Zuiveringsstation C.Rodenhuis teBergambacht

'Facettenbijdeuitbreiding enrenovatie van eenbestaand zuiveringsstation'

Bestaande situatie
Zuiveringsstation C Rodenhuis is op dit
moment het grootste zuiveringsstation van
WZHO en is gelegen te Bergambacht. Het
zuiveringsstation is een bedrijf met oevergrondwaterwinning. Voor het ter plaatse
gelegen puttenveld is een onttrekkingsvergunning van 15miljoen m3 per jaar
aanwezig. Het proces bestond voor aanvang van de nieuwbouwactiviteiten uit
voorfiltratie (uitgevoerd als droogfiltratie),
nafiltratie (uitgevoerd als natfiltratie),
reinwateropslag en distributie.
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Hiertoe bevinden zich op het terrein twee
autonoom werkende zandfiltergebouwen
(ieder met voor- en nafiltratie), een
machinegebouw en een reinwaterkelder.
In het machinegebouw zijn de energievoorziening, de besturing van de winning,
de hogedrukpompen en de noodstroomvoorziening ondergebracht. Hinnen een
straal van drie kilometer zijn twee kleinere
zuiveringsstations gelegen, te weten in
Schoonhoven en aan de Dijklaan (eveneens te Bergambacht), met onttrekkingsvergunningen van respectievelijk 0,5 en
0,9 miljoen m3 per jaar.
Uitbreiding
In verband met een structurele norm-

Samenvatting
Op zuiveringsstation C. Rodenhuis te Bergambacht, het grootste zuiveringsstation
van de N.V.Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO) te Gouda, hebben
de laatste jaren ingrijpende (bouw-)activiteiten plaatsgevonden. De komende
jaren zullen verdere uitbreidingen ter vergroting van de zuiveringsefficiency,
alsmede ter uitbreiding van het zuiveringsproces zelf, volgen.
Oe tot op heden uitgevoerde activiteiten bestonden uit de uitbreiding van
het zuiveringsproces door actief-koolfiltratie, de vernieuwing en tegelijkertijd
uitbreiding van de hogedrukpompen en de vergroting van de noodstroomvoorziening. Bouwkundig resulteerde dit in twee koolfiltergebouwen en een
energiegebouw, dit laatste als aanbouw aan het bestaande machinegebouw. Ook
werd het bestaande machinegebouw zowel installatietechnisch als bouwkundig
gerenoveerd. Ten slotte zijn de terreinleidingen integraal vernieuwd.
Dit artikel gaat in op de vele facetten die een rol spelen bij ontwerp en uitvoering
van activiteiten op het terrein van een bestaand zuiveringsstation. Zo zijn onder
andere de eisen die aan de diverse constructies worden gesteld door optredende
waterdrukken en de eisen die worden gesteld aan de uitvoeringswijze in verband
met bacteriologische betrouwbaarheid, enkele van de aspecten die voor een zekere
complexiteit zorgen. Doordat ook rekening moest worden gehouden met de
continuïteit in de produktie van water en de levering aan het distributienet,
vereisten de bouwactiviteiten een optimale inzet van betrokken partijen. Voor een
juiste afstemming van de diverse uit te voeren werkzaamheden zijn verschillende
soorten planningen gemaakt.
overschrijding voor bentazon op meerdere
zuiveringsstations langs de Lek, waaronder het station C. Rodenhuis te
Bergambacht, werd in 1988een plan van
aanpak opgesteld voor verwijdering van
organische microverontreinigingen en
bentazon in het bijzonder. Dit heeft geleid
tot een plan ter realisatie van filtratie over
actief-kool in betonnen drukfilters.
Gedurende de beproeving van de koolfilterbakken deden zich ernstige lekkages
voor. Constructiefouten bleken de oorzaak
te zijn. Herstel van de betonconstructie
door aanpassingen was niet mogelijk.
Op dat moment werd een team van
adviseurs ingeschakeld. De opdracht aan
dit team was drieledig: allereerst alternatieven ontwikkelen om de problemen
met de koolfiltratie op te lossen.

Aß. 1- Oorspronkelijke situatie.
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1 machinegebouw
2 zandfiltergebouw

3 dienstwoning
4 spoelwaterpompgebouw

5 reinwaterkelder
6 spoelwatervijver

Tegelijkertijd moest een plan ontwikkeld
worden voor de volgende onderdelen:
renovatie/uitbreiding hogedrukpompen,
uitbreiding energie-/noodstroomvoorziening en vervanging van de besturingsinstallatie voor winning en
hogedruksectie. Als derde moest een
masterplan ontwikkeld worden waarin
behalve de eerder genoemde, ook de
verdere uitbreidingen voor de zuivering
en de benodigde infrastructuur voor de
komende tien jaren werden meegenomen.
In het masterplan moest ook de (toekomstige) terreinindeling zijn opgenomen.
De achterliggende gedachte bij dit masterplan was de volgende. Bij de planontwikkeling wordt het steeds belangrijker om
vooruit te zien en rekening te houden met
toekomstige eisen IWaterleidingbesluit)
en wensen/aanbevelingen (VEWIN).
Daarnaast speelt leveringszekerheid een
rol en was het gewenst rekening te
houden met een uitbreiding van de
bestaande winning tot de vergunningscapaciteit. Een 'gunstige) bijkomstigheid
in het geheel was dat in deze periode een
procedure liep tot wijziging van het
bestemmingsplan. Hoofdpunten voor de
verdere toekomst in het masterplan zijn
de ontwikkeling van ontharding met
carry-over filters, ozonisatie en spoelwaterbehandeling. Er zijn ontwikkelingen
te verwachten naar diepinfiltratie als
compensatie voor de grondwateronttrekking. Binnen het kader van dit masterplan
is hier nog geen aandacht aan besteed.
Tijdsbestek
Voor wat betreft de planning was er
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1. machinegebouw.
7. zuurstoftank (toekomst)
2 zandfiltergebouw
8. koolfiltergebouw
3 dienstwoning
9- carry-over filters (toekomst)
4. spoelwaterpompgebouw 10. onthardingsreactoren (toekomst)
5. reinwaterkelder
11. opslag kalk (toekomst)
6. energiegebouw
12. opslag zand (toekomst)

13. ozonisatie (toekomst)
14. pelletopslag (toekomst)
15. spoelwaterbehandeling
(toekomst)
16. spoelwatervijver

Aß. 2 -Huidigesituatiemettoekomst.
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Aß. 3 -Planningkoolfiltergebouwen.
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Aß. 4 - Basisschema koolfiltratieZS C. Rodenhuis.

nadrukkelijk sprake van prioriteiten. Het
oplossen van de problematiek bij de koolfiltratiehad de hoogste prioriteit. Er was
irnmers sprake van overschrijding van de
m het W'aterleidingbesluit gestelde

normen. In overleg met de Inspectie voor
de Volksgezondheid werd een termijn
afgesproken.
Min of meer tegelijk werd een nieuw
energiegebouw ontworpen en werd een

jri-

plan gemaakt voor renovatie van het
bestaande machinegebouw. Deze eerste
fase van het masterplan werd in de laatste
maanden van 1991uitgevoerd, wat begin
januari 1992 resulteerde in drie afzonderlijke bestekken. Het project werd gesplitst
in aanpassing koolfiltergebouwen, nieuwbouw energiegebouw en renovatie machinegebouw. De drie projecten werden
tegelijk bouwkundig aanbesteed. De
motivatie daarbij was het verkrijgen van
een optimale prijs en de mogelijkheid om
met één bouwkundig aannemer te gaan
werken, wat gunstig is voor de afstemming
op de bouwplaats. De benodigde installaties zijn verdeeld over vier bestekken. Hen
bestek voor de aanpassing van de werktuigkundige installaties voor de koolfiltergebouwen, een gecombineerd bestek voor
de werktuigkundige installaties voor het
energiegebouw en het machinegebouw en
twee bestekken voor de respectievelijke
elektrische installaties. Gunning heeft
plaatsgevonden aan dezelfde aannemer,
die eerder betrokken was bij de installaties
voor de koolfiltratie.
Door de dringende behoefte aan koolfiltratie en het, door eerdere problemen
achterlopende, tijdschema ontstond
de noodzaak een snelle oplevering te
realiseren. Een goed gereedschap daarbij
is een planning. Per werk is een geïntegreerde en 'strakke' planning opgezet.
Dankzij deze planning en de inzet van alle
betrokkenen zijn zowel de aangepaste
koolfilters als het energiegebouw tijdig
bouwkundig opgeleverd. De oplevering
van de installaties volgde enkele maanden
later, waarmee in de zomer van 1993 deze
delen van het masterplan in bedrijf
konden worden gesteld. De ombouw van
het bestaande machinegebouw is in de
nazomer van 1994gereed gekomen.
Koolfiltergebouwen
Algemeen
De actief-koolfiltratie is nodig in verband
met de wettelijke eisen die aan de
kwaliteit van het drinkwater worden
gesteld. Het gaat dan voornamelijk om de
verwijdering van het pesticide bentazon.
Ook werd met dit proces een verbetering
van smaak en helderheid van het drinkwater beoogd. Het is om economische
redenen van belang het dure actief-kool
zoveel mogelijk uit te nutten. Om deze
reden is gekozen voor het 'moving-bed'
principe. Twee boven elkaar gelegen
filterbakken vormen tezamen één set. Het
te zuiveren water komt in twee fasen in
contact met het actief-kool. Afhankelijk
van de situatie staat het bovenste dan wel
het onderste filter als eerste geschakeld.
In het ontwerp is rekening gehouden
met een contacttijd van tweemaal tien
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minuten. De koolfiltratie is verdeeld
over twee gebouwen, met in elk gebouw
vier fïltersets. Over een periode van ruim
een jaar zijn verschillende soorten actiefkool beproefd om na te gaan welke soort
de meest geschikte zou zijn. Bij de uiteindelijke keuze speelden ook commerciële overwegingen een rol.
Filterproces
Het koolfilterproces is nader verduidelijkt
aan de hand van het basisschema in
afbeelding 4.
In situatie 1 wordt het water naar de
bovenste filterbak Agepompt. Het water
zakt door het koolbed, dat het grootste
deel van de bentazon opneemt, wordt via
de dubbele bodem naar de onderste
filterbak geleid en zakt dan door het
tweede koolbed. Vanuit de onderste
dubbele bodem stroomt het water in een
verzamelleiding en via een UV-installatie
naar de reinwaterberging.
Actief-kool neemt bentazon op uit het
water totdat zij ermee verzadigd is.De
kool in filterbak Aneemt de meeste
bentazon op en raakt het eerst verzadigd.
Het water dat naar de onderste bakB
wordt geleid, bevat nog een geringe
hoeveelheid bentazon. Het onderste
koolbed hoeft minder bentazon uit het
water te halen en wordt dus minder
verzadigd.
Op het moment dat koolfilter Ais verzadigd, treedt situatie 2 in. De kool in
filterAis door geregenereerde kool
vervangen. Het water wordt dan eerst naar
filter Bgepompt, gaat door de nog relatief
schone kool,wordt vanuit de dubbele
bodem van filter Bnaar filter Ageleid en
de laatste resten bentazon worden door
de geregenereerde kool verwijderd. Op
deze wijze wordt ook de kool infilterB
optimaal benut.
De filters worden ieder afzonderlijk
bedreven als natfilters. Een regelklep in
de effluentleiding zorgt voor een minimale
bovenwaterstand. Eventuele mechanische
vervuiling kan met de klep worden gecompenseerd. In situatie 2werkt filter B
onder overdruk. Er is rekening gehouden
met de situatie dat ter plaatse van het dak
van filter Aeen overdruk van 6mwk,de
bovenzijde van filter Been overdruk van
11mwk en de vloer van filter Been overdruk van 16mwk heerst.
Spoelen van de koolfilters gebeurt alleen
direct na het inbrengen van een nieuwe
of geregenereerde charge en juist voordat
een charge wordt geregenereerd. Een
toename van de bedweerstand gedurende

Aß. 5Detaüvoonpannmg.

de looptijd wordt aanvankelijk gecompenseerd met een regelklep. Bij een geheel
geopende regelklep kan een verder toenemende bedweerstand worden overwonnen door het water onder overdruk
door het filter te pompen. Op deze wijze
wordt bereikt dat het koolbed van de
eerste trap maximaal kan vervuilen
zonder dat de optredende weerstand
daarbij aanleiding is om te spoelen of
te regenereren. De betonconstructie is
hierop gedimensioneerd.
Per filter(-bak) is een elektrische en
mechanische overdrukbeveiliging aanwezig.
Vermeldenswaard is dat de engineering
van de filters gereed was vóórdat de
resultaten van de koolproeven bekend
waren. Bij de engineering is daarom
gebruik gemaakt van kennis bij andere
bedrijven en Kiwa. Op basis van praktijkervaringen elders met een aantal gangbare
koolsoorten is voor onze situatie een
waarde bepaald voor de maximaal te
verwachten filterweerstand gedurende
de looptijd. Om voor de toekomst flexibel
te blijven voor de koolkeuze is bij de
waardebepaling van de ongunstigste koolsoort uitgegaan. Deze waarde is een van
de uitgangspunten geweest bij de dimensionering/sterkteberekening van de
constructie en de keuze van de filtraatpompen.
Constructie
Voor de constructie van de koolfilters is
gekozen voor een uitvoering in beton. Aan
deze keuze is een grondige afweging voorafgegaan, waarbij ook de ervaringen van
andere watermaatschappijen in de overwegingen zijn meegenomen. Ook moest
rekening worden gehouden met een
multifunctioneel gebruik van de te
ontwerpen bakken. Door de agressieve
werking van actief-kool op staal viel de

keuze voor stalen filters af vanwege het
telkenmale terugkerend groot onderhoud.
Aan de betonconstructie zijn hoge eisen
gesteld. Enerzijds spelen hierbij de hoge
waterdrukken een rol,anderzijds moet het
aanwezige wapeningsstaal op geen enkele
wijze worden blootgesteld aan de inwerking van kool. Om de constructie aan
beide randvoorwaarden te laten voldoen,
speelt een aantal belangrijke facetten een
rol.Tijdens de uitvoering is een aantal
scheurbeperkende maatregelen genomen,
waaronder de toepassing van traagverhardend cement, het gebruik van een
geringe hoeveelheid water in de betonspecie en het nat houden van het beton na
het storten. Om de krachten ten gevolge
van de waterdrukken in de bakken op te
kunnen nemen, is de betonconstructie van
de koolfilters voorzien van een alzijdige
voorspanning. Bovendien is gebruik
gemaakt van beton met milieuklasse 5b.
Enkele specifieke factoren die tijdens de
engineeringsfase aan de orde waren:
- het vloerniveau van de filters Bzou op
circa vier meter boven maaiveld komen.
De aanwezigheid van grote terreinleidingen onder de filters maakte een
speciale boven- en ondergrondse fundatie
noodzakelijk;
- de relatief hoge waterdrukken in de
filters;
- een vereiste absolute waterdichtheid,
wat zware eisen stelt aan de wijze van
instorten van muurstukken en luiken;
- een goede mogelijkheid tot desinfectie
van de binnenzijde van de bakken, wat
eisen stelt bij de uitvoering aan onder
meer bekistingsplaat en de te gebruiken
bekistingolie.
Energiegebouw
Haaks op het bestaande machinegèbouw
werd een nieuw energiegebouw ge-

II O 28) 1995, nr. 20

realiseerd. Dit energiegebouw moet onder
andere de uitbreiding van de hogedrukpompen en de noodstroomvoorziening
herbergen. Het gebouw is voorzien van
een kelder, waar de pompen zijn opgesteld. De bouwput, die moest worden
gemaakt om de kelder te kunnen
realiseren, kende de nodige moeilijkheden. Ten eerste moesten de plaatselijk
op één meter kruisende, onderheide,
ruwwaterleidingen geheel ontzien worden.
Ten tweede diende de nodige aandacht te
worden besteed aan de zeer hoge grondwaterstand (soms gelijk aan maaiveld) en
de hierin optredende schommelingen
door de winning op het nabij gelegen
puttenveld. In het bodempakket bevindt
zich een veenlaag. Onder deze veenlaag is
een zandlaag aanwezig die rechtstreeks in
verbinding staat met de in de nabijheid
gelegen rivier. Hierdoor fluctueert de
waterdruk onder het veenpakket. Tijdens
de bouwfase werd een aantal pompputten
geregenereerd. Door het stilvallen van
deze putten steeg het diepe grondwater
op een zeker moment tot over de vooraf
berekende waarde, waarbij het opbarsten
van de bouwput niet voor zou komen en
werd besloten de opwaartse druk onder
de bouwput door een spanningsbemaling
op een aanvaardbaar niveau te houden.
Als enkele belangrijke items voor de
engineering van het nieuwe energiecentrum en de renovatie van het
bestaande machinegebouw kunnen
worden genoemd:
- in elk van deze gebouwen is een
pompenkelder ondergebracht. Bij volledig
stilvallen van de pompen in een van de
kelders resteert een pompcapaciteit van
minimaal 70%van de maximale uitgaande
ontwerpcapaciteit;
- er zijn maatregelen getroffen om de
kwetsbaarheid van de installaties te
verminderen, waaronder de toepassing
van kogelwerend glas in een aantal puien.
Gedurende de engineering bleek dat
het noodzakelijk was om een aantal
ruimten met elektrische componenten
te koelen. Hiertoe behoren ook de beide
pompenkelders. Gekozen isvoor een
koelinstallatie die is opgedeeld in twee
separaat werkende secties. In iedere sectie
is een centrale warmtewisselaar opgenomen, waarvan het primaire circuit
wordt gekoeld met reinwater dat via de
pompenkelders 'passeert'. Door het
laboratorium zijn stringente eisen gesteld
aan de temperatuurverhoging van dit
water. In overleg met de afdeling Inspectie
van W'ZHOis voorts gekozen voor een
uitvoering van de warmtewisselaars
waarbij vermenging van het primaire en
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secundaire circuit als gevolg van bijvoorbeeld lekkage is uitgesloten.
Inbedrijfstelling
I [oewel de inbedrijfstelling tijdens
ontwerp en uitvoering als een vanzelfsprekende afsluiting wordt gezien, waarbij
slechts het omzetten van een paar knoppen
en afsluiters benodigd is,bleek bij het
naderende einde van de activiteiten de
behoefte aan een gedegen draaiboek.
Door een extern bureau werd een draaiboek gemaakt dat, met als basis een opzet
in hoofdlijnen, uiteindelijk resulteerde in
een gedetailleerde omschrijving van actiepunten per dag. Op deze manier werd
voor alle betrokkenen duidelijk wat door
wie moest worden gedaan en op welk
moment. Het ging daarbij vooral om
bedrijfsvoering en organisatorische
aspecten. Het was immers van groot
belang om bacteriologische besmettingen
te voorkomen in de bestaande bedrijfsvoering en op een logische en efficiënte
wijze stapsgewijs de installaties in bedrijf
te krijgen. Technisch inhoudelijke punten
kregen rechtstreeks in kleiner verband
de aandacht. Door het inschakelen van
een partij, die nog niet eerder bij de
activiteiten betrokken was en daardoor
met een frisse blik de situatie kon
bekijken, was het mogelijk in een korte
tijd een voor iedere betrokkene duidelijk
plan van aanpak te maken. Door deze
werkwijze kwamen ook enkele onvolkomenheden in een vroegtijdig stadium
aan het licht,waardoor de inbedrijfstelling
voorspoedig verliep.
Machinegebouw
Het ruim twintig jaar oude machinegebouw werd gerenoveerd en waar
redelijkerwijs mogelijk in een stijl
gebracht overeenkomstig de nieuwbouw.
De bestaande installaties zouden vrijwel
volledig worden vernieuwd. In eerste
instantie was het de bedoeling de ombouw
van het machinegebouw te laten plaatsvinden nadat het nieuwe energiegebouw
in bedrijf was gesteld. Het energiegebouw
zou dan de taak van het machinegebouw
tijdens deze fase geheel overnemen. Om
twee redenen is in een later stadium
besloten voor een gefaseerde ombouw van
het bestaande machinegebouw: door een
toename van het verbruik was de pompcapaciteit in de nieuwbouw te kritisch.
Hierdoor zou er onvoldoende leveringszekerheid zijn door het volledig ontbreken
van reservepompcapaciteit. Voorts werd
een proefperiode van drie weken en
het hierna voor enkele maanden volledig
afhankelijk zijn van de nieuwe (en beperkte^ installatie als te risicovol gezien.
Achteraf is dit een goede keuze geweest.

Er hebben zich enkele kinderziektes voorgedaan, maar door de gefaseerde ombouw
van het bestaande machinegebouw waren
de consequenties beperkt.
Leveringszekerheid
Bijbouwactiviteiten zoals omschreven op
het terrein van een 'draaiend' zuiveringsstation moet terdege rekening worden
gehouden met de continuïteit van het
proces.Zo is het niet alleen belangrijk
voortdurend intensief overleg met de
belanghebbenden te voeren over de op de
dagelijkse produktie betrekking hebbende
activiteiten tijdens de bouw, maar is het
evenzeer van belang de kwaliteit van het
drinkwater, alsmede de levering van water
voor 100%te kunnen garanderen. Zo zijn
bijvoorbeeld vooraf de volgende zekerheden ingebouwd:
- de twee zand- en koolfiltergebouwen
kunnen afzonderlijk van elkaar bedreven
worden;
- terreinleidingen zijn op cruciale
plaatsen dubbel uitgevoerd, zodat bij een
eventuele leidingbreuk de functie van de
desbetreffende leiding snel kan worden
overgenomen;
- de twee pompenkelders kunnen
afzonderlijk van elkaar functioneren.
Dat hiervoor tijdens de werkzaamheden
soms ingewikkelde hulpconstructies of
tijdrovende faseringen moeten worden
uitgevoerd, is daarbij van ondergeschikt
belang.
Evaluatie
Het hier in kort bestek toegelichte project
is door goed overleg met alle betrokkenen
voorspoedig verlopen. Bij elke uitbreiding
zijn bouwkundige en constructieve
ingrepen een noodzaak. Echter, bouwen
aan dergelijke projecten brengt de nodige
specifieke kennis en randvoorwaarden
met zich mee.
Ook de watermaatschappij moet zich als
opdrachtgever en gebruiker bewust zijn
van de vele aspecten die tijdens ontwerp
en uitvoering van belang kunnen zijn voor
de bedrijfsvoering nu en in de toekomst.
Zo zal bij volgende projecten het ontwerp
van filters op multifunctionaliteit worden
getoetst, zodat de filters bij veranderingen
in het proces op eenvoudige wijze van
bijvoorbeeld koolfilters tot zandfilters
kunnen worden omgebouwd.
Wanneer de produktie tijdens dergelijke
grote ingrepen dan toch, mede door een
goede organisatie van de bouwactiviteiten,
ongestoord doorgang kan vinden en het
• I'crvolg oppagina 623.
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Noten
1. Dit beperkte verbod bepaalt dat beregening van
grasland uit grondwater vóór 1 juni volledig
verboden is. In juni en juli is beregening verboden
tussen 11.00 en 17.00 uur. Ontheffing wordt
verleend in een 5%-droog jaar en binnen 48 uur na
emissie-arme mestaanwending in de maand mei.
Het verbod beoogt het agrarisch grondwaterverbruik met 10 miljoen m 3 op jaarbasis te
verminderen [Provincie Noord-Brabant, 1991].
2. Ook het W'RR-rapport 'Duurzame risico's: een
blijvend gegeven' [1994] volgt een dergelijke
redenering: 'Deze informatie dat beregening niet
tot verbetering van het bedrijfsresultaat leidt auteurs moet een aansporing vormen om te
komen tot een sterkere vermindering van het
gebruik van schaars grondwater voor irrigatie-doeleinden in de landbouw, bijvoorbeeld via het
transactiemechanisme of door verbodsbepalingen.'
3 'Arbeidsopbrengst ondernemer' = Netto
bedrijfsresultaat + arbeidskosten ondernemer
hierin zijn de kosten voor leidinggevende en

toezichthoudende arbeid niet opgenomen)
[Van den Tempel en Giesen, 1992].
4. In de studie van de SWLT |1980], het PAW'Nonderzoek [Goeller etal. 19831, het LEI/WL
[1985], de WAS [1988] en Arnold |1990] worden
berekeningen uitgevoerd naar de rentabiliteit van
beregening. De studies dienden als voorbereiding
op planvorming voor het nationale waterbeheer.
De rentabiliteitsstudies van Mandersloot etal.
[19851en van Metselaar etal.|1991] vonden plaats
in opdracht van respectievelijk de provincies
Gelderland en Noord-Brabant.
5. Op grond van deze gegevens verwachtte men
een uitspraak te kunnen doen over de waterbehoefte in de landbouw. Deze veronderstelling
bleek met name voor grasland niet juist te zijn.
Volgens de PAW'N-studie (vgl. [Goeller etal.,
1984; Sprong etal.,1984] zouden de baten van de
grasopbrengst in 1976 met een factor 2 moeten
worden vermenigvuldigd om beregening in
omvang, zoals in datzelfde jaar waargenomen, nog
juist rendabel te doen zijn. Deze factor 2 is bekend
geworden onder de naam 'grass multiplier'.
6. Ook aannames in het onderzoek kunnen
worden aangevochten, zoals de hoogte van de
rentevoet, de gewasverdampingsfactor, de effectiviteit van beregening, etc. Een voorbeeld van een
discussie hierover is terug te vinden in Mandersloot etal. (1985].
7. In milieutechnisch opzicht biedt beregening
volgens sommige auteurs dan ook een aantal voordelen. Door een betere benutting van stikstof vindt
een lagere nitraatuitspoeling plaats [Wouters,
Van der Putten en Steenvoorden, 1992]. Andere
onderzoekers betwijfelen dat vgl. [Bles, 1988]).
Vast staat dat emissie-arme mestaanwending in
droge perioden alleen mogelijk is wanneer ook
beregend kan worden.
8. De studie van het Staring Centrum uit 1991
komt in ruime mate tegemoet aan deze kritiek,
door de afschrijving van een installatie in zijn
geheel niet mee te rekenen in de kosten [Metselaar
etal, 1991],
9. Recentelijk wordt al afstand genomen van het
gebruik van 'rentabiliteit' als onderbouwing van de
beregeningsverboden. 'Vanuit het stand-still beleid
in Noord-Brabant wordt er van alle categorieën
grondwateronttrekkers om een stukje vermindering
gevraagd. Zo is de rentabiliteit van beregening niet
relevant .'...). Het ging er alleen om dat de beperkingen die we hebben gesteld niet leidde tot
bedrijfssluitingen in de landbouw' [Van Zoelen,
1994]. Staan blijft echter dat het beleid wel op
grond van dit criterium is vormgegeven.
10. Een dergelijke ontwikkeling is in de provincies
Limburg en Noord-Brabant inderdaad te zien. De
provincie Noord-Brabant overweegt daarom ook
voor andere gewassen een gedeeltelijk beregeningsverbod af te kondigen [De Wachter,
beleidsmedewerker provincie Noord-Brabant; pers.
med.].
11. Landbouwers in Noord-Brabant hebben bij de
Raad van State tegen het beregeningsverbod van
de provincie beroepsprocedures aangespannen.
Deze procedures zijn nog niet afgerond. Een van
de argumenten die de landbouwers gebruiken is
precies het hier gepresenteerde argument.
12. De intensieve varkenshouderij vindt bijvoorbeeld haar mestafzet in de zomerperiode vooral op
weidebedrijven. Een beregeningsverbod voor grasland zou kunnen leiden tot een beperking in de
mogelijkheden voor de afzet van mest, waardoor
ook de varkenshouderij gevolgen ondervindt van
de verboden.
13. Het hangt van de situatie af wat onder 'billijk'
wordt verstaan. In de Nederlandse situatie ligt een
verdeling naar areaalgrootte het meest voor de
hand, gezien de manier waarop kosten en baten
binnen waterschappen worden omgeslagen.
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resultaat van ieders inspanningen leidt tot
een volwaardiger produktieproces, dan
mag worden gesproken van een geslaagde
inspanning.
Betrokken adviseurs/aannemers
Voor dit project zijn actief geweest:
- Kiwa NV voor procestechnologisch
advies,proefonderzoek koolfiltratie en
ontwerp UV-installatie;
- Ingenieursbureau Van der Mast BV
voor de bouwkundige engineering, civieltechnisch advies algemeen en directievoering;
- Milfac voor opstelling draaiboek
inbedrijfstelling;
- Rossmark Waterbehandeling BVvoor
engineering/uitvoering van de diverse
technische installaties;
- Zeiderveld BVvoor bouwkundige
uitvoering;
- A.Hak Nederland BVvoor uitvoering
terreinleidingen;
- Ir. O. Boom,projectarchitect algemeen.
• • •

WL krijgt twee grote projecten
in Hong Kong
Het Waterloopkundig Laboratorium (WL)
heeft onlangs een adviesopdracht
gekregen voor waterkwaliteit en ecologie
in Deep Bay,een sterk vervuilde baai
tussen China en Hong Kong. Opdrachtgever is de overheid uit Hong Kong: het
Environmental Protection Department
(EPD). Samenwerkende partijen zijn
hoofdaannemer AXIS Environmental,
WL,Consultants in Environmental
Sciences (CBS) en een aantal onderaannemers waaronder ook een Chinese. WL
zal een drie dimensionaal model opzetten
voor waterkwaliteit, sedimenttransport,
waterbeweging en ecologie.Met dit model
zullen samen met AXIS mogelijke
beheersstrategieën worden ontwikkeld en
uitgetest. Drie medewerkers van EPD
zullen in Nederland opgeleid worden in
het gebruik van de modellen zodat zij in
de toekomst zelf aanvullende strategieën
kunnen uitwerken.
Een tweede opdracht verkreeg WL van
het Civil Engineering Department (CED).
Voor het schaalmodel van Victoria
Harbour, dat in eigendom is van CED,
gaat WL adviseren over de vernieuwing
van het meet- en regelsysteem waaronder
snelheids- en waterstandmeters en harden software voor de opwekking van
(getij-)stroming. De projectuitvoering
geschiedt in samenwerking met de
Polytechnic University in Hong Kong.
Persbericht WL)

