidingintwee onafhankelijke straten enhetstand-by houden van
dechloorbleeklooginstallaties -indien
onverhoopt deUV-desinfectie buiten bedrijf
zouzijn -zijn hiervan voorbeelden.
Voordeuirbreidingvandenieuwe
nazuiveringzullenachtnieuwe gebouwen
wordengerealiseerd: tweeUV-gebouwen,
vieractiefkoolfiltergebouwen, een chemicaliëngebouweneenvuilwaterkelder. Het
totaalaannieuwbebouwdoppervlakzalcirca11.000m2bedragen.DeUV-gebouwen
zullenondermeer pergebouwzessträngen
metelktweeUV-reactorenbevatten.Deleidingdiameters zullen variërenvan600tot
1.600mm.Deactief koolfiltergebouwen
bevattenpetgebouw ondermeerelfstalen
filrerketelsmeteendiameter vanzesmeter
eneenhoogtevanruim achtmeter.Dediametervandeleidingen indezegebouwen
varieertvan500tot 1.200mm.Éénstraatvan
detoekomstige nazuiveringzalbestaan uit
eenUV-gebouwentweeactief koolfiltergebouwen.Inhetchemicaliëngebouw worden
opslag,aanmaakendoseringvanallenoodzakelijkechemicaliëngeconcentreerd.De
opslagfaciliteiten fungeren voortweestra-

ten.Aanmaakendoseringzijn ookindit
gebouwinonafhankelijke srratengescheiden.Hetchemicaliëngebouw omvat ondet
meerviernatronloogopslagtanks,drie
opslagtankselkvoornatriumchloriet,zoutzuur enzwavelzuur, alsmedezescomplete
aanmaakinstallaties voorchloordioxideen
alledoseerinstallaties.Devuilwaterkelder
totslotiseengemeenschappelijke voorzieningvoortweestraten.
WaterbedrijfEuropoort heeft afgelopen
jaar ineigenbeheerhetdefinitieve ontwerp
endebestekkenvoordeuitbreidingvanhet
zuiveringsproces vande productielocatie
Berenplaatopgesteld.Bijdeuitvoeringvan
dewerkzaamheden warenonder andere
RoyalHaskoning,DHVenWitteveen+Bos
betrokken.
Deciviele,werktuigbouwkundige en
elektrotechnische werkenstarten begin2004.
Dezebestaan uit hetafgraven vanhet bouwterrein,inheien vandefunderingspalen, de
bouwvandeachtgebouwen endeaanlegen
hetaansluiten vanverbindend(terrein)leidingwerk tussendeverschillende gebouwen.Deuitbreidingvanhet zuiveringsprocesvandeproductielocatie Berenplaat moet
1maart 2005zovergereedzijn, datmet het
opstarrenvandeinstallatiesendezuivering
kanworden begonnen.Devolledigvernieuwdeenuitgebreidezuiveringzalin
deloopvan2005,maarinelkgevalvóór
1januari 2006goedgezuiverd en smakelijk
drinkwater leverenaanhaar klanren inhet
zuidwestelijk deelvandeprovincieZuid-
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Jubileum
Waterleidingbedrijf
Amsterdam
WaterleidingbedrijfAmsterdamvierdeop 12
decembereenbijzonderjubileum. Opdiedag
precies 150jaargeledenkondenAmsterdammers
voorheteerst,tegenbetalingvanééncentper
emmer,zuiverdrinkwaterhalenbijdeWillemspoort.
Dezegebeurrenis isnieralleenvan
belanggeweestvoorAmsterdam,maar markeerttevenshet beginvandeopenbare
drinkwatervoorziening in Nederland.
WaterleidingbedrijfAmsterdam vierdehet
150-jarigbestaan meteenfeestelijke opening
vandetentoonstelling'Gezond drinkwater
uit dekraan,alanderhalveeeuw'indeHortusBotanicus.Methetoverhandigen van
eenemmer drinkwater, ookvandaagdedag
ééncent,openden burgemeesterJobCohen
endirecteur CarolinevandeWieldetentoonstelling.

Holland, f

Zogaatlietnieuwedeeleruitzien:viergebouwenmetactievekool/liters,tweeUV-gebouwen,eenchemicaliénhalen
onderde.grondeenvuilwaterkelder.

JobCobenendirecteurCarolinevandeWiel

Deexpositiebestaat uit verschillende
delen.Indetuin staaneenaantalbuizenen
afsluiters uitde151een20eeeuw.IndeOranjeriewordtdegeschiedenisvan 150jaar
drinkwater inAmsterdam verbeeld.DeIndischekastenslottestaatinhettekenvande
natuuractiviteiten vanhet waterleidingbedrijf
DeroegangtotdeHortus Botanicusis
gedurendedetentoonstelling [tot 12januari)
gratis, f
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