Ontwerp en uitvoering van het diepinfiltratieproject Waalsdorp

1. Inleiding
Dit artikel behandelt het ontwerp en de
uitvoering van het diepinfiltratieproject te
Scheveningen zoals dit in de jaren 1987 tot
en met 1989 gestalte heeft gekregen bij het
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, verder te
noemen DZH. Achtereenvolgens worden
behandeld de uitgangspunten voor het
ontwerp, het ontwerp zelf, de planning, de
uitvoering en de financiën.

IR. W.J. VAN GRINSVEN
Hoofd nieuwe werken, DZH

2. Uitgangspunten voor het ontwerp
Nadat capaciteitsuitbreiding door middel
van oppervlakte-infiltratie onmogelijk was
geworden is door de directie van DZH
besloten een diepinfiltratieproject op te
zetten.
2.1. Systeembeschrijvingencapaciteit
Het via 30 en 45 kilometer lange rivierwaterleidingen aangevoerde Maaswater,
dat door coagulatie en bezinking in de
xVndelse Maas en snelfiltratie te
Bergambacht al in kwaliteit verbeterd is,
wordt onttrokken aan de in het
Scheveningse duingebied gelegen
Bergambachtleiding, naar een op
coagulatie en flotatie gebaseerde voorzuiveringsinstallatie gepompt en via snelfiltratie door middel van een transportleiding onder eigen verhang naar
24 infiltratieputten op de vlakte van
Waalsdorp geleid. 2 x 12 onttrekkingsputten en pompinstallaties zorgen ervoor
dat het water aan het bestaande winningssysteem wordt toegevoegd. Het project
voegt 4 miljoen m 3 toe aan de jaarproduktie van het Pompstation
Scheveningen. Rekening houdend met
verliezen ten gevolge van slibafvoer,
spoelen en inlopen van snelfilters en
afstroming in het grondpakket dient de
jaarcapaciteit van de voorzuivering

5 miljoen m 3 te bedragen. Doordat het
coagulatie-proces temperatuurgevoelig is
en het Maaswater in temperatuur kan
variëren van 1tot 25°C werd er rekening
gehouden met een maximaal debiet dat
1,5 maal zo groot is als het jaargemiddelde
(1,5-570 = 850 mVu).
2.2. Uitbreidingsmogelijkheid
Verder werden aan- en afvoerleidingen en
het gebouw al uitgelegd voor een tweede
diepinfiltratieproject van 4 miljoen m 3 per
jaar en werd bij alle zuiveringsinstallatieonderdelen al rekening gehouden met de
dubbele capaciteit.
2.3. Putventoppmg
Een zeer belangrijk uitgangspunt voor het
ontwerp vormde het principe dat putverstopping zoveel mogelijk moest
worden voorkomen. Dit betekent dat na
de voorzuivering en snelfiltratie de MFI
van het water minder dan 3 sec/l 2 moet
bedragen en de infiltratiesnelheid op de
boorgatwand om en nabij de 30 cm/u
moet bedragen. Dit is een snelheid die
overeenkomt met de filtratiesnelheid van
een langzaam-zand-filter bij DZH.
2.4. Gebruik bestaande onttrekkmgsputten
Het op de Vlakte van Waalsdorp gelegen
diepinfiltratieproject grenst aan Sprang A.
In Sprang A liggen al een aantal diepe
onttrekkingsputten, behorende tot puttenserie C, die gebruikt worden als onttrekkingsputten voor het diepinfiltratiewater.
3. Ontwerp
3.1. Aanvoer rivienvater
Op de in Sprang A gelegen 1.400 mm
rivierwateraanvoerleiding is een aansluiting gemaakt met een 800 mm aanvoerleiding met een lengte van 750 meter.
Twee toerengeregelde pompen voorzien
van een bypass en elk een capaciteit van
maximaal 500 m 3 /u zorgen voor een zo
constant mogelijk aanvoerdebiet. In watervalmengers wordt een vlokmiddel,
Sachtoclar, gedoseerd waarna het water in
de coagulatiecompartimenten stroomt.

Afb. 1-Schematekening vanafBergambachtleiding t/m hevelïeiding.
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3.2. Coagulatie
De coagulatie- en fiotatiecompartimenten
zijn dubbel uitgevoerd. Elk coagulatiecompartiment bestaat uit twee goten met
een totale lengte van 15 meter en, per goot
een nat oppervlak van 2*2 meter waarin
een verblijftijd gerealiseerd wordt van
minimaal 17 minuten. Elke goot bezit drie
achter elkaar geplaatste horizontale roerwerken met toerengeregelde motoren.
Nadat de vlok gevormd is wordt het water
onder een duikschot doorgeleid en zorgen
per flotatiecompartiment 8 nozzle's voor
de dosering van saturatiewater.
3.3. Saturatiewater
Voor de aanmaak van saturatiewater
wordt gebruik gemaakt van snelfiltraat.
Bij het niet voorhanden zijn van snelfiltraat wordt via een breaktank drinkwater een saturatiekolom ingevoerd. In de
saturatiekolom, voldoende voor een
project van 4 miljoen m 3 /jr wordt onder
6 atmosfeer water met lucht verzadigd.
Via zeer ruim gedimensioneerde
leidingen wordt het saturatiewater naar,
met behulp van stappenmotoren geregelde nozzle's gebracht. Pas bij de
nozzle's wordt de druk naar de atmosferische waarde gebracht. Dit voorkomt
ontgassing in het leidingsysteem en de
vorming van grotere dan gewenste luchtbelletjes. De hoeveelheid gedoseerd
saturatiewater bedraagt circa 8% van de
hoofdstroom.
3.4. Flotatie
Na de dosering van saturatiewater vindt
de flotatie plaats. Elk compartiment is
4 meter breed en 8 meter lang. Ook hier is
de diepte 2 meter. Hieruit volgt een
minimale verblijftijd van 9 minuten.
Het flotaat wordt via een duikschot en
2 toerengeregelde pompen naar de snelfilters geleid. De sublaag stort over en kan
op het riool geloosd worden. DZH heeft
hiervoor een vergunning gekregen van
Delfland.
3.5. Snelfiltratie
Van de bestaande 18 snelfilters voor de
eindzuivering zijn twee snelfilters losgekoppeld en voor filtratie van het flotaat
geschikt gemaakt. De werkzaamheden
behelsden wijziging van de aan- en
afvoerleidingen, de installatie van druken troebelheidsmeters, het verhogen van
de overstorten en een andere filterbedopbouw. Voor de eindzuivering worden
bij DZH filterbedden toegepast met een
samenstelling van 1,2 meter zand
(0,8-1,25) op een spoelkoppenbodem en
0,2 meter hydrofilt (2,53,5). Voor de snelfiltratie van het flotaat wordt een bed
toegepast van 0,15 meter grind (1,5-2,5),
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3.8. Het voorzmveringsgebouw
Dit gebouw heeft de afmetingen van 28,5
bij 50,4 meter en een inwendige hoogte
van 5,7 meter. De hoofddraagconstructie
wordt gevormd door een staalconstructie.
In de lengte heeft het gebouw zeven overspanningen van 7,2 meter en in de
breedte zijn er twee overspanningen een
van 7,1 meter en een van 21,3 meter.
Deze laatste wordt overspannen door een
355 mm buis die in het midden wordt
ondersteund door een tui. De tuikracht
wordt over een kolomkop en het begin
van de 7,1 meter-overspanning naar de
grond geleid. Daar dit soort constructies
door de grote tuilengten en en het doorhangen van de tuikabels weinig stijf zijn, is
het dak ter plaatse van het aangrijppunt
van de tui verzwaard. Deze maatregel
zorgt ervoor dat het doorhangen van de
tuien sterk vermindert, waardoor de
tuistijfheid toeneemt.
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Aft. 2 -Doorsnede snclfiltcr.

1,00 meter zand (0,5-0,8) en 0,50 meter
hydro-anthraciet (0,6-1,6).
3.6. Infiltraüeputten
In eerste instantie is uitgegaan van het
boren van een zo groot mogelijke diameter put zonder gebruikmaking van een
kleispoeling, maar met het trachten te
handhaven van een overdruk water op de
boorgatwand. Bij het boren van een
600 put behorende tot het infiltratieproefproject is dit vrijwel gelukt. Toen de
put bijna op diepte was bleek men wel
zand naar boven te brengen maar de
diepte van de put nam niet toe. Het boren
is toen ijlings gestopt. De kans op
instorten van de boorgatwand was te
groot.
Voor de 24 putten behorende tot het
infiltratieproject Waalsdorp is een andere
weg gekozen. In het voorjaar van 1989 zijn
er twee putten geboord. Een 1.000 mm
voorzien van een 200 mm filterbuis en
een 850 mm voorzien van een 630 mm
filterbuis. Beide werden geboord met een
spoeling met Antisol, die na het doorboren van de kleilaag werd ververst.
Bij het afpompen van de put en gedurende de periode daarna zijn er weerstandsmetingen uitgevoerd. Verwacht werd
namelijk dat de 850/630 put lagere weerstanden zou geven dan de 1.000/200,
omdat de afpompapparatuur dichterbij de
boorgatwand zou kunnen komen.
Dit bleek nauwelijks het geval te zijn.
Gekozen is dan ook voor de rond 1.000
met een weliswaar grotere filterbuis,
namelijk 315 mm.
3.7. Onttrekkingsputten
Zoals reeds genoemd is er gebruik
gemaakt van een aantal van de diepe
putten van serie C. Hierdoor hoefden er

alleen maar aan de andere zijde van de
infiltratieputten twaalf onttrekkingsputten
geboord te worden. Bij de mogelijke uitbreiding op Waalsdorp van diepinfiltratie
wordt de overige serie C-putten gebruikt
en de pompput van serie C. Nu staan in
een nieuw gebouwde pompput drie
350 mVu pompen opgesteld, die het water
toevoegen aan het hevelleidingensysteem.
Aft. 3 - Infiltratieput.
PUTAfWERKING

De primaire liggers en tuistaven zijn
vervaardigd van St 52-3N terwijl de
secundaire liggers vervaardigd zijn van
St 37-2. Enige gecompliceerde aansluitingen zijn thermisch verzinkt en de
gehele staalconstructie op de verzinkte
delen na is voorzien van een 3-laags verfsysteem van Sigma Coatings te weten
60 micron Colturiet primer, 60 micron
Colturiet coating en 50 micron Sigmadur
Finish. Op de verzinkte delen is 80 micron
primer en 60 micron Sigmadur aangebracht.
Het dak bestaat uit geprofileerde
Sendzimir verzinkte stalen dakplaten met
60 mm Roofmate en een eenlaags
Rhenofol dakbedekking. Bijzondere aandacht werd besteed aan de aansluiting van
de dakbedekking op de verbindingsdelen
tussen de uitwendige primaire draagconstructie en de inwendige secundaire
draagconstructie.
Drie wanden bestaan uit in het werk
gestort beton met een metselwerk buitengevel, terwijl de vierde wand bestaat uit
een demontabele stalen gevel met trespa
gevelbeplating. Demontage is nodig in
verband met het vervangen van voorraadtanks die langs deze gevel opgesteld staan.
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3.9. Besturing en regeling
In principe kan de rivierwateraanvoer
vanuit de Centrale Wacht op het Pompstation Scheveningen op debiet geregeld
worden. De vlokmiddel- en saturatiewaterdosering zijn proportioneel geregeld
met dit debiet. Op zeer korte termijn zal er
een Streaming Current Detector ingezet
worden om de vlokmiddeldosering ook
afhankelijk te maken van de kwaliteit van
het aangevoerde water.
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Voor de regeling en besturing van de
voorzuiveringsinstallatie wordt er gebruik
gemaakt van een PLC, type DP800 van
ABB. In het snelfiltergebouw zorgt eenzelfde type PLC voor de besturing en
regeling van de snelfilters, die zowel
bestemd zijn voor de eindzuivering als
voor de diepinfiltratie. Indien een voor
diepinfiltratie bestemd snelfilter gespoeld
moet worden wordt het met voorrang in
de wachtrij geplaatst. Bij het spoelen van
een snelfilter wordt er een voorzuiveringstraat afgeschakeld. Alleen de saturatiewaterdosering van deze straat blijft doorlopen om de drijflaag in stand te houden.
Na het spoelen van het snelfilter wordt
het eerste fikraat gespuid. Len troebelheidsmeter bepaalt wanneer het water
weer voldoet aan de eis voor diepinfiltratie (0,07 FTU). Ter illustratie: in de
aanvoer van rivierwater worden FTUwaarden gevonden van 180.
4. Planning en uitvoering
Met de voorbereiding van het gehele
project is gestart in januari 1986. Nadat de
hoofdafdeling Nieuwe Werken van DZH
processchema's, principetekeningen en
een Programma van Lisen in samenwerking met de hoofdafdelingen
Laboratoria en Produktie had gemaakt is
het architectenbureau Karel Nieuwland
Architekten BV en het adviesbureau
Grontmij NV in de arm genomen om
bouwkundige, werktuigbouwkundige en

electrotechnische bestekken van de voorzuivering te maken. De afdeling Meterwerkplaatsen van DZH nam het ontwerp
en de bouw van de saturatiewaternozzle's
en regeling voor zijn rekening. Op 24 mei
1988 keurde de gemeenteraad van
's-Gravenhage het krediet diepinfiltratie
goed. Nog in dat najaar op 19 oktober 1988
Voorzuivering

hebben de aanbestedingen van de voorzuiveringsinstallatie plaatsgevonden.
De Habo werd de bouwkundige aannemer en voor de werktuigbouwkundige
en electrotechnische installaties schreven
respectievelijk Visser en Smit Hanab BV
en Batenburg BV als laagste in.
De saturatiewaterinstallatie werd geleverd
door Rossmark-Van Wijk Boerma Waterbehandeling BV.
Het hoogste punt werd bereikt op 18 mei
1989. Lind 1989 werd de voorzuivering
opgeleverd. Het ontwerp van infiltratie-en
onttrekkingsputten, alle aan- en afvoerleidingen, snelfilteraanpassingen en
pompput Waalsdorp werd door DZH in
eigen beheer gedaan. De firma Haitjema
heeft in de winter van '88-'89 onttrekkingsputten en waarnemingsposten
geboord terwijl de infiltratieputten van
medio augustus 1989 tot begin december
1989 geboord werden. Afgezien van de
voorzuivering werd de uitvoering van het
leidingwerk, het aansluiten van de putten
en de snelfilteraanpassingen verricht door
de afdeling Bouwkundige en Civiele Uitvoering van DZH. Deze afdeling leverde
tevens het dagelijks toezicht op de
werkzaamheden van de aannemers bij de
voorzuivering.
In december 1989 is begonnen met het
'nat' testen van de voorzuivering.
Begin februari na het oplossen van een
aantal kinderziekten werden de eerste
bemoedigende resultaten van de voorzuivering verkregen. De 2 kilometer lange
infiltratieleiding kon begin maart gespuid
worden, waarna het infiltreren gestart is.
5. Financiën
De totale kosten van het project bedroegen 12,3 miljoen gulden en kunnen
als volgt gesplitst worden.
De voorzuiveringsinstallatie heeft gekost
inclusief installaties 5,2 miljoen gulden,
dat is 600,-/m 3 gebouw en 9.500,- per
mVu gemiddeld debiet.
Het leidingwerk bedroeg 2,2 miljoen, dat
is 600,-/mi.
De pomput op Waalsdorp heeft gekost
0,7 miljoen, dat is 3.200,-/m 3 gebouw en
1.300,- per mVu gemiddeld debiet.
De infiltratieputten hebben gekost
1,7 miljoen, dat is 1.200,-/m' put,
380,-/m 2 boorgatwand en 3.000,- per
m 3 /u gemiddeld infiltratiedebiet.
De onttrekkinsputten hebben gekost
0,6 miljoen, dat is 1.200,-/m' put,
630,-/m 2 boorgatwand en 2.000,- per
mVu gemiddeld debiet.
De voorbereidingskosten tenslotte
bedroegen 1,1 miljoen gulden.
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