Ontwerp en realisatie van het zuiveringsstation Lindenbergh

Inleiding
Het zuiveringsstation Lindenbergh is
gebouwd voor de zuivering van oppervlaktewater ten behoeve van infiltratie in
de duinen van de NV Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR). De functie
binnen de watervoorziening van Leiden
en omgeving en de procestechnologische
achtergronden van het zuiveringsstation
worden elders beschreven. In dit artikel
worden het ontwerp en de realisatie van
het zuiveringsstation nader belicht.
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Samenvatting
De vroegere Leidsche Duinwater Maatschappij, thans onderdeel van de Energieen Watervoorziening Rijnland, startte in 1940 met het systeem van de kunstmatige
infiltratie van (boezem-)water in de duinen.
Door de toenemende vervuiling van het gewonnen oppervlaktewater werd hel
voorzuiveren daarvan noodzaak.
Het thans nieuw gebouwde zuiveringsstation 'Lindenbergh' heeft de volgende
processtappen:
- dosering en menging ijzerchloridesulfaat
- vlokvorming
- flotatie
- filtratie
- ontgassing
- slibbehandeling.
De capaciteit is 2.650 m 3 /u. Er is een verdeling in vier straten. Hiermee is het
mogelijk twee kwaliteiten af te leveren (open- en diepinfiltratie).
Het bedrijf werd gebouwd in 11 maanden en kostte 24 miljoen gulden.
Zowel de natuur als de drinkwaterkwaliteit zullen winnen door dit moderne
bedrijf.

innamestation 'Vliegveld' en de
infihratieplassen.

zwevende stofgehalte varieert tussen
10-40 mg/l en het fosfaatgehalte 1-4 mg/l
PO.( (ortho), terwijl het chlorofyl-a gehalte
door algenontwikkeling kan variëren
tussen 3 en 60 //g/1.
Het Andelse Maaswater bestaat voor een
belangrijk deel uit Maaswater en bevat in
de winterperiode veel uitslagwater uit de

Waterkwaliteit
Hei boezemwater bestaat uit uitslagwater
van de Rijnlandse polders, terwijl in de
zomer een sterke invloed van de Rijn
zichtbaar is in de waterkwaliteit. Het
Aft). 1- Zuiveringsproces.

Zuiveringsproces
Functie in toekomstige ontwikkelingen
Het ontwerp van het zuiveringsstation
Lindenbergh is voor een belangrijk deel
bepaald door de toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot kunstmatige
infiltratie in de Katwijkse duinen.
In eerste instantie dient het zuiveringsstation boezemwater te zuiveren voor
open infiltratie. Het boezemwater wordt
gewonnen uit een zijtak van de Wassenaarsche Wetering (Rijnlandse boezem)
door het innamestation 'Vliegveld'.
In de uiteindelijke situatie zal voorbehandeld Andelse Maaswater, afkomstig
van het zuiveringsstation Bergambacht
(DWL Den Haag) worden behandeld
voor diepinfiltratie. In de overgangsfase
zullen beide situaties tegelijkertijd kunnen
optreden, danwei dient een deel van het
boezemwater ook voor diepinfiltratie
geschikt gemaakt te worden. Daarnaast
mag een optie, waarin Andelse Maaswater
rechtstreeks tot drinkwater bereid wordt,
niet worden uitgesloten.

BDEZEn

ANDELSE HAAS

2650 m3/h

.

FE/AL-ZOUTEN
MENGING

—\
P0LYI1EER
VLQKVORniNG

170 rnlzh

2910 m3/h

G5 «3/

FLOTATIE

SATURATIE

h
?

0.5 m3/h

m3/h

!

3220 m3/h

"
400 iti3/h

\

SNELFI LTRATIE

-«

FILTRAATPOMPEN

2650 m3/h

Vooralsnog is slechts de aansluiting van
boezemwater voor open infiltratie gerealiseerd. Hiervoor is een 400 meter lange
800 mm leiding aangelegd van en naar de
bestaande 1.200 mm leiding tussen het
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omliggende polders. In het Andelse Maasbekken worden ijzerzouten gedoseerd,
terwijl te Bergambacht het water door
middel van snelfilters wordt behandeld.
Het water bevat nagenoeg geen zwevende
stof, het fosfaatgehalte is beneden
0,15 mg/l P 0 4 (ortho) en het chlorofyl-a
gehalte doorgaans minder dan 2 ftg/l.
Het water voor open infiltratie mag
nagenoeg geen zwevende stof en minder
dan 0,05 mg/l PO4 (ortho) bevatten. Voor
diepinfiltratie wordt ter voorkoming van
verstopping van de persputten een zeer
lage MFI-waarde nagestreefd
(3-5 s/P).
Opzetvan hetzuiveringsproces
Gegeven de verschillende gewenste
bedrijfsopties en onderzoek verricht op
proefinstallaties te Katwijk (boezemwater)
en Den Haag (Andelse Maaswater, DWL)
is gekozen voor een zuiveringsproces met
flotatie en snelfiltratie als weergegeven in
afb. 1.
Ten behoeve van de benodigde grote
flexibiliteit in de bedrijfsvoering is
gekozen voor een onderverdeling van de
zuivering in 4 identieke straten. Hierbij
kan de hoofdstroom over respectievelijk 2,
3 of 4 straten worden verdeeld, waarbij
een eventuele tweede waterstroom over
de resterende straat (of 2 straten) kan
worden gezuiverd. Doordat ook de
secundaire 2 systemen in 4 straten
(saturatiesysteem) danwei in 2 straten zijn
verdeeld (spoelwater en slibindikking)
kan ondanks (her)gebruik van deze deelstromen menging van beide watersoorten
worden vermeden. Een dergelijke
menging wordt vooral voor het diepinfiltratiesysteem ongewenst geacht,
omdat dit kwaliteitsvermindering in deze
stroom kan veroorzaken.
Gezien de fluctuerende kwaliteit van het
boezemwater is het mogelijk gemaakt via
AJb.2 - Vlokvormingsruimt

twee kortsluitleidingen een deel van het
gefiltreerde water te mengen met het
ruwe water (recirculatie).
Daarnaast is het mogelijk, via een
aftakking van de recirculatieleiding, (een
deel van) het fikraat van drie straten over
de filters van de vierde straat te leiden.
Beide opties betekenen weliswaar een
verlaging van de produktiecapaciteit, maar
resulteren in een verbeterde produktiewaterkwaliteit.
Het zuiveringsstation is ontworpen voor
de behandeling van 15 miljoen m 3 per jaar
Andelse Maaswater. Rekening houdend
met de bergingsfunctie van de duinen
(maandafvlakking) resulteert dit laatste in
een hydraulische capaciteit van 2.650 m 3
per uur.
Flotatieproces
Verdeling enmenging
In de verdeelinrichting wordt het aangevoerde water gelijkmatig over de straten
verdeeld. Hierbij kunnen twee straten
worden gevoed met water van de hoofdstroom danwei van de tweede aanvoerstroom. In het verdeelwerk komen ook de
retourstromen samen, te weten de
eventuele recirculatiestroom, het vuile
spoelwater en het water afkomstig van de
slibontwatering.
Na de verdeling worden in watervalmengers, met een breedte van 1,5 meter
elk, de ijzer- of aluminiumzouten voor de
coagulatie gedoseerd.
Vlokvornung
In de vlokvormingsruimten met een
verblijftijd van 25-30 minuten (zomer
respectievelijk winterbelasting) ontstaan
vlokken die de verontreiniging in het
water insluiten en die groot en stevig
genoeg zijn om in flotatieruimten te
worden verwijderd.
Om een zo goed mogelijke propstroom te
verkrijgen zijn de vlokvormingsruimten
Iß. 3 - Flotatieruimte.

onderverdeeld in 3 lange en nauwe
bassins (10,8 meter bij 2,2 meter).
Dik bassin is voorzien van 2 horizontale
roerwerken.
Het laatste bassin is door middel van een
horizontale scheidingsvloer in twee
compartimenten onderverdeeld. Het
laatste compartiment doet tevens dienst
als verdeelkanaal voor een gelijkmatige
verdeling over de breedte van de
flotatieruimten.
De vlokvormingsenergie kan door middel
van een toerenregeling van de aandrijfmotoren ingesteld worden op een
G-waarde tussen 30 en 160 s~2.
Flotatie
In de flotatieruimten wordt het water in
contact gebracht met saturatiewater, dat
bij een hoge druk met lucht is verzadigd.
Hierbij ontstaan zeer kleine luchtbelletjes,
die zich hechten aan de coagulatievlokjes.
Gedurende de verblijftijd van 13-15
minuten (zomer respectievelijk winterbelasting) zullen de verontreinigingen
opdrijven en via een sliboverstort worden
afgevoerd naar de slibontwatering. Deze
slibstroom bedraagt ongeveer 2% van het
flotatiedebiet. Het heldere water verlaat
via een duikschot en een overstort de
flotatieruimte.
Om een stabiele stroming en een gelijkmatige verdeling van flotatie- en saturatiewater te verkrijgen zijn de flotatieruimten
in 4 smalle, lange compartimenten onderverdeeld (9,35 meter bij 2,7 meter),
waarbij het overstortniveau per compartiment instelbaar is. Per compartiment
zorgen 5 flotatienozzles voor de inbreng
van saturatiewater.
Het opgedreven slib wordt over de
volledige breedte van de flotatieruimten
'afgeroomd'. Gezien de relatief geringe
slibvolumestroom en de daarbij behorende overstorthoogte van enige millimeters,
zijn de in totaal 16 sliboverstorten kantel-
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baar uitgevoerd. De regeling van de
overstorthoogte vindt plaats door per
compartiment het slibdebiet te bepalen via
het niveau in een slibopvanggootje.
Afb. 2 en 3 geven een indruk van de
vlokvormings- en flotatieruimte.

De snelfilters worden bedreven met een
constante bovenwaterstand door middel
van regelkleppen in de filtraatafvoer.

Saturatie
Het saturatiewater voor de flotatie wordt
verzadigd in 4 saturatievaten met een
diameter van 1,8 meter, waarin het onder
druk gebracht fikraat wordt verdeeld over
een 1meter hoog gepakt bed, bestaande
uit Pall-ringen (25 mm). De keuze voor
dit systeem is gebaseerd op de goede
ervaringen in de LDM-proefinstallatie en
de grote mate van flexibiliteit in bedrijfsvoering. Met het verzadigingssysteem
wordt steeds een nagenoeg volledige
verzadiging bereikt over een zeer breed
werkgebied (drukken tussen 4 en 8 bar en
debieten tussen 20 en 100 m 3 per uur per
saturatievat). Het gewenste saturatiedebiet
en gewenste saturatiedruk worden
ingesteld via instelling (of keuze) van de
nozzles en het toerental van de saturatiepompen. Het niveau in het saturatievat
wordt binnen zekere grenzen gehouden
door aanvoer van saturatielucht.

Spoelwatcrvoorzieningen
Periodiek moeten de snelfilters gereinigd
worden door eerst met lucht (100 meter
per uur) en daarna met schoon water
(tot 50 meter per uur) de afgevangen
verontreinigingen uit te spoelen.
Hiertoe wordt fikraat, dat gelijkmatig aan
de filtraatleidingen wordt onttrokken, in
twee reinspoelwaterkelders met een totale
inhoud van 640 m 3 gebutferd. Twee
toerengeregelde spoelwaterpompen met
elk een capaciteit van 1.800 m5 per uur en
twee spoelblowers met een capaciteit van
3.600 Hm 3 verzorgen de filterspoeling.
1Iet vuile spoelwater wordt in vier vuilspoelwaterkelders met een totale inhoud
van 1.120 mB opgevangen. Deze kelders
zijn gesitueerd onder de flotatieruimte.
Door de buffering van deze kelders kan
een gelijkmatige volumestroom vuil
spoelwater met het aangevoerde ruwe
water worden gemengd en opnieuw
worden gezuiverd.

Snelfiltratie
Snclfiltcrs
Het water van de flotatie bevat nog een
kleine hoeveelheid zwevende stof, welke
door 16 snelfilters wordt verwijderd. Vier
filters zijn voorzien van een fijner filtermateriaal met het oog op de eerste fase
van de realisatie van diepinfiltratie.
De filters hebben elk een oppervlakte van
36 m2 en bestaan uit een 0,8 meter grove
antracietlaag (1,6-2,5 c.q. 0,8-1,6 mm) en
een fijnere zandlaag (0,8-1,2 c.q.
0,5-0,8 mm) met een totale beddikte van
1,5 meter. De bodem van de filters bestaat
uit vele filternozzles met een spleetwijdte
van 0,5 mm respectievelijk 0,3 mm.
Afb. 4 - Snelfilter.

Afb. 4 toont een snelfilter in het
zuiveringsstation.

Filterpompstation
Het fikraat wordt afgevoerd naar de vier
filtraatkelders, elk met een inhoud van
70 m 3 . De invoer in de filtraatkelders is
zodanig uitgevoerd dat het water een
cascade met een lengte van 9 meter
passeert. Het aantal effectieve cascadetrappen is afhankelijk van het niveau in de
kelder, dat binnen relatief nauwe grenzen
constant wordt gehouden door de
toerengeregelde filtraatpompen. In de
cascade wordt op deze goedkope wijze
nog enig C 0 2 verwijderd, hetgeen
relevant is wanneer uit oogpunt van
organische stofverwijdering met hoge

Fe/Al-dosering en lage pH wordt gewerkt.
Daarnaast vindt eventuele zuurstofinbreng
plaats. Het fikraat wordt afgevoerd naar
de duinen door middel van zes filtraatpompen, elk met een capaciteit van
700 m3 per uur, waarvan twee pompen
toerenregelbaar zijn, terwijl twee pompen
reserve zijn. Op deze wijze staan in beide
uitgaande waterstromen een toerengeregelde en een reservepomp
geschakeld.
Ten behoeve van de recirculatie zijn vanaf
beide uitgaande leidingen recirculatieleidingen voorzien voor afvlakking van de
ruwwaterkwaliteit en produktwaterkwalitcitsverbetering.
Vanwege de relatief korte afstanden en de
lage stroomsnelheid in de bestaande duinleiding zijn geen waterslagvoorzieningen
vereist gebleken ter plaatse van het
zuiveringsstation.
Slibbehandeling
Ontioatermgssystccm
Door het ontbreken van een adequaat
rioolstelsel en dichtbijgelegen verwerkingsmogelijkheden is tot verregaande
slibontwatering overgegaan. Hierdoor
blijven door de aanzienlijke volumereductie de afvoer- en stortkosten van het
slib (doorgaans WCA-slib bij zuivering
van boezemwater) relatief gering, doch op
zich zeer hoog.
Tijdens de ontwerpfase was onvoldoende
ervaring beschikbaar betreffende de
ontwaterbaarheid van het geproduceerde
slib. Daarnaast stonden ook de afvoermogelijkheden en afvoereisen onvoldoende vast. Met het oog hierop is
besloten een slibontwateringssysteem te
ontwerpen met de laagste investeringskosten, waarbij tijdens de bedrijfsperiode
ervaringen kunnen worden opgebouwd.
Het slibontwatersysteem bestaat uit twee
indikkers en een ontwateringscentrifugc.

Subbehandelingsinstallatie.
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Pen overzicht van de slibbehandelingsinstallatie wordt weergegeven in afb. 5.
Indikking
Het flotatieslib bestaat voor ongeveer
99,8% uit water. Dit slib wordt in twee
slibindikkers ingedikt tot een droge-stofpercentage van minimaal 3%. De slibindikkers, elk met een oppervlakte van
13 m2, zijn eveneens als flotatie-indikkers
uitgevoerd. In de indikkers is echter de
saturatiestroom veel groter dan in de
flotatieruimten. Daarnaast wordt voor een
adequate ontwatering een sterk verdund
polymeer gedoseerd in het influent.
De slibafvoer uit de flotatie-indikkers
vindt met een kettingschraper met
lamellen plaats over een vaste hellende
slibgoot. Het niveau in de slibindikkers
wordt handmatig ingesteld door middel
van een overstortschuü' in het effluent.
Het water van de slibindikkers wordt
teruggevoerd naar het verdeelwerk, terwijl
het ingedikte slib naar een kleine
egalisatietank wordt gevoerd.
Slibontwatering
Van de slibegalisatietank wordt het
ingedikte slib gepompt naar de centrifuge.
De centrifuge heeft een capaciteit van
4,5 m 3 per uur. Hierin wordt het slib,
onder dosering van een polymeer, ontwaterd tot een droge-stofgehalte van
25-30%. Het ontwaterde slib wordt
afgevoerd met een schroeftransporteur
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naar de slibcontainers, voor afvoer naar
een stort. Het decantaat van de centrifuge
wordt teruggevoerd naar de indikkers.
Voor de flexibiliteit in de bedrijfsvoering
kan het slib van de egalisatietank ook
tijdelijk opgeslagen worden in de slibopvangtanks, van waaruit het naderhand
weer wordt teruggevoerd naar de slibegalisatietank ter ontwatering.
Algemene voorzieningen
Dienst- enbedrijfsruimten
Voor de bedrijfsvoering van het
zuiveringsstation is een aantal dienstruimten voorzien, dat is gesitueerd boven
de fikraat en reinspoelwaterkelders.
De dienstruimten omvatten een kantine/
vergaderruimte, een werkplaats en
onderzoeksruimte.
Tevens zijn bij deze dienstruimten, de
laagspanningsruimte en de controleruimte
gerealiseerd.
Bediening en bewaking
In de controleruimte zijn de schakelkasten
voor de bediening en bewaking samengebracht. De installatie is volledig
PLC-bestuurd voor een onbemande
bedrijfsvoering buiten de normale werktijden. In de PLC's worden 2.400 in- en
uitgangssignalen verwerkt. De PLCbesturing is zodanig gerealiseerd dat ook
volledige bediening en bewaking mogelijk
is met behulp van een extern opgesteld
beeldschermbedieningsstation.

Architectuur enterreinbeplanting
Het voorzuiveringsstation is gesitueerd
aan de voet van de Katwijkse duinen. De
architectuur en de terreinbcplanting is dan
ook zodanig gerealiseerd dat een goede
harmonie wordt bereikt met de duinen.
De kenmerkende elementen in de duinen,
zoals de waterpartijen en duinhellingen,
zijn terug te vinden in de architectuur van
het zuiveringsstation. De architectuur
kenmerkt zich door een horizontale dakconstructie op één niveau. De gevelranden
zijn onder een hoek van 45 ° gerealiseerd
met een volledige beglazing, waarmee de
waterpartijen in het zuiveringsstation
visueel aansluiten bij de waterpartijen in
de duinen.
Ook in het gebouw is gekozen voor een
zeer open architectuur, met open
pompenruimten en vides in de filtergalerij.
Het zuiveringsgebouw heeft een lengte
van 108 meter en een breedte variërend
van 28 tot 48 meter. Het gebouw is voor
een belangrijk deel onder het maaiveld
gesitueerd, zodanig dat de daklijn 5 meter
boven het oorspronkelijke maaiveld ligt.
Aan de buitenzijde van het gebouw zijn
zandheuvels gerealiseerd tegen de
verticale buitengevels. Deze heuvels zijn
beplant met typische duinplanten (onder
andere helm).
Afb. 6 geeft een aanblik van het
zuiveringsstation vanaf de duinzijde.
Realisatie
De bouw van het zuiveringsstation is,
inclusief de ontwerpfase, gerealiseerd in
een relatief korte periode van 22 maanden, waarvan 11 maanden bouwtijd.
De korte bouwtijd was gewenst om tot
een spoedige verbetering van de
milieu-aspecten van de duininfiltratie te
komen. Doelstelling hierbij was echter dat
een korte bouwtijd niet kostenverhogend
werkte.
Het ontwerp van het zuiveringsstation is
tot stand gekomen in een samenwerking
van LDM/EWR, KIWA en DHV.
De bouw is, onder directievoering van
DHV, gerealiseerd door een zestal
hoofdaannemers: Voormolen (civiele
bouw), HCG (pompen en leidingen),
Croon (electrotechniek en pneumatiek),
Landustrie (roerwerken vlokvorming),
Al-Techniek (chemicaliën en slibontwatering), Spaans (slibindikking) en
GDW (verwarming en ventilatie).
De totale kosten van de zuiveringsinstallatie, inclusief aan- en afvoerleidingen, bedragen 24 miljoen gulden.
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