Nieuw Laboratorium voor de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage

Op 16 november aanstaande opent
minister Nijpels officieel het onlangs
gereed gekomen Laboratorium van de
Duinwaterleiding van 's-Gravenhage.
Met dit modern opgezette en ingerichte
laboratorium, dat voldoet aan de eisen van
de tijd, is een einde gekomen aan het
woekeren met ruimte in het oude pand op
het terrein van het pompstation te
Scheveningen.
Sinds de oprichting van het laboratorium,
ruim vijftig jaar geleden, hebben de
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laboratorium-medewerkers een specifiek
voor hun werk opgezet en ingericht
gebouw betrokken. Voorheen waren
bestaande gebouwen zo goed mogelijk
voor laboratoriumfuncties aangepast.
Dit gaf de nodige problemen.
Als één van de ernstigste bezwaren van
het oude laboratorium werd ervaren het
niet kunnen scheiden van verschillende
functies in de beschikbare ruimten evenals
het feit, dat door het uitplaatsen in andere
gebouwen op het pompstation van medewerkers en functies veel versnippering
optrad.
Ook in het kader van de Arbo-wet, de
kwaliteitsborging en de certificering door
Sterlab zou het oude laboratorium niet
meer aan de eisen voldoen. De enorme
groei in het aantal parameters voor de
kwaliteit van het drinkwater als gevolg van
de milieuvervuiling zoals die mede tot
uitdrukking komt in het sterk uitgebreide
Waterleidingbesluit van 1984, had tot
gevolg dat de personeelsbezetting van
1970 tot 1985 verdubbelde en de waarde
van de benodigde analyse-apparaten
aanzienlijk toenam.
Eén van de belangrijkste factoren uit het
programma van eisen voor de nieuwbouw
was het scheiden van de verschillende
activiteiten.
Na een opsomming van deze activiteiten
en functies is de onderlinge relatie en het
belang daarvan maatgevend geweest voor
de situering in het gebouw. Per activiteit is
daarna het benodigde vloeroppervlak
berekend rekening houdend met per
activiteit variërende mogelijkheden voor
de toekomst.
Het chemisch onderzoek is gescheiden in
een organisch deel en een anorganisch
deel.

Samenvatting
Met het nieuwe laboratorium kan de Duinwaterleiding haar taken op het gebied van
het onderzoek naar waterkwaliteit en de waterzuiveringsmethodieken in de
toekomst goed blijven vervullen. In de nieuwbouw is een scheiding van de
werkruimten op basis van de activiteiten doorgevoerd, waardoor onderlinge
storingen geminimaliseerd zijn. Het voorzieningenniveau per werkruimte is hoog en
kan flexibel worden ingevuld. Er is de nodige aandacht geschonken aan zowel
vervuiling van de binnenlucht als van de buitenlucht. Door de ruime opzet van met
name de gangen en door de opvallende lichtstraten van het gebouw wordt een
prettige entourage verkregen.

Beide hebben ruimten voor de voorbewerking van monsters en de eigenlijke
meting. In het organische deel zijn er twee
ruimten voor extractie, namelijk één voor
halogeenvrije extractiemiddelen en één
voor dichloormethaan ca. Daarnaast is er
een ruimte voor andere isolatietechnieken.
De twee extractieruimten zijn nodig om
onderlinge contaminatie te voorkomen.
Het is nu eenmaal niet eenvoudig om de
eventuele aanwezigheid van bijvoorbeeld
spoortjes dichloormethaan in drinkwater
betrouwbaar aan te tonen als er vlakbij
met grote hoeveelheden van die stof als
extractiemiddel wordt gewerkt.
Er zijn drie meetruimten, namelijk één
voor oplosmiddelvrije gaschromatografie,
één voor overige gaschromatografie en
één voor vloeistofchromatografie.
Bij het anorganisch chemisch onderzoek is
er een destructieruimte voor de analysen
met atoomabsorptie-spectrometrie en een
ruimte voor de voorbereiding van het
overige anorganisch chemisch onderzoek.

Voor de metingen zijn er twee ruimten,
namelijk één voor A.A.S.-meters en één
voor vaste meetopstellingen van het
overige anorganische programma.
Zowel het organische als anorganische
deel hebben ingebouwde koelruimten
voor het bewaren van monsters water.
De chemische analisten met hun groepsleider beschikken samen over een aparte
zit- en schrijfruimte.
Het biologisch onderzoek is gescheiden in
een microbiologisch deel en een
hydrobiologisch deel.
Het microbiologische deel is ondergebracht op de eerste verdieping van de
nieuwbouw. Het hydrobiologische deel is
in het oude gebouw gebleven, omdat deze
activiteit het minst storingsgevoelig en
nieuwbouw daarvoor niet per se
noodzakelijk was. Bij het microbiologische
werk zijn drie fasen te onderscheiden, die
elk aparte ruimten hebben gekregen,
namelijk voor de voorbereiding en het
inzetten, de incubatie en de meting. In de
incubatieruimte zijn vier ingebouwde
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klimaatcellen beschikbaar met een
instelbare temperatuur van 4-15°C en van
20-40°C.
Verder is er een aparte ruimte voor meer
risicodragend onderzoek, de zogenaamde
pathogène ruimte. Deze ruimte kan alleen
door kaarthouders worden betreden.
In deze ruimte worden alle
microbiologische activiteiten verenigd
inclusief de destructie van het eindmateriaal. De microbiologische analisten
en groepsleider hebben eveneens
gezamenlijk één aparte zit- en
schrijfruimte. Vanouds is bij het
laboratorium van de Duinwaterleiding ook
het zuiveringstechnologisch onderzoek
ondergebracht. Voor deze activiteit is een
proefhal beschikbaar, die voor een deel
een hoogte heeft van twee verdiepingen
van het gebouw. Deze hoogte is vereist,
omdat dit voor het opstellen van sommige
proefinstallaties voor de waterzuiving,
bijvoorbeeld proeffilters, noodzakelijk is.
Ter ondersteuning van het chemische,
biologische en zuiveringstechnologische
onderzoek is er een aantal serviceactiviteiten te onderscheiden, die in aparte
ruimten zijn ondergebracht. Er is een
centraal gelegen ruimte voor de ontvangst
van monsters bij de achteringang.
De monsters water worden vervolgens
met behulp van kleurcoderingen over de
onderzoeksgroepen verdeeld. Bij de
hoofdingang is er een centrale meldkamer
voor het laboratoriumsecretariaat.
De mini-computer van het laboratorium
heeft een eigen plek gekregen met een
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aparte kamer ernaast voor de systeembeheerder. Behalve de ruimte voor
analisten en groepsleiders zijn er nog vier
kantoorruimten voor management- en
stafmedewerkers.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat
er een aparte inpandige ruimte voor het
smaak- en reukonderzoek aanwezig is.
Bovenvermelde opsomming is niet
volledig.
Het is steeds de bedoeling geweest, dat in
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het oude laboratorium bepaalde functies
bleven gehuisvest. Naast het reeds
genoemde hydrobiologische onderzoek
zijn tevens ruimten beschikbaar voor de
opslag van laboratoriumglaswerk,
chemicaliën en apparatuur, alsmede een
ruimte voor de beheerder hiervan.
Ook zijn in het oude gebouw ruimte voor
de laboratoriumtechnicus en enkele
kantoorruimten aanwezig.
De 'keuken'functie van het laboratorium,
voor het centraal schoonmaken van
glaswerk, voor het maken van de grote
hoeveelheden voedingsmedia en voor de
destructie van het eindmateriaal van het
microbiologische onderzoek was eveneens
in het oude gedeelte voorzien. Bij nader
inzien is deze functie vanwege de te lange
aan- en afvoerwegen tijdelijk ondergebracht in de technologische proefhal.
In maart 1987 is de bouw begonnen.
De bouwkundige civieltechnische
aannemer is de NV Ilaagsche
Bouwmaatschappij (HABO) geweest.
De architectuur is afkomstig van het
Architectenbureau Homstra, Verschoor en
Key (HVK). Opvallend zijn de lange
boven het dak uittorende lichtstralen van
glas met fel geel gekleurde omlijstingen.
De bovenverdieping is beduidend kleiner
dan de onderverdiepingen, zodat er flinke
dakterrassen zijn ontstaan. Het nieuwe
gebouw sluit met een hoek van negentig
graden op het oude laboratorium aan.
Er moest daarvoor een bestaand oud
magazijn worden gesloopt.
De hoofdgangen in het gebouw zijn
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opvallend breed en ruim met op de
benedenverdieping een secundaire gang
in het organische gedeelte als gevolg van
de eis van veel relatief kleine ruimten.
De werktuigbouwkundige aannemer was
GTI Den Haag BV en het elektrotechnische gedeelte was in handen van het
Elektrotechnisch Installatiebedrijf
Batenburg BV te Rotterdam; voor de
advisering daarin zorgde de Grontmij NV
te De Bilt. De installaties zijn ondergebracht in een op de bovenverdieping
aanwezige centrale verwarmingsruimte en
een grote ruimte voor de luchtbehandeling
alsmede in een kelderruimte. In deze
kelderruimte staan onder andere
opgesteld de persluchtinstallatie, de
vacuüminstallatie, de demi-installatie, de
drukverhogingsinstallatie, de warmwaterinstallatie, de koelwatervoorziening, de
vuilwaterpomp en twee nettransformatoren voor de hoogspanningsinstallatie.
De centrale gasflessenopslag is in een
klein, vanwege de veiligheid separaat
gebouwtje achter het hoofdgebouw
gesitueerd. Hr zijn tien centrale gasvoorzicningcn beschikbaar, waarvan er
zeven zijn aangesloten naast uiteraard de
aardgasvoorziening. In totaal zijn er
inclusief telefoon- en computeraansluitingcn 32 aansluit- of afvoermogelijkheden in het gebouw aanwezig.
De verwarming vindt plaats door
radiatoren en convectoren. Het gehele
systeem van ventilatie en luchtbehandeling is gecompliceerd met name
door de 21zuurkasten en de vele
puntafzuigingen in de werkruimten.
De lucht wordt voorverwarmd tot 15°C en
per ruimte naverwarmd. Er is enige
koeling mogelijk naast een speciale
koeling voor bepaalde werkruimten. In de
afzuigventilatoren van de twee extractieruimten voor het organische onderzoek
zijn actieve-koolfilters aangebracht om
vervuiling van de buitenlucht te
vermijden. De werkruimte voor pathogeen
microbiologisch onderzoek is met een
absoluut filter in de afzuigventilator
uitgerust.
Eind juni 1988 was de bouw gereed en
vond de verhuizing plaats. De nodige
kinderziekten zijn opgelost en het geheel
functioneert tot volle tevredenheid.
De kosten bedroegen negen miljoen
gulden.
Het totale gebouwde vloeroppervlak is
ongeveer 1.700 vierkante meter (volume
5.500 kubieke meter), waarvan ongeveer
1.060 vierkante meter effectief is en de
rest in de ruimten voor de technische
voorzieningen en de gangen beschikbaar

is. In het oude laboratorium was er in
totaal ongeveer 700 vierkante meter
beschikbaar.
Dit grote verschil maakt duidelijk dat alle
betrokkenen bijzonder blij en tevreden
zijn met deze geweldige verbetering.
Aan allen die aan dit eindresultaat hebben
meegewerkt zijn wij veel dank
verschuldigd. De Duinwaterleiding zal op
de middag van de officiële opening een
'open huis' houden voor relaties, die van
hun belangstelling blijk willen geven.

Rijn-gemeenten kunnen
ook bijdragen aan verbetering
kwaliteit rivierwater
De Stuurgroep 'Gemeenten en vervuiling
van rivieren in het Rijn-stroomgebied' en de
gemeenten kunnen op twee principieel verschillende manieren tot hetwelslagen van het
Actieprogramma 'Rijn' bijdragen, zozei de
secretaris van de Int. Rijn Commissie
ir. J. M. Goppel, op 21 oktober jl. tijdens de
tweede najaarsconferentie van de stuurgroep
te Arnhem.
De eerste manier isom het initiatief, dat tot
de oprichting van de stuurgroep heeft geleid,
verder te ontwikkelen en gestalte te geven.
De stuurgroep kan in naam van de aangesloten gemeenten op het niveau van de
landelijke politiek druk uitoefenen om de
verbetering van het ecosysteem 'Rijn'vooruit
te helpen. Hoe meer gemeenten bij de
stuurgroep aangesloten zijn, hoe groter het
resultaat van deze inspanningen.
Het belang van internationale samenwerking,
dus het betrekken van Duitse. Franse en
Zwitserse gemeenten bij dit initiatief, kan
daarbij niet voldoende benadrukt worden.
Het opereren op internationaal niveau heeft
wezenlijk meer effect dan uitsluitend
nationale manifestaties, hoe nuttig deze zelf
ook zijn mogen. De presentatie van een
gezamenlijke verklaring, zoals een halfjaar
geleden tijdens de Rijnconferentie in
Straatsburg, vormde een eerste belangrijke
stap in deze richting.
De tweede manier om bij te dragen ligt op de
verschillende beleidsterreinen van de
individuele gemeenten. Elke gemeente kan
op het eigen competentieniveau helpen het
ecosysteem 'Rijn' te verbeteren.
1. Vergunningenbeleid
Bij het verlenen van (gemeentelijke) vergunningen aan bedrijven en bedrijfjes, bijv.in
het kader van de hinderwet, kunnen milieubeschermende voorwaarden worden gesteld;
iets dat vooral bij de verlenging van bestaande
vergunningen overwogen dient te worden.
Voorbeelden: bedrijfsterreinen vaneen
afsluitende deklaag voorzien, afvalwater niet

op de gemeentelijke riolering lozen doch
indien nodig apart behandelen, één en ander
bezien vanuit het gezichtspunt van een
storing in de bedrijfsvoering (overlopen van
tanks, leidingbreuk, defecte afsluiters,
brand).
2. Ruimtelijke ordening
Bestemmingsplannen spelen een belangrijke
rol bij het sturen van de regionale ontwikkelingen. In eerste instantie kan daarbij
worden gedacht aan het verlenen van de
bestemming natuurgebied danwei gebied
met (mede) belangrijke natuurlijke waarden,
maar ook aan het plannen van bebouwing of
bebouwingsuitbreiding daar, waar ook het
afvalwater centraal kan worden verzameld en
afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie.
3. Verbetering van rioolstelsels
Naarmate meer huishoudelijk en industrieel
afvalwater via rioleringen in zuiveringsinstallaties behandeld wordt, komt minder
vervuiling in het milieu terecht.
De verbetering kan bijvoorbeeld:
—de uitbreiding van het systeem (meer
aansluitingen)
—de verbetering van de technische toestand
(lekkages)
— de bouw van bufferbekkens ter vermindering van de overstortfrequentie via
nooduitlaten omvatten.
4. Verbetering van de zuivering
van afvalwater
In zoverre gemeenten zelf zuiveringsinstallaties beheren danwei via zuiveringschappen medeverantwoordelijkheid voorde
zuivering van afvalwater dragen, kunnen zij
invloed op het bedrijven ervan uitoefenen.
Te denken valt aan besluitvorming over
uitbreidingen, het aanbrengen van derde
trapsreiniging, denitrificatie enz.
5. Onderhoudswerkzaamheden
Ook in de gemeentelijke plantsoenendiensten
worden bestrijdingsmiddelen toegepast.
Hierbij dient de grootst mogelijke terughoudendheid inacht teworden genomen; het
gaat hier tenslotte om middelen die speciaal
geproduceerd worden om levende organismen
(zij het schimmels, planten of insecten) te
doden. De uitwerking van deze middelen
nadat ze eenmaal in het oppervlaktewater
zijn beland, blijft immers dezelfde,
aldus de heer Goppel.

