Werken voor dedrinkwatervoorziening van Amsterdam

Inmiddels wasde Rijn van kwaliteit
veranderd; vooral het chloridegehalte was
gestegen. Ir. Huisman stelde berekeningsmethoden op om na te gaan hoe in de
toekomst bijwisselendeafvoeren vande Rijn
het chloridegehalte van het Rijnwater zich
zou ontwikkelen en op welke wijze daarmee
in de plannen rekening zou moeten worden
gehouden.

Rapport 1948
Ir. Leendert Huisman trad op 15september
1947 in dienst van Gemeentewaterleidingen
in Amsterdam. Het bedrijf stond onder
leiding van ir. Cornells Biemond, in wiens
capabele handen het gemeentebestuur van
Amsterdam de leidingvanhetbedrijf in 1937
had neergelegd, maar die alsgevolg van de
oorlog tienjaar had moeten wachten alvorens
zijn energie te kunnen ontladen inde zo
nodige opbouw van het Amsterdamse bedrijf.
Het zou nu gaan gebeuren. Ir. Huisman
kreeg de leiding van de belangrijke afdeling
Nieuwe Werken.

IR. C. VAN DER VEEN
Directeur Gemeentewaterleidingen Amsterdam

In zijn rapport aan de gemeenteraad van
1940 had Biemond zijn toekomstvisie op het
bedrijf gegeven. Al wasde drinkwatervoorziening in dejaren dertig niet in
onmiddellijk gevaar geweest en had de
gemeente zelfs flinke winsten in zijn zak
kunnen steken, toch waren de grondslagen
van het bedrijf wankel en de toekomst
onzeker. In de Amsterdamse waterleidingduinen te Leiduin immers werd tientallen
jaren geteerd op de eindigende voorraad
ondergronds zoet water, terwijl de piassenwaterleiding in Loosdrecht weliswaar
regelmatig in de loop der tijden was
opgekalefaterd, maar nooit was uitgegroeid
tot een volwaardig bedrijfsonderdeel.
Daarnaast was in de crisisjaren en de
daaropvolgende oorlog veel noodzakelijk
onderhoud achterwege gebleven waardoor
het bedrijf tot op het bot was uitgekleed.
Er moest derhalve vanallesgebeuren ensnel.
Huisman werd gevestigd in het wat
ouderwetse kantoorgebouw, Nieuwe
Herengracht 29,op de tweede verdieping,
bereikbaar via een eindeloos lange trap met
een platform als rustpunt middenin. Een
verdieping hoger zat ir. G. A. P. Ooykaas.
die later adjunct-directeur was. Ir. Huisman
kreeg tot werkgebied de hydrologie van de
duinen alsmede het ontwerpen en bouwen
van de toekomstige pompstations;
ir. Ooykaas deed de transportleidingen.
Het rapport 1940was intussen op een aantal
punten verouderd, zodat dit eerst moest
worden aangepast. Huisman had hierin een
leeuwendeel; zijn vaardige pen isin vele
hoofdstukken te herkennen. Omstreeks
Sinterklaas was er een korte onderbreking in
het onderwerp van de schrijfbezigheid: er
werden dan gedichten gemaakt die in het
bijzonder bestemd waren voor het vrouwelijk
personeel van het Bureau Directeur.
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Nieuwe Herengracht 29.

De meeste tijd echter ging zitten in het
rapport 1948.
Het centrale punt in het rapport was een
oplossing te vinden om het interen op de
duinwatervoorraad tegen te gaan. Reeds in
het begin van de eeuw had dit tot felle
discussies geleid, waarbij de toenmalige
directeur, ir. J. M. K. Pennink, voorstelde
water uit de Rijn bijAmerongen naar de
duinen te transporteren teraanvullingvande
voorraad zoet water inde duinen. Zijn voorstel werd door de gemeenteraad van
Amsterdam verworpen en en Pennink kreeg,
na onverkwikkelijke discussies met het
gemeentebestuur, zelfs vroegtijdig ontslag.
In de rapporten 1940en 1948werd zijn
denkbeeld weer opgepakt en daarna tot
uitvoering gebracht.
De rapporten 1940 en 1948.
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Intussen werden na het aanvaarden van het
rapport 1948concrete stappen gedaan om
tot het leggen van een buisverbinding met de
Rijn te komen. Op grond van uitvoerige
studies werd niet Amerongen maar Jutphaas
aan het Lekkanaal gekozen als innamepunt
van Rijnwater. Amsterdam had liever een
onttrekkingspunt aan het Amsterdam-Rijnkanaal dichterbij huis gekozen.
De Rijkswaterstaat stond dat evenwel niet
toe,onder andere omdat menmeende de stad
Utrecht in de toekomst ruimte te moeten
laten afvalwater op het Amsterdam-Rijnkanaal te lozen. De wet tegen verontreiniging
van oppervlaktewater kwam pasveel later.
Nadat het innamepunt en ook het transportleidingentracé waren vastgelegd, na langdurig
en vaak moeilijk overleg, kon met de
aankoop en onteigeningvangrond enmet de
bouw van de werken worden begonnen.
Intussen had het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (PWN) interesse
getoond voor de aanvoer van Rijnwater naar
zijn winningsgebied inde duinen ten
Noorden van het Noordzeekanaal.
Amsterdam en de Provincie brachten hun
gezamenlijke belangen onder in de naamloze
vennootschap WRK: Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland. Twee
industrieën. Hoogovens en Van Gelder,
meldden zich alsbelangrijke afnemers van
het voorgezuiverde rivierwater. Er werden
met hen leveringscontracten afgesloten:
aandeelhouders van de NV bleven echter
alleen provincie en gemeente.
Zelf heb ik aan deze beginperiode een mij
nog zeer helder voor de geest staande
herinnering. Ik wasdoor ir. Huisman
gevraagd op te treden als grondmechanisch
adviseur van de funderingen van het
pompstation Jutphaas en van het ontwerp
van de taludsvandeslibbergplaats.Dat moet
omstreeks 1950zijn geweest. Het terrein van
het toekomstige pompstation wastoen niet
meer dan een kale, winderige baggerbergplaats met veel wuivend gras. Ik herinner mij
dat wij er samen stonden onder de wijde
hemel van het rivierlandschap en de plaats
van de te maken grondboringen vaststelden.
Enige tijd later werden de eerste palen
geheid.
In 1957 werd WRK Iofficieel geopend.
Er was een 54 km lange en 1.500 mm wijde
buisvan voorgespannen beton gelegd naarde
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Amsterdamse waterleidingduinen; een deel
van het aangevoerde water zou door een
tweede pompstation te Vogelenzang over
27 km verder worden gebracht naar
Hoogovens, Van Gelder en het PWN.
In Jutphaas was een modern pompstation
met een maximale capaciteit van
70 miljoen m 3 per jaar verrezen.
Een ruwwaterpompgebouw bracht het water
naar het snelfiltergebouw; daarna volgde
chloring en via de filtraatkelder werd het
water in de transportleidingen gepompt.

Windketels zorgden ervoor dat geen
waterslag kon optreden. Het gehele
pompstation werd gebouwd onder de
bescheiden maar sprekende en afgewogen
architectuur van professor Piet Elling, die als
adviseur door Gemeentewaterleidingen was
aangezocht.
De grote rol die ir. Huisman bij het tot stand
brengen van WRK Ihad geleverd, bleek uit
de omstandigheid dat het hem tijdens de
opening WRK Iwerd toevertrouwd in de
kelders, terwijl in de filterhal Prins Bernhard

De leidingen WRK Ien 11

Prins Bernhard zet WRK 1in werking onder toeziend
oog van president-commissaris Prakken.

de officiële openingshandeling verrichtte, de
feitelijke handeling te verrichten waardoor
de pompen in werking zouden worden
gesteld en het water zou gaan stromen.
Het lichte defect in de synchronisatie van die
handelingen isvoor vele aanwezigen bij de
opening een levendige herinnering gebleven.
Met de WRK Iwas een zeer opmerkelijk
werk tot stand gekomen waarin analyse,
vernuft, synthese en nuchtere ingenieursbouwkunst hadden samengewerkt. Sinds de
ingebruikstelling hebben de werken feilloos
gedraaid.
Ingewijden weten dat de WRK Igeen dag
later klaar had moeten komen. Het wasin
1957 een droge hete zomer en het laatste
beetje water moest uit de duinen worden
geperst om aan de dorst van Amsterdam te
kunnen voldoen voordat het water uit
Jutphaas klaterend in de duinen kon worden
gevoerd.
Om het WRK-water in de duinen te
ontvangen, moesten daar de nodige werken
worden aangelegd. Ik zal daarop in het
vervolg van dit artikel nader ingaan.

WRK 1—1 X015OO
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WRK II
De dorst naar water steegsnelindie jaren.
Reeds omstreeks 1960 moesten in allerijl
voorbereidingen worden getroffen tot
uitbreiding met een tweede eenheid, de
WRK II.
Het pompstation werd in omvang nagenoeg
verdubbeld. Een dubbele leiding met 1.200
mm doorsnede werd ontworpen die zich bij
Vijfhuizen splitste in twee enkele leidingen
naar achtereenvolgens de Amsterdamse
waterleidingduinen en naar de industrie in
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het IJ-mond gebied. Deze uitbreiding met
een maximale jaarcapaciteit van 70 miljoen
m 3 kwam in 1967gereed, waardoor de totale
WRK-capaciteit op 140miljoen m 3 per jaar
werd gebracht.
Alvorens deze werken van WRK IIuit te
voeren, was alsalternatief onttrekking van
water uit het IJsselmeer ten Oosten van
Medemblik onderzocht. Uit een vergelijking
van de begrotingen bleek,datdeaanlegende
exploitatie van een voorziening uit het
IJsselmeer duurder zou uitkomen.
Bovendien werd door de toekomstige
afnemers van WRK II uit een oogpunt van
kwaliteit en veiligheid aan rivierwater de
voorkeur gegeven.
Het PWN besloot niet deel te nemen aan
WRK II; men gaf er de voorkeur aan een
eigen nieuwe winplaats teAndijk te bouwen,
alwaar het water rechtstreeks tot drinkwater
kon worden bereid.
Leiduin II
De uitbreiding WRK IIwas mede veroorzaakt door het snel stijgend watergebruik in
Amsterdam. Omstreeks I960 gingdat in een
tempo overeenkomend met een verdubbeling
van het gebruik in een periode van 20 jaar.
De plassenwaterleiding was nog niet aan de
beurt om vernieuwd en vergroot te worden.
Daarom werd besloten de duinwaterwinning
te Leiduin uit te breiden met Leiduin II.
Daartoe werd de maximale infiltratiecapaciteit opgevoerd tot 70 miljoen m 3 per
DefilterhalWRK 1.

jaar. Er werden nieuwe filterinstallaties
gebouwd, in principe volgens hetzelfde
bereidingssysteem alsvan het bestaande
Leiduin I.
Het toegepaste systeem bestaat uit aëratie
van het uitde duinen nainfiltratie afkomstige
water, vervolgens behandeling met actieve
kool, snelle en langzame zandfiltratie en
tenslotte toevoeging van chloor.

Vooral bij de nieuwe langzame zandfilters
was een belangrijke ontwikkeling te
constateren.
Reeds eerder waren de oorspronkelijk open
langzame zandfilters van Leiduin I met
balken van voorgespannen beton overdekt.
Het grote voordeel van overdekking isdat
besmetting door vogelswordt uitgesloten
terwijl door het gebrek aan licht algenvorming wordt tegengegaan. Dit iseen
belangrijke verbetering van de kwaliteit van
het bereidingsproces. Bij Leiduin II werd de
overkapping van de langzame zandfilters in
een moderne betonconstructie meteen
uitgevoerd. Bovendien werd het in de
gebouwde hal mogelijk het periodiek
reinigen van de filters met een automatische
schraper tot stand te brengen, waardoor het
niet meer nodig isdat het filter door mensen
wordt betreden. Uit hygiënisch oogpunt is
dat een belangrijk voordeel. Echter ook het
schoonmaken van de filters wordt hiermee
sterk vereenvoudigd en verbeterd.
Pompstation Amstelveenseweg
Ongeveer tegelijk met Leiduin IIwerd een
nieuw distributiestation aan de Amstelveenseweg gebouwd met de karakteristieke
watertoren van Elling. Dit was nodig om het
water verder destadintestuwen met namein
de richting van Amstelveen dat zich sterk
uitbreidde. Het pompstation isvoorzien van
reinwaterkelders waarvan de inhoud is
berekend op grond van het maximum
daggebruik, zoals gewoonlijk, en een analyse
van de risico's van buisbreuk. Ook in deze
berekeningen herkent men de logica die al
het werk van Huisman kenmerkt. Later zijn
nog enkele kelders bijgebouwd. De watertoren isnodig om de tijd te overbruggen
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wanneer bijwegvallen van de elektrische
stroomvoorziening op de noodstroomvoorziening met diesels moet worden
overgeschakeld. Tevens ishet nut van de
toren gebleken bij zeer grote piekafnamen
gedurende korte tijd, bijvoorbeeld aan het
begin van de pauze van een voetbalwedstrijd
van Ajax.
Amsterdam kende omstreeks 1965 geen
watertorens: de vroeger gebouwde torens
had men zelfs gesloopt. Omdat de pompen
met stoom werden gedreven, was het
namelijk uitgesloten dat alle pompen tegelijk
zouden stoppen.

Snel/Uiers enspoelreservoir Leiduin II.

uitgepompt. Oorspronkelijk, bij het opzetten
van de infiltratiewerken tastte men nog sterk
in het duister. Men kan zelfs stellen dat de
werken en inrichtingen voor een deel
toevallig zijn ontstaan. Zo was het in de
Amsterdamse plannen eerst voorzien het
WRK-water in reservoirs c.q. bekkens in de
Vogelenzangse Polderopteslaan,inde buurt
van de duinen, om het uitkomende water
vervolgens te mengen met autochtoon
grondwater. Omdat de voor de opslag
benodigde ruimte nietofnietsnelgenoeg kon
worden gevonden, ishet huidige systeem
ontstaan waarbij een zekere voorraad in de
Uitbreiding WRK II.
De overdekte langzame zctndfiltersvan Leiduin II

Sedert 1955echter werden allepompen door
elektromotoren gedreven; met de gekoppelde
elektriciteitsnetten werd daarom een
gelijktijdig stoppen van alle pompen wel
degelijk een reële mogelijkheid. Dus was het
noodzakelijk aan de Amstelveenseweg een
watertoren te bouwen. Om dezelfde reden
werd omstreeks dezelfde tijd een watertoren
gebouwd bij het pompstation aan de Van
Hallstraat.
Hydrologie van de duinen
Er isinNederland reedsveelgeschreven over
de hydrologie van de duinen en de daarbij
optredende aspecten van kunstmatige
grondwateraanvulling. Ik volstahierdanook
met te constateren dat dekennisvande zoeten zoutwaterstromen sinds 1945 enorm is
toegenomen. Dat geldt ook voor de bedrijfsvoering van de watervoorziening, waarbij
water in de duinen werd gevloeid om na
circulatie, voorraadvorming en menging met
oorspronkelijk grondwater te worden

duinen zelf gevormd wordt, terwijl bovendien infiltratie plaatsvindt.
Reeds in 1965tijdensde 17de vakantiecursus
in Drinkwatervoorziening van de Technische
Hogeschool te Delft wees professor ir.
L. Huisman op de mogelijkheid drinkwater
rechtstreeks uit oppervlaktewater te
bereiden. Kunstmatige grondwateraanvulling
heeft evenwel specifieke voordelen,
waardoor het veelal de voorkeur heeft.
Deze zijn onder andere:
a. een verbetering vandekwaliteit van het te
infiltreren oppervlaktewater door biologische
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en chemische processen tijdens debodempassage;
b. eenafvlakking vanwaterkwaliteit door
het verschil vanverblijftijd indebodemvan
onderscheiden waterdeeltjes;
c. ondergrondse berging envoorraadvorming vangeïnfiltreerd water, waardoor
het mogelijk iswater teonttrekken in
perioden datinfiltratie wordt onderbroken,
bijvoorbeeld door eenslechte kwaliteitvan
het te infiltreren water;
d. de mogelijkheid waterstromen inde
ondergrond tebeïnvloeden endaarmeeook
de grondwaterstand te reguleren.
Het hydrologisch onderzoek ende daarmee
samenhangende bedrijfsvoering neemt bij
Gemeentewaterleidingen nogsteedseen zeer
voorname plaats in.Daarmee wordteen
gevestigde traditie voortgezet.
Slot
Op 1 septemer 1964werd ir.L. Huisman
benoemd tot hoogleraar enverliet hijde
Amsterdamse Gemeentewaterleidingen, na
nogenige tijd alsadviseur tezijn aangebleven
om deonderhanden zijnde werken te
begeleiden.
Het was voor het bedrijf een eeruitzijn
midden eenhoogleraar naar voren tezien
treden, diebovendien Rector Magnificus
werd eneeneredoctoraat tendeel viel.
Zijn vertrek eind 1964 betekende tegelijkertijd eengroot verlies.Nu,zoveel jaren later,
valt te constateren datzijn invloed openin
het bedrijf groot isgeweest.
Huisman bevestigde enversterkte inzeer
belangrijke mate dehydrologische kwaliteit
die het bedrijf in huis moet hebben endie
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onmisbaar isvoor de bedrijfsvoering.
Zijn wetenschappelijke opconcrete resultaten gerichte aanpak heeft een blijvende
stempel gedrukt op Gemeentewaterleidingen.
Deze komt ooktotuitrdrukking inhetwerk
van de RIWA, degroep samenwerkende
Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven,
waarvan hijjarenlang secretaris was.
Daarin werden vele activiteiten ontwikkeld
in de strijd voor eenbetere kwaliteit van het
Rijnwater. Het werk vandeRIWA isin
Nederland niet meer wegte denken.
Zijn grote activiteiten zijn ruimschoots terug
te vinden indehiervoor aangegeven werken
die totstand kwamen voor deWRK. te
Leiduin eninAmsterdam. Hij werkte
daaraan meemettalvanandere medewerkers. Ik denk daarbij metname aanzijn
rechterhand, ing. A.J. M.vanEyle, adjuncthoofd vandeafdeling NieuweWerken. Maar
er waren vele anderen. Zijn geheim wasdat

hij kritisch konzijn zonder aftestoten; hij
droeg bijtotdesamenwerking bij
Gemeentewaterleidingen opeenwijzedie
legendarisch isgeworden.
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