Pomp- en zuiveringsstation Welschap officieel in gebruik

Op vrijdag 29 oktober zal de directeur
drs. N. van IIeeswijk van NV Nutsbedrijf
Regio Kindhoven het nieuwe pomp- en
zuiveringsstation Welschap officieel
openen en in gebruik stellen.
Daarmee wordt de winning, zuivering en
distributie met dit station die al sinds juni
van dit jaar plaatsvindt, ook officieel een
feit.
Ken relatief korte periode van nog geen
5 jaar vanaf geohydrologisch onderzoek
en proefzuivering tot en met de bouw is
afgesloten. Een prestatie waarop in
Eindhoven in volle tevredenheid wordt
teruggekeken. In dit artikel passeren
enkele hoofdpunten de revue. De winning
van lokaal grondwater van maximaal 5.106
mVjaar maakt deel uit van een grootschalige vergunningsuitruil van ondiepe
(Ie w.v.p.) naar diepe winning. Het waterwingebied is in medegebruik gegeven aan
de golfclub. De zuivering kenmerkt zich
door het ontbreken van een traditionele
opbouw in filterstraten. De bouw van het
station is zonder meer vernieuwend te
noemen. Er is in het kader van milieuzorg
veel aandacht gegeven aan het energieverbruik van het totale proces. De
reputatie van NV Nutsbedrijf Regio
Eindhoven op spoelwaterrecycling (al
sinds 1976) is voortgezet. Het station is
volledig geautomatiseerd en wordt
bediend vanuit het hoofdstation
Aalsterweg.
NV Nutsbedrijf Regio Eindhoven verzorgt
de drinkwatervoorziening (produktie en
distributie) in de regio Eindhoven voor de
gemeenten Eindhoven en Waalre
(100.000 aansluitingen). Daarnaast levert
zij en gros aan de WOB (Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant) voor distributie in Veldhoven en in de toekomst
Nuenen. Ook levert zij de volledige
behoefte voor Geldrop en Valkenswaard
waar distributie wordt verzorgd door NV
PNEM. Een groot deel van de grondwateronttrekking (13.10 6 mVjaar) vond
plaats uit het Ie watervoerend pakket.
Door toenemende stedelijke bodemverontreinigingsgevallen was de kwaliteit
van deze winning niet langer betrouwbaar
af te schermen. Er heeft een uitruil van
totaal 8.106 mVjaar plaatsgevonden naar
diepere winningen waarvan 5 miljoen naar
de lokatie Welschap. Hier wordt
gewonnen van 150 tot 275 m-mv. De
putten zijn grotendeels gesitueerd op het
golfterrein van de golfclub Welschap
zodanig dat de theoretische 60-dagen
zone (circa 1ha) van elke put buiten de
zones valt waar intensiever onderhoud
van het terrein nodig is. De putten liggen
in de roughs of semi-roughs, flink verwijderd van tees en holes. Het gehele

golfterrein is aangemerkt als waterwingebicd met ontheffing van (beperkt)
gebruik van meststoffen en (witte lijst)
bestrijdingsmiddelen. In een regio als
Eindhoven met schaarste aan grond, een
hoge recreatiebehoefte in en rondom de
stad en geen alternatieven op de lokatie,
ingeklemd tussen wegen, vliegveld en
fruitteelt/landbouw een alleszins bevredigende oplossing waar het waterleidingbedrijf helemaal achterstaat.
Pomp- en zuiveringsstation Aalsterweg
werd de laatste jaren op haar maximale
capaciteit aangesproken en is toegegroeid
naar haar huidige jaarcapaciteit van 23.10 6
mV jaar geproduceerd drinkwater.
Verdere zuiveringscapaciteituitbreiding is
gecombineerd met het verplaatsen van
een deel van de winning naar Welschap.
Na een drietal jaren van proeven op semipraktijkschaal is de zuivering opgebouwd
uit de fasen beluchting via cascades, twee
zandfiltratie stappen en daartussen een
intensieve ontzuring door tegenstroomse
beluchting/ontgassing. De produktiecapaciteit bedraagt 1.000 mVuur.
Cascades (2), voorfilters (4), nafilters (4)
en reinwaterkelders (2) zijn niet individueel aan elkaar gekoppeld. Achter elke
zuiveringsfase wordt het proceswater via
verdeelgoten herverdeeld over de
beschikbare procescomponenten. Uitval
van een procesonderdeel (cascade, filter,
pomp, ventilator) leidt dus niet tot
automatische uitval van een deel van de
zuiveringscapaciteit.
Het voorfilter wordt geregeld door een
toerengeregelde voorfiltraatpomp die
oplopend drukverlies door vervuiling van
het filter compenseert.
De ontzuring vindt plaats in een viertal
met raluringen gepakte beluchtings- en
ontzuringstorens waarin het water tegen-

strooms wordt belucht. Door de verwijdering wordt de zuurgraad gebracht op
de evenwichts-pH van 7,95. Het eindgehalte C 0 2 is ongeveer 4 mg/l. De filtratiesnelheid wordt constant gehouden. De
maximale belasting bedraagt 250 mVuur
(Vf = 10 m /u). Na een spoelbeurt wordt het
Ie fikraat van het gespoelde filter (circa
20 minuten) afgevoerd naar het spoelwaterreservoir. Hiermee wordt de
relatieve slibbelasting op het distributienet
met 75% verlaagd. De eindkwaliteit van
het drinkwater toont Ke-gehaltes beneden
0,03 mg/l en Mn beneden 0,01 mg/l.
Pompstations kenmerken zich in Nederland niet altijd vanwege een bijzondere
architectuur. Veelal is de bouwstijl effectief en doelgericht, zonder veel omhaal.
Inpassing in het landschap danwei
industriële sobere bouwstijl leidt tot voorspelbare bouwstijlen.
Reeds eerder heeft NV Nutsbedrijf Regio
Eindhoven blijk gegeven om af te durven
wijken van traditionele bouwstijlen. Met
de bouw van de watertoren op de
Aalsterweg in de vorm van de voor
Eindhoven zo karakteristiek geworden
'bollen' is het RID-ontwerp van de watertoren met kantelen doorbroken. Ook nu
hoopt NV Nutsbedrijf Regio Eindhoven
met dit pompstation iets van nieuwe stijl
te hebben gevonden. Zuiverheid van
lijnen, vlakken en stramien tezamen met
heldere, instructieve bouwopbouw geven
iets weer van het karakter dat door drinkwater wordt weerspiegeld. De techniek
staat onverhuld opgesteld, buiten en
binnen. De hangende dakconstructie overdekt een betonopbouw bestaande uit een
niet-geconditioneerde en een geconditioneerde ruimte. In de laatstgenoemde vindt
het zuiveringsproces plaats (de zogenaamde 'natte ruimte'). Met isolatieglas
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wordt lawaai gescheiden van de
werkruimten zonder verlies van overzicht
en openheid. Controle vanuit de nietgeconditioneerde ruimte is goed mogelijk
vanuit de omloopgang rondom het 'natte
deel'.
Zeker ook vanuit haar jarenlange ervaring
en opgedane kennis uit de energiewereld
heeft NV Nutsbedrijf Regio Kindhoven
geprobeerd ook hier een energiezuinig
proces te realiseren. Toepassing van
toerenregeling op pompen, waar nodig en
zinvol, is slechts een onderdeel daarvan.
Ook in de bronnenautomaatsturing en de
reinwaterpompenautomaat wordt zo
optimaal mogelijk geschakeld. De luchtconditionering en -droging, die nodig is, is
zo energiezuinig mogelijk uitgedokterd.
Het spoelwater wordt op de lokatie
recycled tot betrouwbaar fikraat dat teruggevoerd wordt naar de voorfiltratiefase
van het drinkwaterproces. De voorfilters
worden 1maal per 2 dagen gespoeld. De
nafilters 1maal per 14 dagen. Het spoelwater stroomt onder vrij verval naar de
bezinkreservoirs. Het bezonken slib wordt
door een slibruimer afgevoerd. Het water
wordt na een lage vlokmiddeldosering via
een continue zandfiltratie (Dynasand)
gefiltreerd en teruggeleid naar de verdeelgoot van de voorfilters van het zuiveringsproces. Het fikraat passeert hierbij een
UV-desinfectieapparaat.
Tot slot
Met het pomp- en zuiveringsstation
Welschap is de winning, de zuivering en
de distributie verder gedecentraliseerd.
Daarmee is de drinkwatervoorziening in
Kindhoven nog minder kwetsbaar
geworden.
Ken onomstotelijk bewijs, toegevoegd aan
reeds meerdere gevoerde argumenten, dat
NV Nutsbedrijf Regio Kindhoven
voldoende en afdoende in staat is de
drinkwatervoorziening van de regio in en
rondom Kindhoven nog in lengte van
jaren te verzorgen!
ir.J. Ernes,
hoofd sector Bedrijfsdiensten
NV Nutsbedrijf Regio Kindhoven
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Waterschapsbelastingen
zullen sterk stijgen
De burger zal in de toekomst veel meer
moeten gaan betalen voor de verontreinigingsheffing en de waterkwantiteitsomslag. Deze waterschapsbelastingen
zullen fors moeten stijgen om het water-

beheer verantwoord en volgens de
plannen te kunnen uitvoeren.
De Unie van Waterschappen schrijft dit in
een commentaar op de Kvaluatienota
Water, die in plaats van een nieuwe Nota
Waterhuishouding is uitgebracht.
Gedacht moet worden aan een stijging ten
opzichte van 1988 van circa 60% voor de
waterkwaliteitsheffing en circa 10% voor
de waterkwantiteitsomslag. Dit komt nog
bovenop de autonome stijging (inflatiecorrectie) voor de periode tot 1998 van
zo'n 30%.

De Unie betwijfelt of bij de waterschappen zelf voldoende bestuurlijk
draagvlak bestaat voor de grote extra
investeringen die tot 1998 nodig zijn voor
de financiering van de noodzakelijke
bestrijding van de verdroging. Ook de
rijksoverheid draagt hiervoor medeverantwoordelijkheid. Ken erkenning van
de verantwoordelijkheid van het Rijk bij
het herstel van vroeger beleid van peilverlagingen ter stimulering van de landbouw ontbreekt echter in de nota.
(Persbericht Unie van Waterschappen)

Eerste stap naar vierde Biesbosch-spaarbekken gezet
Op 20 september jl. hebben NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch en
Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs
BV een raamovereenkomst gesloten voor
het maken van het ontwerp en de
bestekken voor een vierde spaarbekken in
de Brabantse Biesbosch.
Om de drink- en industriewatervoorziening in Zuid-West Nederland ook in de
nabije toekomst veilig te stellen, is het
noodzakelijk om het huidige bekkensysteem uit te breiden met een extra voorraadbekken. Volgens de meest recente
prognoses zal de huidige leveringscapaciteit (230 miljoen m 3 per jaar) omstreeks
het jaar 2000 worden bereikt. Derhalve
verdraagt het opstarten van de werkzaamheden t.b.v. de aanleg van het vierde
bekken geen verder uitstel meer.

Het vierde bekken, de 'Zuiderklip', is
gesitueerd in de Brabantse Biesbosch. In
het verleden zijn daarvoor de noodzakelijke planologische en vergunningsprocedures doorlopen. De lokatie ligt als
een enclave binnen de begrenzingen van
het Nationaal Park de Biesbosch i.o. Kr
worden momenteel studies uitgevoerd om
een andere lokatie te vinden buiten het
gebied van het Nationaal Park. Binnen de
projectopzet, zoals deze door
Witteveen+Bos zal worden uitgewerkt,
wordt een maximum aan ruimte gehouden
om te gelegener tijd de resultaten van
deze en andere studies te betrekken bij
het project. Daarbij geldt echter als harde
randvoorwaarde, dat het projectdoel 'een
operationeel bekken in het jaar 2000' niet
in het geding mag komen.
(Persbericht WBB)

Drs.G.Oskam(l), directeur NV Waterwinning BrabantseBiesbosch enir.B. W.Slijkhuis(r), directeur
Witteveen+Bos ondertekenen de raamovereenkomst.

