EWR automatiseert waterwingebied Katwijk voor natuurbehoud

EWR, NV Energie- en Watervoorziening
Rijnland, is het nutsbedrijf in de regio
noordelijk en oostelijk van Den Haag. Het
verzorgingsgebied omvat ruwweg het
gebied tussen Sassenheim, Woerden,
Gouda, Bleiswijk, Voorschoten en de
Noordzee. Kortom, de bollenstreek,
Eeiden en omgeving en het groene hart
van de Randstad. Het bedrijfis in 1990
ontstaan uit een fusie van elf lokale en
regionale nutsbedrijven en zetelt in
Eeiden aan de rand van het centrum,
naast de warmte-krachtcentrale.
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De taak van EWR is het produceren van
water en distribueren van gas, water,
elektriciteit, stoom en stadsverwarming. In
een deel van het verzorgingsgebied
verzorgt men ook de centrale antenne.
EWR telt rond de 235.000 elektriciteitsaansluitingen, zo'n 210.000 gasaansluitingen, 160.000 wateraansluitingen,
(momenteel) circa 4.000 stadsverwarmingsaansluitingen en nog een klein
aantal afnemers van stoom. Het verzorgingsgebied is opgebouwd in een drietal
distributiedistricten, die ongeveer dezelfde
grootte hebben.
Naast de distributie-directoraten is er een
directoraat FTB, het Facilitair Technisch
Bedrijf, vroeger PTO (Produktie,
Transport en Ondersteuning) geheten.
FTB verzorgt onder andere de waterproduktie, transport en distributie van
hoogspanning (50 kV en 10 kV) en neemt
de technische ondersteuning naar de
districten (meet- en regeltechniek en
transport) voor haar rekening. In het FTB
is ook een aantal centrale functies voor de
technische ondersteuning ondergebracht,
zoals inkoop-raamcontracten en het
onderhoud van transformatoren.
Onderdeel van F r B is de afdeling
meet-en regelzaken, die weer bestaat uit
zes onderafdelingen: twee meet- en

Samenvatting
Bij automatisering worden kosten- en kwaliteitsbeheersing vaak in één adem
genoemd als belangrijkste redenen. Deze waren ook van toepassing bij de
automatisering van het waterwingebied Katwijk van de NV Energie- en Watervoorziening Rijnland. Minstens even belangrijk was echter, dat men door
automatisering het aantal bewegingen in het gebied kon beperken. Het wingebied
is namelijk gelegen in het duingebied tussen Wassenaar en Katwijk, en dat is
beschermd natuurgebied. Voor de procesbesturing is gekozen voor DCI-System
Six van Fischer & Porter.

ijkkamers voor gassen en vloeistoffen, een
meet- en ijkkamer voor elektriciteit, een
onderafdeling meet- en regeltechniek, een
onderafdeling die zich bezighoudt met
kabelfoutdetectie/netanalyses en netvervuilingsverschijnselen en een onderafdeling magazijn en logistiek. Verder
heeft de afdeling nog een separate waterwerkplaats, waar watermeters worden
gereviseerd en geijkt.
Waterwinning
De waterwinactiviteiten van EWR zijn
grotendeels voortgekomen uit die van de
vroegere Leidse Duinwater Maatschappij,
één van de fusiepartners. EWR beschikt
over waterwingebieden in Katwijk (in de
duinen), in Langeveld (in de bollenstreek)
en in Alphen.
De waterwinning en -zuivering op
Eangeveld werd vrij traditioneel geregeld
en bestuurd. De directie van EWR heeft
in het verleden besloten om van Eangeveld een onbemand wingebied te maken,
als tussenfase naar een volledig geautomatiseerde besturing van de waterwinning en
-distributie. Hiertoe werd in Katwijk een
noodwaterwacht gebouwd, waar de
mensen onder meer konden wennen aan
het werken vanachter een beeldscherm.
Overigens onttrekt EWR niet alleen water
aan de duinen; het bedrijf voert ook water
toe vanuit onder andere de Bergsche
Maas. Dit water wordt ingelaten in een
pompstation bij Brakel en via een transportleiding naar Katwijk gepompt. Daar
staat een complete voorzuivering van vijf
jaar oud. Het aangevoerde water wordt
vóór het inbrengen voorgezuiverd en zakt
daarna in de duinen door het filterende
zandpakket heen. Ook wordt voorgezuiverd boezemwater gebruikt. Hoewel het
wingebied vlak bij zee ligt, heeft men
weinig last van verzilting. Er ligt een
aantal kleilagen, die een goede isolator
tussen zoet en zout water vormen.
Niettemin controleert EWR regelmatig de
zoutwaterspiegel met behulp van een
zoutwachter.
Het water dat via winputten wordt opgepompt, gaat naar filters. In voor- en
nafilters wordt het water verder gezuiverd
tot drinkwaterkwaliteit. Op de voorzuive-

ring worden doseringen van onder andere
ijzeroxyde toegevoegd om vuildeeltjes te
binden en het water op een bepaalde
kwaliteit te brengen. Overigens pakt EWR
het gehele zuiveringstraject aan in het
kader van de automatisering. In de
toekomst zal ook de waterontharding
geheel automatisch worden geregeld.
Modernisering
In het kader van modernisering heeft de
afdeling meet- en regelzaken ook de
waterwinning in Katwijk geïnventariseerd.
Uit de rapportage bleek, dat diverse installaties in het waterwingebied aan modernisering toe waren. De voor waterwinning
noodzakelijke kennis van het proces was
zonder meer aanwezig, maar allemaal
'tussen de oren'. Dat betekende dat het
bedrijf sterk afhankelijk was van de kennis
en beschikbaarheid van een beperkt aantal
medewerkers. Men heeft op basis van
deze inventarisatie de meest urgente
technisch zwakke plekken aangepakt en
zich vervolgens gebogen over een volledig
geautomatiseerd systeem.
De evaluatie van de bestaande installaties
op Katwijk heeft bijna een jaar geduurd en
leverde ook een verrassende ontdekking
bij de inventarisatie van alle produktieinstallaties op. Er bleek namelijk nauwelijks technische documentatie over te
bestaan! En wil een bedrijf zijn produktie
automatiseren, dan zal in ieder geval
bekend moeten zijn welke apparatuur
(kleppen, motoren, transmitters en dergelijke) daarop moet draaien.
Uit veldonderzoek, via werk- en projectgroepen en interviews met medewerkers
werd wel duidelijk, dat het waterwingebied een grote verscheidenheid van
opnemers, typen en fabrikaten herbergde.
Deze bleken meestal geschikt voor het
beoogde doel, maar bij de aanschaf was
onvoldoende rekening gehouden met
communicatie naar andere produktieonderdelen. In de loop van de evaluatie is
daarom een Technisch Advies Commissie
(TAC) gestart, met als taak het creëren en
vastleggen van standaards. Daartoe
behoorde ook een uniforme codering van

406

- (Mogell|ke) oversteekplaatsen
- (MogeHjke)routeData Highway

-(Mogelij«) Kabelroute

Gelijktijdig met de bekabeling voor het nieuwe de meet-, regel- en besturingssysteem nieuwe hoogspanningskabels aangelegd.

bijvoorbeeld kabels en leidingen, want ook
die ontbrak.
Gezien de uitvoering en het ontbreken
van documentatie besloot de directie van
EWR om behalve de meet-, regel- en
besturingstechniek ook de elektrotechnische installaties te moderniseren en
centraal te bedienen. Er komt nu een
Energie Voorzienings Centrum, terwijl
tegelijkertijd met de meet- en regelkabels
nieuwe hoogspanningskabels (een
vernieuwde infrastructuur) worden aangelegd. Voor het onderbrengen van de
installaties is een aantal nieuwe onderstations gepland; alle oude gebouwtjes in
de duinen worden geamoveerd.
Automatiseren voor de natuur
Het waterwingebied Katwijk ligt volledig
in een duingebied met een uiteenlopende
flora en fauna. Om deze reden is het
beschermd natuurgebied. EWR is daarom
zeer voorzichtig met de natuur; men wil
deze ongerept zijn gang laten gaan. Het is
in ieders belang, zowel van natuurbehoud
als het eigen belang, dat mensen zo min
mogelijk die duinen betreden. Dat is
alleen mogelijk door automatisering van
installaties.
Eén van de belangrijkste argumenten om
automatisering door te voeren in de
duinen was, de natuur zoveel mogelijk te
sparen. Dat betekent onder meer, dat alle

graaf- en bouwwerkzaamheden buiten het
broedseizoen moeten gebeuren. Het betekent ook, dat EWR haar installaties
zoveel mogelijk centraal moet kunnen
sturen.
Voor EWR is natuurbehoud één van de
belangrijkste argumenten voor automati-

sering geweest. Ook besparing van kosten,
vaak de belangrijkste reden om te automatiseren, waren bij dit project van
toepassing.
De betrouwbaarheid van de levering zal
met de automatisering zeker stijgen. In de

De nieuwe onderstations zijn zoveel mogelijk ui de structuur van de natuur opgenomen. Vanuit dit station kunnen
medewerkers alle apparatuur in een straal van 800 m bedienen.
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van onderstations is, dat men daarmee
één centraal punt heeft van waaruit men
alle produktie-installaties in de natuur
binnen een gebied met een straal van
800 m kan behappen. Mocht zich een
probleem 'in het veld' voordoen, dan hoeft
de technicus of operator meestal niet naar
de installatie in het vrije veld, maar naar
het onderstation. Alleen bij problemen in
de put betreden medewerkers de duinen.

lu elke winput ixeen aantal pompen opgesteld. Dankzij
automatisering kan EWR centraal en naar behoefte
pompen ui- en uitschakelen, zodat niet meer wordt
geleverd (en energie verbruikt!) dan wordt gevraagd.

Omdat het wingebied beschermd natuurgebied is, moet aan tal van voorschriften
worden voldaan. Voor het gehele project
heeft overleg plaatsgehad met milieuorganisaties, Staatsbosbeheer, de diverse
gemeenten, waartoe het duinengebied
behoort en het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij. De diverse
organisaties hadden allerlei bezwaren
tegen diverse trajecten voor de te leggen
leidingen en tegen verschillende lokaties
voor de onderstations. Maar na veel vijven
en zessen resulteerden alle besprekingen
tenslotte toch in definitieve lokaties voor
nieuwe onderstations, waarna met vertraging de vergunningen afkwamen.

onderdak moet vinden.
Omdat in de duinen verstuivingen en
dergelijke optreden, worden de onderstations op stabiele punten neergezet. Bij
het ontwerp van de onderstations is veel
rekening gehouden met de directe
omgeving. EWR is stringent gebonden
aan hoogtes; waar men niet hoog genoeg
kan bouwen, gaat men naar beneden, voor
zover de grondwaterhoogte dat toelaat.
Een te hoog niveau leidt tot hoge kosten
voor waterdicht maken, koelingen en
inrichting van het onderstation. Elk onderstation zal straks zoveel mogelijk doorlopen in de duinen.
De aandacht voor de natuur gaat verder
dan de buitenkant van de onderstations.

F.lk onderstation is uitgerust met een dubbclreks
DCU3200 gedistribueerde besturingseenheid met lokale
display-terminal, waardoor hel systeem in noodgevallen
en als de communicatie met de centrale zeucht is
uitgevallen autonoom kan werken en lokaal kan
worden bediend.

Bij de herinrichting van de wiiiputtcii is ruime aandacht besteed aan overzicht en milieu. De diverse kasten en
kabels zijn systematisch genummerd, de toegepaste materialen bevatten geen giftige of milieuvervuilende bestanddelen.

oude situatie hing de betrouwbaarheid
vooral af van mensen, die soms de hele
dag door het duin heen fietsten. Dat
betekende dat de controlekamer nooit wist
wat er precies gebeurde. Centraal was niet
exact bekend hoeveel en welke pompen
het water uit de grond haalden. Optimalisering en energiebesparing door een
teveel aan pompen af te schakelen was
moeilijk.
De achterliggende gedachte voor de bouw

Onderstations
Toen de lokaties voor de onderstations
vast lagen, stak een nieuw probleem de
kop op: de inrichting daarvan. EWR is
onder meer gebonden aan bepaalde
oppervlaktes van de gebouwen, die
bovendien helemaal in de structuur van
de natuur moeten worden gebouwd.
Anderzijds is de omvang van een bepaald
wingebied bepalend voor de hoeveelheid
apparatuur die in een onderstation

Omdat het gebied dient voor waterwinning, is het gebruik van giftige
materialen uit den boze. De stations
worden alle uitgevoerd met milieuvriendelijke, droge transformatoren (dus
zonder PCB's of olie). Ook de overige
toegepaste apparatuur is zo milieuvriendelijk mogelijk. EWR heeft op dit punt
werkelijk kosten nog moeite gespaard en
meer geld in het project gepompt dan
technisch noodzakelijk is.
Infrastructuur
Omdat het gebied natuurreservaat is, zijn
er beperkingen aan de mogelijkheden om
infrastructuren aan te brengen. EWR
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heeft dat probleem opgelost door alle
voorzieningen (toegangspaden, waterleidingen, hoogspannings- en meet- en
regelleidingen) te concentreren; op
kaarten loopt de gehele infrastructuur als
één lint door het duingebied. De hoogspanningsleidingen lopen in een ring,
omdat men de onderstations van twee
kanten moet kunnen voeden. De hoogspanning is afkomstig uit het distributienet; de bouw van een eigen warmtekrachtcentrale is niet haalbaar gebleken.
Nu is alleen een aantal generatoren als
stand-by aanwezig.
Een eigenschap van kabels en leidingen is,
dat graafploegen ze graag doormidden
steken. Op zo'n moment verdwijnt
behalve de spanningsvoorziening en/of
waterdruk ook de communicatie tussen
centrale wacht en onderstation. Het automatiseringssysteem is zodanig opgezet,
dat bij storing in de datacommunicatie de
in de onderstations geplaatste regelaars
hun taken gewoon blijven uitvoeren.
Individuele aansturing
Via een centraal meet- en regelsysteem
zijn de onderstations individueel aan te
sturen en kunnen ze op elkaar reageren.
Dit maakt het mogelijk tot een gelijkmatige wateronttrekking uit de duinen te
komen. Dat is beter voor de randgebieden; daar zijn namelijk enkele
tuinders gevestigd, die gevoelig zijn voor
schommelingen in de grondwaterstand.
Individuele aansturing is duurder, maar de
meerkosten worden goedgemaakt door
vermindering van de energiekosten; er is
geen pomp méér ingeschakeld dan nodig
is om aan de vraag te voldoen. Overlopende putten en rondpompen van water
(vanuit de put terug de duinen in) wordt
voorkomen. Ook kan het aantal draaiuren
evenredig over de pompen worden
verdeeld, wat de onderhoudskosten
vermindert.
De waterwinpompen staan, verspreid in
de duinen, in putten. Alle putten zijn met
leidingen verbonden met een aantal
hoofdleidingen. De infrastructuur voor het
water is gekoppeld met de infrastructuren
voor meet- en regeltechniek en elektriciteit. De pompen en motoren zijn
geconcentreerd binnen een straal van 800
m rondom een onderstation en worden
van daaruit bestuurd.
Automatisering maakt energiebeheersing
en onderlinge afstemming van deelprocessen mogelijk. Met een automatiseringssysteem kunnen operators op basis
van de watervraag (dagbelastingen) en
afgenomen vermogens pompen bij- of
afschakelen.
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Systeemlayout voordeautomatisering van decentrale wachtvanEWR inKatwijk.

Leverancierskeuze
Uit de studie resulteerde een bestek, aan
de hand waarvan offertes zijn aangevraagd. Omdat ondertussen een oriëntatie naar DZH op gang was gekomen,
was één van de eisen dat de nieuwe
centrale waterwacht in Katwijk zou
moeten kunnen communiceren met de
centrale waterwacht in Scheveningen. Het
probleem was alleen, dat men ook daar
bezig was met modernisering, maar nog
veel zaken onbekend waren. Om de
waterleverantie veilig te stellen bepaalde
EWR haar eigen keus.
EWR had een voorkeursleverancier voor
de lokatie Katwijk, omdat ook de oude
wacht met apparatuur van deze fabrikant
was uitgerust. Deze leverancier had
daarom bij EWR een lichte voorkeur voor
de levering van de nieuwe centrale waterwacht met alle daarbij behorende automatiseringssystemen 'in het veld' (in dit
geval letterlijk). De offerte van de leveran-

cier' gaf voor EWR aanleiding zich ook
breder te oriënteren.
Het nutsbedrijf opende daarop
gesprekken met andere leveranciers. Uit
zeven leveranciers maakte men een voorselectie en daarvan bleven er vier over.
Deze hebben een offerte uitgebracht voor
het besturingssysteem met bijbehorende
apparatuur en instrumentatie. Hiertoe
behoorde ook een nieuw aangelegd net
van glasvezels voor de communicatie
tussen de besturing in de centrale wacht
en de onderstations. Waar mogelijk is
gebruik gemaakt van bestaande instrumentatie en apparatuur.
Het van origine Amerikaanse bedrijf
Fischer & Porter was niet de goedkoopste
aanbieder, maar bood een totaalpakket dat
het meest interessant was. De keus is des
te opvallender omdat de waterwereld,
vooral in Zuid-Holland, voor deze applicaties doorgaans programmeerbare besturingen (PLC's) van West-Europese fabri-
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kanten toepast. De automatisering is nu
uitgevoerd met het systeem DCI-System
Six, een zogeheten gedistribueerd
besturingssysteem (DCS). Zo'n systeem
kan een groot aantal in- en uitgangen van
uiteenlopende aard verwerken en is voorzien van een geïntegreerde busstructuur
en dito man-machine-interface. Het is van
deze aanbieder het nieuwste besturingssysteem, dat de modernste technologieën
gebruikt en tot de meest geavanceerde in
haar soort behoort. Dit automatiseringssysteem was het enige met een open
structuur waarbij gebruik van optische
vezel voor datacommunicatie tussen
centrale wacht en onderstations mogelijk
is. Verder is het systeem gemakkelijk aan
te passen en uit te breiden en is het voorbereid op toekomstige ontwikkelingen
zoals nieuwe zuiveringstechnieken, die
Decentrale wachtinKatwijk.
Deergonomie heeftgrote aandachtgekregen.

volledig implementeerbaar zijn. Bij eventuele storingen in het automatiseringssysteem moet Fischer & Porter binnen
4 uur reageren. Hiervoor is een onderhoudscontract afgesloten. Voor de procesvoering is dit voldoende, omdat het waterwinproces een vrij traag proces is, met
grote tijdconstantes.
De elektrotechnische infrastructuur
(bekabeling en veld-installatiewerk) is
uitbesteed aan een gespecialiseerd
elektrotechnisch installatiebedrijf. Het
nutsbedrijf heeft hiervoor specificaties
geschreven en een aanbesteding gedaan.
De bouw van de centrale wacht is uitbesteed aan een aannemer.

Distributed Control
Unit (DCLO200)
single frame

Gefaseerde uitvoering
Nadat EWR had besloten welk automatiseringssysteem zou worden aangeschaft,
heeft men intern de 'basic engineering'
gedaan. Aan de hand van procesgegevens
en gegevens uit de waterproduktie heeft
men de documenten gemaakt die de
fabrikant nodig had om de configuratie te
genereren. Verder heeft EWR ook de hele
engineering gedaan voor de koppclkasten
en de renovatie van de veldinstallatie. In
het veld heeft men allereerst één van de
nieuwe onderstations aangepakt. Dit alles
is in hoog tempo voltooid. Begin
september 1992 nam EWR het besluit
over de automatiseringsoplossing en op
1 maart 1993 (vóór het broedseizoen)
waren centrale wacht en onderstation 903
een feit.
EWR heeft het project in vijf fasen
gedeeld. Fase één omvat de automatisering van het hele winningsgebied: de
winmiddelen en het interne transportsysteem waardoor het water naar de
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Faseringen tijdsplanning
Het aansluiten van alle produktieinstallaties aan de centrale waterwacht
moet in de volgende fasen worden gerealiseerd.
1. Het inrichten van de centrale waterwacht en het aansluiten en automatiseren
van de winningen, de ruw-waterinname en
de niveauregeling van de plassen. Tijdvak:
1992-1993.
2. Het aansluiten van de reinwaterpompstations van station Katwijk. Tijdvak:
1993-1994.
3. Het aansluiten van het distributienet.
Tijdvak: 1994-1995.
4. Het aansluiten van de ruw-wateraanvoer, voorzuivering Lindenberg en
nazuivering Katwijk. Tijdvak: 1995-1996.
5. Het aankoppelen van 'vreemde'
systemen. Tijdvak: gedurende de looptijd
van het hele traject.

zuiveringsinstallaties wordt gebracht (zie
kader). Eén onderstation is nu via een
glasvezel op de centrale wacht aangesloten. De vezel ligt in een HDPE buis,
die in de grond is gelegen. Deze buis is
volledig gelegd, in dezelfde sleuf als de
hoogspanningskabels. Omdat glasvezelkabel niet elektromagnetisch wordt
beïnvloed, is dat zonder meer mogelijk.
Hardware
Het hoofdnetwerk voor de communicatie
tussen onderstations en centrale wacht is
enkelvoudig uitgevoerd in glasvezel; er is
niet gekozen voor een redundante uitvoering. Een redundante kabel moet in
principe volgens een ander tracé worden
gelegd en dat is in dit geval uit den boze.
In de centrale waterwacht staan twee
XDC3200 computers met elk een MIPS
RISC-processor, een console met vier
schermen en een separaat engineeringscherm waar onder andere engineering op
gebeurt. Verder is een test- en controleunit met simulatiekasten aanwezig. De
configuratie omvat verder een videocopier, twee printers in het wachtlokaal en
één printer in de ruimte met de computers
en rangeerkasten. De centrale wacht is
daarmee al volledig uitgerust; in de loop
van 1993 en 1994 zullen de diverse
onderstations worden geïnstalleerd en
aangesloten en kan men het complete
waterwingebied in de duinen centraal
besturen.
Elk onderstation is te zijner tijd uitgerust
met één dubbelreks DCU3200 gedistribueerde besturingseenheid met een lokale
display-terminal, waardoor het systeem
autonoom kan werken en lokaal kan
worden bediend. Dit is overigens alleen
toegestaan in noodgevallen én als de
communicatie met de centrale wacht is
uitgevallen. Het is de bedoeling dat

iemand alleen het duingebied betreedt
specifiek om lokaal te gaan besturen totdat
de verbinding is hersteld.
Hoewel de elektrotechniek en het automatiseringssysteem gescheiden projecten
zijn, zijn ze waar mogelijk parallel uitgevoerd. Dat betekent dat per onderstation een compleet nieuw motorcontrol-center (MCC) en een nieuwe
hoogspanningstrafo met schakelbatterij
nog wel wordt geplaatst. De aansturing
van deze systemen gebeurt vanuit de
DCU3200 in het onderstation. Ook is op
de centrale wacht zichtbaar welke velden
actief water aan het winnen zijn.
Dagelijks bedrijf
De operators en het hoofd waterproduktie
(en de wet, want die stelt limieten)
bepalen hoeveel water aan de grond
wordt onttrokken. Deze hoeveelheid is
gebaseerd op de te verwachten vraag, die
deels is vastgelegd uit ervaringscijfers (het
vaste dagelijkse patroon, maandag
wasdag, zaterdag autowasdag) en de
ervaring van de voorafgaande dagen,
waarin weersinvloeden en de niveaus in
de reinwaterkelders zijn terug te vinden.
Het is de bedoeling dat in de toekomst, als
alles is aangesloten op het automatiseringssysteem, procesoptimalisatie toe te
passen. Het systeem beschikt over een
groot geheugen en heeft voldoende
verwerkingscapaciteit om historische
gegevens statistisch te verwerken. Op
basis van de historische database verwacht
men de te verwachten dagproduktie vrij
nauwkeurig te kunnen voorspellen. Dit
soort applicaties is overigens binnen DCISystem Six geïntegreerd.
Tegelijkertijd met de automatisering van
elk onderstation wordt een renovatie van
de instrumentatie uitgevoerd. De kasten
met I/O en lokale aansturingen zijn
gebleven en worden nu aangestuurd
vanuit de centrale wacht. De aansturing
gebeurt met één multi-core kabel, waarvoor EWR ook zelf de engineering heeft
gedaan. Per onderstation zijn 400 tot
500 I/O ondergebracht. Als het project
uiteindelijk is voltooid en het gehele
waterwin- en distributieproces is geautomatiseerd, zullen ruim 5000 I/O aan het
automatiseringssysteem zijn aangesloten.
De meeste instrumentatie werkt met in- of
uitgangssignalen van 4-20 niA, andere
apparatuur communiceert door digitale
signalen. De bewaking van de waterkwaliteit gebeurt deels on-line door het automatiseringssysteem. Bepaalde technieken
zijn daarvoor geschikt. Alaar lang niet alle
analysetechnieken kunnen real-time
worden uitgevoerd. Daarom neemt een
kwaliteitsbewakingslaboratorium regel-

matig monsters van allerlei niveaus en
verschillende plaatsen, ook direct bij de
winputten. Het laboratorium is een op
zichzelf staande eenheid, die los staat van
de waterproduktie. Het lab rapporteert
direct naar de algemeen directeur, maar
waarschuwt bij onregelmatigheden uiteraard ook direct de produktie. Een gedegen
laboratoriumonderzoek duurt enkele uren,
maar omdat de verblijftijd van het water
in het gehele produktietraject enkele
dagen duurt, is vroegtijdige reactie doorgaans geen probleem.
Toekomst
EWR bereidt een overdracht van de
gehele waterproduktie aan DZH, het
drinkwaterbedrijf in Zuid-Holland, voor.
Ook de elektriciteitscentrale in Eeiden is,
na beëindiging van een managementovereenkomst per 1juli, overgedragen aan
de EZH. De directie van EWR oriënteert
zich binnen Zuid-Holland op samenwerkingsverbanden met andere nutsbedrijven. Zo is een samenwerkingsverband aanstaande met GEB ZuidHolland West, dat qua grootte gelijkwaardig is aan EWR en de regio rond
Den Haag van energie voorziet.
Met de automatisering van de waterwinning in Katwijk wil EWR ook alvast
vooruitlopen op toekomstige eisen aan de
waterkwaliteit en de volksgezondheid en
op algemene ontwikkelingen. Het bedrijf
heeft zich al genoodzaakt gezien
winningen gesloten te maken, om verontreiniging door vogeluitwerpselen (die
gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid) tegen te gaan. Het grondwater zal in de loop der jaren alleen maar
slechter worden van kwaliteit, wat de
introductie van meer geavanceerde maar
ook moeilijker te besturen reinigingstechnieken zal vergen. Ook die zullen
automatisch moeten worden aangestuurd
en bewaakt.
Na de automatisering van de waterwinning zal nog een aantal fases volgen
(zie kader). Zo zullen de districten in een
volgende fase zelf hun informatie uit het
systeem kunnen verkrijgen. Als alle installaties zijn aangesloten, komt daar een
automatiseringsniveau bovenop die het
hele proces van ruw-waterinname tot de
distributie in het net automatiseert. Dat zal
vermoedelijk omstreeks 1997 het geval
zijn. In dat jaar moet ook de al genoemde
koppeling met de waterwacht van DZH in
Scheveningen tot stand komen.
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