WRKIII officieel ingebruik

De waterwin- en watcrtransportwerken
WRK III in Enkhuizen dieop 25 september
1981 officieel in gebruik worden genomen,
zijn gebouwd in opdracht van deNV
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland is belast geweest met het voorontwerp, het proces, de
bouw, de aanleg van transportleidingen en
de financieel-economische kant vanhet
project.
Wij menen dat de op velerlei fronten ingebrachte kennis en ervaring bij de realisering van de WRK IH-werken dienen te
worden vastgelegd. Daarom is een aantal
specialisten verzocht artikelen te schrijven
over de verschillende aspecten vandit
nieuwe waterzuiveringsbedrijf. In dit
speciale nummer van H«0 zijn die
artikelen bijeengebracht.

Bijdeomslagfoto
WRK III vanuit de lucht gezien.

H 2 0(14) 1981,nr. 19;416
U.D.C. 628.16 (Enkhuizen)
J. HAASNOOT:
The WRK III project
The WRK (Watertransportcompany Rhine—Kennemerland Ltd.)had in use until recently two
long distance pipeline systems WRK Iand
WRK 11,by which pretreated water from the
river Rhine is pumped to the dunes (in behalf
of artificial recharge) and to industries along the
North Sea Canal. Since July 1981a third system
for the same purpose became operative, the
WRK III, now with abstraction and treatment of
water from the Ussellake near Enkhuizen.
The annual capacity of thenew pumping station
and its pipeline system is 110 million m:!.The
pipeline has a length of 62km of which 56km
carried out double.
Total costs of the project are about 410million
Dutch guilders.
H»0(14) 1981,nr. 19;419
U.D.C. 628.16.001.5
P. C. KAMP:
Research and process design
The WRK III treatment system supplies water
for industry and dune infiltration.
The chosen purificationsteps consist of inlet from
the lake IJsselmeer, reservoir with 15 days
minimum detentiontime, straining, mixing, flocculation, lamella sedimentation and upflow filtration.
A description is given of the main aspects, the
pilot plant studies and the process design of
the plant.
The importance of a well designed mixing and
flocculation is illustrated.
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J. JÄGER:
Organization of the activities
The design and construction of the pumping
station Enkhuizen and the other buildings and
mechanical and electrical installations of the
WRK III project were laid in the hands of the
Building Department of the Provincial Waterworks of North-Holland (PWN).
In view of the large scale of these parts of the
project, in relation to the capacity of manpower
of that department, it wasnecessary to call in
external advisors and drawing-offices. The number
of PWN-employees wasnot changed in order to
avoid over-capacity after the work should be done.
In this article is described how the activities have
been organized to make it possible to finish the
work nearly within the planned time limit.
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C. ROZEMEUER:
Planning and co-ordination
After the decision had been made to carry out
the project a rough time scedule was framed.
Start was made with developing the building
site in the 'IJsselmeer' and the preliminary study
in the drawing offices, to be followed bythe
final drawings and the orders to construct the
buildings and apparatus.
While the buildings were being constructed, a
start was made with installing the apparatus.
Good planning and co-ordination avoided
possible problems.
This project has once again proved that it is
important to reserve in the planning an extended
period for testing the apparatus and for trial
runs.

(More on page414)
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R. W. HERINGA:
Architecture and design
During the realization of this project, it was
seen as a challenge in the different branches of
technology involved to develop — while carefully
weighing everybody's interests — the most
acceptable design all round and consequently the
most favourable housing for this process.
Excursions in the works called for a complete
and clear survey of the entire process, presented
in harmonious and attractive interiors. By now
it has become obvious that the systematic process
schemes, which eight years ago supplied the basic
information for the design, did lead to functional,
orderly and attractive buildings which, by means
of their symmetric, almost schematic design
reflect the process quite clearly.
Together they form one complex, its integrality
also emphasized by the architecture, the application of materials and the range of six blue
colours.

H 2 0 (14) 1981, nr. 19; 433
U.D.C. 628.16.0O2.2
G. H. BERNHARD:
Constructions
After the construction of a basin in the Usselmeer (former Southersea) a pumping-station was
built near the town of Enkhuizen on an
artificial peninsula.
In the spectacular complex of buildings a
complete waterpurification installation is accommodated. This installation purifies the polluted
water of the IJsselmeer into clean water used for
drinking water after infiltration and used for
industries. Also are accommodated the offices for
process-control and for management.
In the article also are described the stations at
the end and along the pipeline by which the
water will be transported to the customers at a
distance of 56 and 62 kilometers respectively.

H 2 0(14) 1981,nr. 19; 437
U.D.C. 628.16 : 621.65/69
W. VAN MEULENAARSGRAF:
The mechanical outfit
A description is given of the main mechanical
outfit of some important parts of the plant.
Successively are described: the intake pumpingdevice, the purification plant, the pipeline
pumping station, the equipment to prevent waterhammer, the emergency dieselgenerating sets and
the distribution and delivery stations at the end
of the pipelines.
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M. F. JANSSEN, J. J. G. WERKHOVEN
and E. M. BOS:
The electrical installations
In this article are described:
— the supply of electricity by the public power
network;
— the safeguarding of the electricity supply by
means of an emergency generating station and
a no-break installation;
— the large power consumers, such as the pump
drives, attention being paid to no-loss regulations,

improvement of the labour factor and fouling
of the circuit;
— prevention of the intake of fish by the
pumping installations by means of the application
of electricity.

piles necessary, across a length of 41 km.
In that case for each pipe a foundation of
4 wooden piles, with a length of 9 or 18 m.
has been used.

Finally is given a short impression of a number
of auxiliary installations such as communications,
guarding of the site etc.
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H. T. FRIJLING and K. SILVER:
The pipeline performance
The crossing of the northern part of the province
of North-Holland from east to west with a double
0 1400mm concrete pipeline, means a confrontation with many roads, canals, railroads and
ditches, but also with many authorities, landowners and landusers.
In this article a number of aspects of this
extensive work are described, such as the transport
of the pipes across marshy land, the drilling
systems of the canal and motorwaycrossings and
the legal aspects.

H 2 0(14) 1981,nr. 19; 448
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J. C. COMIS, S. HAIJMA and M. F. JANSSEN:
Controlsystem
A short description of the watertreatmentplant
WRK III is given and also general points of view
concerning the controlsystem.
During engineering (1978/79) a number of
demands had been made for a suitable controlsystem, among others operating the whole plant
by one operator only.
Honeywell was able to offer their Total Distributed Controlsystem (TDC-2000), approaching
very close our demands, but for the digital control
(on/off etc) it was necessary to add Programmable Logic Controllers (Siemens S-311). Transmission of signals from and to the field is realised
by data hiways (coax cables).
The interface to the operator consists of redundant color cathode ray tubes (CRT's) giving short
term information of process status and process
values. A supervisory system (H-4500 computer)
with CRT's provides extended information for
management (long term, reports etc.) and also are
configured about 120 schematics with live data.
Good attention has been given to ergonomie
aspects for operating the plant in a suitable
manner.
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R. J. HAZEWINDUS:
The feeding of chemicals
By the treatment of Usselmeerwater various
chemicals are used. Ferric sulphate is added for
the coagulation. It is delivered as ferrous sulphate
and changed into ferric sulphate by an oxidizing
process with air and the help of sulphuric acid
and activated carbon. To promote the coagulation
an organic agent is added. The agent is a powder
from which a solution is made.
Lime is dosed for neutralization.
Sodium chlorine is used for the conversion of the
rest ferrous sulphate into ferric sulphate and to
prevent growth of organic matter in the treatment
plant and in the pipeline.
This article gives a description of the various
systems for preparation and dosing the chemicals.
H 2 0(14) 1981,nr. 19; 456
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M. KOK and C. A. DE WATER:
The pipeline design
In this article a description is given of the
0 1400mm double pipeline leading from Enkhuizen at the Ussellake to the dune-area near
Heemskerk across a length of 56 km, and the
0 1500 mm single pipeline, across a length of
6 km, from Heemskerk to the Steel Works at
Umuiden.
The pipeline has been constructed with prestressed
concrete pipes, each pipe 6 m long.
The project included a number of road and canal
crossings. The bad sub-soil conditions of the
2 x 0 1400 mm stretch made a foundation on

H 2 0(14) 1981,nr. 19; 464
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C. HEEMSKERK:
Financial aspects
WRK must find the capital needed for WRK III
through loans. This will be effected by means of
long-term private loans. In the last few years, the
market for such loans has not been favourable.
The high interest rates in particular created
problems regarding this aspect.
WRK only undertakes new projects when the
company is certain that, on the basis of preliminary binding contracts, the costs involved can
be charged to the company's customers after
completion of the project.
The customers, on the other hand, obtain the
right to a specific capacity of the works. The
contracts are concluded for a long period in
which the projects concerned must be written
down.
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Ten geleide

Voorwoord

Prins Claus der Nederlanden zal op
25 september 1981 de WRK III officieel
in gebruik stellen. Op dat moment is een
watertransportsysteem met een capaciteit
van 110miljoen m 3 per jaar toegevoegd
aan de watervoorziening in de provincie
Noord-Holland. Het water wordt ontleend
aan het IJsselmeer nabij Enkhuizen en
Andijk, daarna primair gezuiverd en vervolgens door een dubbele buisleiding in
de richting van de waterwingebieden van

IR. C. VAN DER VEEN
President-Directeur
NV Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland WRK

het PWN en naar het industriële complex
van Hoogovens gestuwd. Op indirecte wijze
wordt tevens water geleverd aan de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Velsen en
Zandvoort. De werken, waarvan de kosten
rond 410 miljoen gulden belopen, zijn
mede voor de toekomst gebouwd.
De WRK III is de derde loot aan de stam
van de NV Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland; de WRK I en II zijn
sinds 1957 respectievelijk 1967 in gebruik.
Zij bestaan uit soortgelijke systemen met
een transportcapaciteit van in totaal rond
150 miljoen m;<per jaar. WRK I en II
onttrekken hun water in Nieuwegein aan
het Lekkanaal en pompen het na primaire
zuivering naar de duingebieden van Gemeentewaterleidingen van Amsterdam en
van het PWN, alsmede naar Hoogovens
en de papierfabrieken te Velsen.
De WRK kwam in 1951 tot stand toen de
provincie Noord-Holland en de gemeente
Amsterdam de handen ineen sloegen en
de NV oprichtten met het doel voorgezuiverd rivierwater uit de Rijn aan te voeren
ter infiltratie van hun waterwingebieden
in de duinen.
Hoogovens en Van Gelder Papierfabrieken
meldden zich als belangrijke afnemers van
water voor industrieel gebruik.
De WRK heeft de vorm van een Naamloze
Vennootschap, waarin Amsterdam en de
Provincie een gelijk aantal aandelen bezitten; in de Raad van Commissarissen
wijzen zij elk drie leden aan. De leveringscontracten zijn zodanig dat de vaste en
variabele exploitatiekosten geheel op de
afnemers worden verhaald, zodat de NV
winst noch verlies maakt. In principe
worden de vaste kosten verdeeld naar rato
van het door iedere afnemer gereserveerde
deel in de totale transportcapaciteit. De

variabele kosten worden verdeeld naar
rato van geleverde hoeveelheden. In feite
koopt een afnemer zich in voor het beschikbaar stellen van de met hem overeengekomen leveringscapaciteit.
Dit geldt ook voor de WRK III. De toekomstige afnemers - het PWN, Hoogovens
en de in de Belangengemeenschap Drinkwatervoorziening Zuid-Kennemerland verenigde gemeenten Bloemendaal, Haarlem,
Velsen en Zandvoort - hebben zich eerst
gemeld en daarna ingekocht; ieder voor
een bepaald deel van de 110 miljoen m:ï
per jaar leveringscapaciteit.
Met het gereedkomen van WRK III is
tegemoetgekomen aan het verlangen van
de afnemers naar vergrote waterleveringsmogelijkheden. Het stagneren van de economische groei in Nederland heeft tot
gevolg dat de werkelijke behoefte aan
water thans achterblijft bij de prognoses
van destijds; in Noord-Holland zowel als
de rest van het land. Dat is een zorg voor
de komende tijd. Anderzijds is met de
WRK III de watervoorziening van een
groot deel van Noord-Holland voor een
lange reeks van jaren veiliggesteld.
De NV WRK is grote dank verschuldigd
aan het door Ir. J. Haasnoot geleide
PWN-team dat, onder verantwoordelijkheid van de heer C. Sprey (tevens directeur
van de WRK), de WRK Hl-werken heeft
ontworpen en leiding heeft gegeven aan
de bouw. De dank strekt zich tevens uit
tot de talrijke aannemers en leveranciers,
de architecten en beeldende kunstenaars
en de vele anderen die bij de bouw waren
betrokken. Samen hebben zij een werk
tot stand gebracht dat de toets der kritiek
ruimschoots kan doorstaan.
De bemanning van het nieuwe pompstation heeft inmiddels de installaties in
gebruik genomen onder leiding van ing.
M. van der Woude en bij het proefdraaien
bewezen tegen zijn taak te zijn opgewassen.
Het verheugt mij tenslotte dat HoO een
speciaal nummer aan de WRK III-werken
wijdt.
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Een uitzonderlijke opgave. Inderdaad, zo
hebben wij het bij het PWN ervaren. Het
was immers voor het eerst dat wij ons
belast wisten met de voorbereiding, het
ontwerp en de uitvoering van een grootschalig werk voor de NV WRK. Dat zal
zich in de komende vijfentwintig jaar niet
herhalen.
In het belang van het PWN werd aan
deze opdracht de voorwaarde toegevoegd

C. SPREY
Directeur PWN

dat een en ander niet tot uitbreiding van
het personeelsbestand mocht leiden. Bijzondere waardering heb ik voor alle
mensen binnen en buiten de organisatie van
ons bedrijf die er gezamenlijk en in goede
harmonie in slaagden dit werk binnen de
gestelde termijn tot stand te brengen.
Een modern, overzichtelijk waterwinstation
dat, leunend tegen de rand van het oude
Westfriese land, op bijna natuurlijke wijze
aansluiting vindt met het weidse IJsselmeer, waaraan het water wordt onttrokken.
De daarin opgestelde installaties bieden
alle mogelijkheden aan de WRK-medewerkers tot doelmatig opereren in een
goed verzorgde omgeving. Daarbij zijn zij
tevens in staat het voorgezuiverde water
gedurende het transport door het lange
leidingsysteem op afstand te bewaken en
te verdelen overeenkomstig de behoefte
van de verbruikers.
Ik hoop dat de WRK-medewerkers aan
het bewonen, gebruiken en beheren van
de WRK III-werken tenminste evenveel
genoegen mogen beleven als het PWN er
gedurende de bouwfase aan heeft beleefd.
Het was een bijzondere opgave. De inspanning was groot en de spanning was
soms te snijden. Dat allen die erbij waren
betrokken elkaar desondanks steeds hebben
weten te vinden, is aan de harmonie van
wat bovengronds tot stand kwam af te
lezen, maar geldt evenzeer voor dat wat
ondergronds werd gerealiseerd.
Dank voor de in vertrouwen verleende
opdracht. Veel respect en dank voor de
wijze waarop deze werd uitgevoerd.
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Doel en hoofdopzet

Tien jaar geleden stond al vast dat de NV
WRK in de jaren tachtig aanzienlijk meer
water zou moeten leveren dan de bestaande werken WRK I en II aankonden. In
naam is toen de WRK III, thans realiteit,
geboren, maar de bron voor dit nieuwe
pompstation stond geenszins vast, laat
staan de locatie. In dit artikel spelen die
keuzen, de capaciteitsbepaling, hoofdopzet
en kosten de hoofdrol.

IR. J. HAASNOOT
Technisch Adjunct-directeur
PWN

Het begin
In april 1971 werd de NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK)
door het Provinciaal Waterleidingbedrijf
van Noord-Holland benaderd met het
verzoek de capaciteit van de bestaande
zuiverings- en transportsystemen WRK I
en WRK II te vergroten door middel van
een aanvullende wateronttrekking aan het
Amsterdam-Rijnkanaal. Daarmee was de
WRK III formeel in naam geboren, maar
het voor ogen staande 'plaatje' - een derde
WRK ter hoogte van Nieuwersluis, of bij
de bestaande werken in Nieuwegein ontwikkelde zich totaal anders. Het verzoek kwam voort uit de al enige jaren
daarvoor onderkende behoefte aan vergroting van de produktiecapaciteit bij het
PWN voor zijn voorzieningsgebied boven
het Noordzeekanaal, alsmede uit de noodzaak bij dit bedrijf voor zijn voorzieningsgebied beneden het Noordzeekanaal zelf
de produktie te gaan verzorgen. Spoedig
nadien meldde zich ook het Gemeentelijk
Waterbedrijf Haarlem als potentiële afnemer van de WRK III en kon worden
verwacht dat bovendien de andere in de
Belangengemeenschap Drinkwatervoorziening Zuid-Kennemerland samenwerkende
waterleidingbedrijven (Bloemendaal, Velsen
en Zandvoort) zich zouden aansluiten.
De voorlopig gevraagde capaciteitsreservering door PWN en BDZK-gemeenten
bedroeg totaal 100 miljoen m 3 per jaar.
Het PWN zou al in 1978 aan de noodzakelijke uitbreiding van capaciteit toe
zijn. In elk geval zou in dat jaar de
capaciteit van WRK I en II (samen 150
miljoen m 8 per jaar) geen ruimte bieden,
gezien de verwachte afnamehoeveelheden
door de afnemers van die werken. Na de
ingebruikneming van de WRK I in 1956,
gevolgd door de WRK II in 1967, was nu

dus een snelle realisering van de WRK III
aan de orde. De situatie werd nog dringender toen ook Hoogovens te kennen gaf op
korte termijn meer proceswater nodig te
zullen hebben dan dit bedrijf in de WRK I
en II had gereserveerd; die extra behoefte
zou zich al vanaf 1977/1978 voordoen.
Het was inmiddels januari 1974 en er was
een grote vertraging ontstaan bij de keuze
van de bron voor de WRK III.
Keuze van de bron
Veel voorbereidend werk was door het
PWN al vóór 1971 verricht; onder meer
waren pogingen gedaan om een vergunning
te krijgen om meer water aan het Amsterdam-Rijnkanaal te mogen onttrekken.
Aan deze bron werd om verschillende
redenen de voorkeur gegeven boven andere
in beschouwing genomen mogelijkheden.
Eén van die mogelijkheden was het IJsselmeer, dat zeer wel bruikbaar werd geacht,
maar dat onder meer op grond van kostenoverwegingen en vanwege bepaalde kwaliteitsaspecten (chloridegehalte, algenontwikkeling) op de tweede plaats stond.
Na langdurig overleg tussen Rijkswaterstaat, het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening en de WRK, waarin het RID
de voorkeur van de WRK voor het
Amsterdam-Rijnkanaal als bron voor het
te infiltreren water ondersteunde, heeft de
Minister van Verkeer en Waterstaat in
augustus 1973 om waterhuishoudkundige
redenen het IJsselmeer als aanvullende
bron voor de watervoorziening van NoordHolland aangewezen. Pas vanaf dat
moment hoefde de WRK zich niet langer
met de voorbereiding van twee plannen
bezig te houden en kon de WRK III doelgericht worden aangepakt.
Spaarbekken
Het IJsselmeerplan voorzag aanvankelijk
in de aanleg van een spaarbekken met een
inhoud gelijk aan een waterproduktie van
negen à twaalf maanden; dit was in overeenstemming met de achtergronden van
het grote IJsselmeer-spaarbekken, opgenomen in het eerste Structuurschema voor
de Drink- en Industriewatervoorziening. De
ministeriële aanwijzing van het IJsselmeer
hield impliciet de goedkeuring van een
spaarbekken tegen de dijk EnkhuizenLelystad in, waarbij rekening was gehouden
met een inpassing daarvan in het eventuele
latere grote spaarbekken. Tot uitvoering is
het niet gekomen.
Nadere studies wezen onder meer uit dat
een spaarbekken in het IJsselmeer voor
kwaliteitsverbetering nauwelijks of geen
zin zou hebben. Voor het overbruggen van
calamiteiten zouden met de twee nagenoeg

onafhankelijke bronnen Rijn en IJsselmeer
voldoende waarborgen worden verkregen
voor een ongestoorde levering aan de
industrie, terwijl met deze bronnen en met
voldoende ondergrondse voorraadvorming
in de duinen ook de betrokken waterleidingbedrijven van veilige winningssystemen zouden zijn verzekerd.
Keuze van de locatie
Tijdens de planperiode was de vraag of
de Markerwaard zou worden ingepolderd
niet aan de orde, maar wel de vraag
wanneer dat zou gebeuren. Daarover kon
geen enkele zekerheid worden verkregen.
Dit betekende dat het onttrekkingspunt
voor de WRK III ten noorden van de in
aanleg zijnde dijk Enkhuizen-Lelystad
moest worden gekozen; een Markermeer
dat met uitslagwater van de aangrenzende
polders wordt belast is namelijk geen
geschikte bron voor de drinkwatervoorziening. Een randmeer van de Markerwaard zou uit kostenoverwegingen (kortere
afstand naar de duinen en de IJmond) wel
aantrekkelijk zijn geweest als onttrekkingspunt.
De keuze van de locatie ten noorden van
Enkhuizen (afb. 1) werd in belangrijke
mate bepaald door de aanleg van een
analysebekken dat in het plan werd opgenomen na het laten vervallen van het
spaarbekken. Een geschikt punt voor een
dergelijk bekken bleek zich aangrenzend
ten oosten van het spaarbekken van het
pompstation Andijk van het PWN te bevinden. Voor de bouw van het WRK Hlcomplex werd gekozen voor een situering
buitendijks op een in het IJsselmeer op
te spuiten terrein. Hiermee kon worden
voorkomen dat in het landelijke gebied aan
de rand van de bebouwing van Andijk een
omvangrijk bouwvolume zou verschijnen
dat volkomen in disharmonie zou zijn met
de locale schaalverhoudingen.
Het bedrijfsterrein werd in de vorm van
een schiereiland uitgevoerd, waardoor werd
bereikt dat de Westfriese zeedijk zo weinig
mogelijk zijn contact met het water zou
verliezen. Bovendien kon op deze wijze de
bedrijfshaven op een geschikte plaats
worden aangelegd.
Een bijzonderheid van de gekozen locatie
is dat met uitzondering van een honderd
meter brede strook langs de dijk het gebied
niet gemeentelijk is ingedeeld. Dit had
onder meer tot gevolg dat er geen instantie
was (en is) die tot taak had en bevoegd
was vergunningen - bv. bouwvergunningen
- te verlenen.
Capaciteitsbepalingen
De voorlopig opgegeven capaciteitsreser-
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veringen door PWN, BDZK en Hoogovens
kwamen in totaal op een jaarcapaciteit
van 130 miljoen m 3 . Toen in 1975 de
capaciteit van de WRK III definitief moest
worden vastgesteld, werden de prognosecijfers door de waterleidingbedrijven aan
de lagere verwachtingen van dat moment
aangepast en wensten de deelnemers in het
project de volgende capaciteiten te contracteren:
PWN (noordelijk voorziemngs
gebied)
Hoogovens
Te leveren boven het
Noordzeekanaal

43 milj. m 3 /jaar
30 milj. nVyjaar
73 milj. m'VJaar

PWN (zuidelijk voorzieningsgebied
17 milj. m 3 /jaar
Haarlem
12,8minm'*
Bloemendaal 0,9minm'1 J
BDZK 19 milj. m^/jaar
Velsen
4,1min n ï ' !
Zandvoort
l,2mlnm' ! '
Te leveren beneden het
Noordzeekanaal
36 milj. m'VJaar

Vanwege de hierna nog te noemen herverdeling van de leveringshoeveelheden van
WRK I en II en WRK III over de verschillende afnemers, moest de capaciteit
van WRK III niet op 109 maar op 110
miljoen m 3 /jaar worden gesteld. Rekening
houdend met een zekere onregelmatigheid
in het afnamepatroon en met het eigen
waterverbruik, werd het project gedimensioneerd op een maximale uurproduktie
van 15.000 m 3 . Gelet op de door de afnemers gewenste capaciteiten bij de inbedrijfstelling en de verwachte groei van de
afnamehoeveelheden, zou - indien tot een
gefaseerde aanleg zou zijn besloten - al
zeer spoedig na het gereedkomen van de

WRK III de capaciteit moeten worden
vergroot. Hiervan werd dan ook afgezien.
De eindcapaciteit van 15.000 m 3 /uur is
geheel geïnstalleerd.
Transportsysteem
Voorkomen moest worden dat water vanuit
Enkhuizen naar de zuidelijke afnemers zou
moeten worden getransporteerd - met een
zeer kostbare kruising van het Noordzeekanaal - terwijl WRK I en II dan een
flink deel van zijn produktie boven het
Noordzeekanaal zou moeten blijven afleveren. Dit werd mogelijk door de
zogenaamde draaischijffunctie van Hoogovens. Deze houdt in dat aan Hoogovens
uiteindelijk al het water dat dit bedrijf
nodig heeft door de WRK III zal worden
geleverd, dus ook de door Hoogovens in
WRK I en II gecontracteerde hoeveelheid
van 37 miljoen m 3 /jaar. Uit de daarmee
vrijkomende capaciteit kan dan in de
behoefte van PWN-zuid en BDZK (die
zoals vermeld een capaciteit van 36 miljoen
m4Vjaar in WRK III hebben gecontracteerd) door levering uit Jutphaas worden
voorzien.
Volledigheidshalve moet nog worden vermeld dat Hoogovens voor de voeding van
zijn demi-installatie voorlopig een betrekkelijk geringe hoeveelheid uit lutphaas zal
blijven betrekken.
Onder normale omstandigheden zal
WRK III uitsluitend water boven het
Noordzeekanaal afleveren. Bij het leveringspunt Hoogovens is het transportsysteem van WRK III gekoppeld aan dat
van WRK I en II. Bij deze koppeling is

rekening gehouden met een latere opstelling van twee aanjaagpompen in een
daarvoor reeds ingerichte ruimte. Met dit
aanjaagstation zal water van zuid naar
noord, dan wel in omgekeerde richting
kunnen worden opgevoerd; daarmee kunnen tijdens eventuele calamiteiten WRK I
en II, respectievelijk WRK III, voor een
deel eikaars levering overnemen. In afb. 2
is het leidingsysteem schematisch aangegeven. Daarin is de WRK III 'vertegenwoordigd' met een dubbele leiding
0 1400 mm, 56 km lang, tussen Enkhuizen
en het verdeelstation Heemskerk, en een
enkele leiding van 1500 mm en 6 km lengte
tussen Heemskerk en het ontvangstreservoir
Westerhout bij Hoogovens.
Aanvang werkzaamheden
Nadat de deelnemers in de WRK III zich
door middel van 'letters of intent' garant
hadden gesteld voor hun aandeel in de
kapitaalslasten, kon de directie van de
WRK het voorstel tot uitvoering van het
project voorleggen aan de Raad van
Commissarissen.
Op 19 juni 1975 werd machtiging verkregen om de nodige kredieten aan te
trekken. Het PWN werd verzocht zich
met de verdere voorbereiding, het ontwerp
en de uitvoering van het project te belasten. De fase van voorbereiding die reeds
vanaf oktober 1973 met een daartoe ingestelde projectorganisatie - bestaande uit
een stuurgroep en drie werkgroepen was gestart, ging eind 1975 geleidelijk
over in de bouwfase. Daarmee kwam het
zwaartepunt van de WRK-activiteiten
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De sinds januari 1975 opgetreden stijgingen
van lonen en materiaalkosten en de zes
maanden langere bouwtijd in aanmerking
genomen, zijn de werkelijke kosten beneden de raming van de uiteindelijke kosten
van het project gebleven; niet in alle
onderdelen, maar wel met betrekking tot
de totale bouwsom. Wat de kosten van het
pompstationcomplex betreft kan tenslotte
worden vermeld dat deze, exclusief de
kosten voor het bouwterrein maar verhoogd met een bouwrentebedrag van
ƒ 35 miljoen tot ƒ 185 miljoen, neerkomen
op een bedrag van iets minder dan ƒ 1,70
per mr! jaarcapaciteit.

POMPSTATION
ENKHUIZEN

WRK.ni [
INFILTRATIEGEBIEDEN
CASTRICUM EN WATERVLAK PWN

HEERHUGOWAARD

WOGNUM

¥

VERDEELSTATION
HEEMSKERK

KOPPEL-EN
AANJAAGSTATION
WESTERHOUT

• •

PAPIERFABRIEKEN

KENNEMERDUINEN

POMPSTATION
VOGELENZANG

INFILTRATIEGEBIED
GW-AMSTERDAM

WESTELIJK HAVENGEBIED

W.RKI

W.RK.II
Afb. 2 - Leidingsysteem

WRK 1, 11 en UI.

bij het PWN bij de tekenkamers te
liggen, alsmede bij de afdelingen boekhouding en inkoop die, naast andere
ondersteunende afdelingen, een belangrijke
bijdrage aan het technische gebeuren
hebben geleverd.
De werkzaamheden op de bouwplaats
namen een aanvang op 1augustus 1975
met de aanleg van de dam voor het
analysebekken, op 28 november van dat
jaar gevolgd door de eerste buislegging.
De eerste paal van het pompstationcomplex
werd op 2 mei 1977 geslagen.
Kosten van het project
Het gehele project was op basis van het
prijspeil van januari 1975 geraamd op
360 miljoen gulden. Daarin was een post
voor bouwrente van 83 miljoen gulden

begrepen, uitgaande van 12^J % rente en
een gereedkomen van het project aan het
eind van 1980. Bijgaande opstelling geeft
een overzicht van de uiteindelijke
investeringskosten.
Analysebekken en bedrijfsterrein
Pompstation Enkhuizen
Transportleidingen
Koppelstations Wognura/
Heerhugowaard
Verdeelstation Heemskerk
Onivangstreservoir en
aanjaagstation Westerhout
Aandeel in pompstation
Westerhout *
Bouwrente
totaal

ƒ 28.000.000,„ 150.000.000.. 140.000.000V.,
„

3.000.000,4.500.000,-

.,

6.500.000,-

.. 3.000.000,„ 75.000.000,ƒ 410.000.000 -

* D o o r Hoogovens gebouwd ten behoeve van een
gescheiden ontvangst van demi-water uit W R K I
en II.

•

Onderzoek en ontwerp van het zuiveringsproces

De WRKlIl heeft tot taak water te
leveren dat geschikt isals proceswater
voor de industrie, maar dat ook moet voldoen aan de strenge eisen met betrekking
tot infiltratie in de duinen. Een zuiveringsproces ontwerpen dat aan dit doel kan
beantwoorden vereist uitvoerige studie en
proefnemingen. Uiteraard is daarbij gebruik
gemaakt van de binnen het PWN, maar
ook bij andere instellingen aanwezige
kennis en ervaring. Hier volgt een verslag.

IR. P. C. KAMP
Produklic-ingenieur

Het IJsselmeer wordt voor meer dan de
helft gevoed door de Rijn. Dit betekent
dat alle door deze rivier meegevoerde verontreinigingen voor een aanzienlijk deel
ook de kwaliteit van het IJsselmeerwater
bepalen. Daar komt nog bij dat de lozingen
van gezuiverd en ongezuiverd rioolwater
op het IJsselmeer en het uitslagwater van
de polders die kwaliteit nog verder negatief
beïnvloeden. Er staat tegenover dat het
organische stof-gehalte van het water door
biologische zelfreiniging wordt verlaagd.
Ook het ammoniakgehalte is door biologische oxidatie over het algemeen vrij laag.
Door de relatief grote inhoud van het
IJsselmeer worden de fluctuaties in de
kwaliteit van de Rijn en de invloed van de
lozingen op het meer afgevlakt.

water voor het PWN. Dit betekent dat het
vooral helder genoeg moet zijn: ontdaan
van vrijwel al de zwevende stof. Vooral
wat betreft het gebruik voor infiltratie zijn
de te stellen eisen de laatste jaren zwaarder
geworden. Werd in het verleden de
zuiverende werking van de duinen ten
aanzien van een parameter als organische
stof gewaardeerd, tegenwoordig zijn het
vooral de afvlakking van zowel temperatuur als de organische en anorganische
kwaliteit, de bacteriologische reiniging en
de mogelijkheid van ondergrondse berging
die zwaar tellen bij infiltratie in de duinen.
Meer en meer wordt getracht de duinen
met zo weinig mogelijk verontreinigende
stoffen te belasten, waardoor de zuiverende
werking op het tweede plan komt. Het
betekent dat de zuivering van WRK III
een produkt van vrijwel drinkwaterkwaliteit
moet kunnen leveren.
Gezien het gehalte aan zwevende stof en
de soms zeer hoge concentratie van algen
in het IJsselmeerwater, ligt de keuze van
een coagulatieproces voor de hand. Dit
betekent achtereenvolgens: menging van
Afb. 1 - Blokschema gekozen zuivering voor
WRK UI.
IJSSELMEER
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Principe keuze
Het WRK III zuiveringssysteem moet
water bereiden dat geschikt is als proceswater voor Hoogovens en als infiltratie-

H
TRANSPORTPOMPËN

Uit een door het PWN uitgevoerde studie
is gebleken dat voorschakeling van een
bekken met een inhoud groter dan een
jaarproduktie slechts een geringe kwaliteitsverbetering mogelijk maakt. Voor het
overbruggen van calamiteiten heeft het
PWN de voorkeur gegeven aan ondergrondse voorraadvorming in de duinen.
Voor de voeding van de WRK III zuivering
is om die redenen afgezien van een bekken
met een inhoud voor een jaar of meer.
Voor de afvlakking van piekconcentraties
(als gevolg van nabijgelegen lozingen van
afvalwater en uitslagwater van polders)
en voor de afvlakking en voor-bezinking
van hoge zwevende stof-gehaltes (die bij
stormachtig weer kunnen optreden), is een
bekken met een beperkte inhoud in het
ontwerp opgenomen. Hierdoor wordt
tevens een zeker uitstel tussen inname in
het bekken en zuivering in de installatie
gecreëerd, zodat aan de hand van analyses
tijdig met zuivering op kwaliteitsveranderingen van het ingelaten water kan worden
geanticipeerd.

Cl 2 discontinu

GROFVUILROOSTERS

Een heel belangrijk aspect van het IJsselmeer als bron is de vaak zeer intensieve
algengroei. Het meer is dermate verontreinigd dat geen van de voor algengroei
benodigde nutriënten limiterend is.
Door de geringe diepte en door de bezinking van een groot deel van het aangevoerde slib is de lichtindringing zo
groot dat de algengroei gedurende de
zomer soms tot maximale waarden kan
stijgen.
Al sinds de jaren dertig heeft het PWN
proeven genomen met de zuivering van
IJsselmeerwater tot drinkwater. In 1968
werd het pompstation Andijk in bedrijf
genomen dat IJsselmeerwater op chemischfysische wijze tot drinkwater zuivert. Van
de bij het PWN opgedane ervaringen is in
veel opzichten gebruik gemaakt.

het coagulatiemiddel, vlokvorming en vlokverwijdering, gevolgd door filtratie. Zowel
het gebruik als proceswater door Hoogovens als het gebruik voor infiltratie maken
bacteriologische betrouwbaarheid en verwijdering van ammoniak niet noodzakelijk.
Daarom is breekpuntschloring achterwege
gebleven. Wel is een stootsgewijze chloordosering tegen de groei van zoetwatermossel voorzien. Tevens moet een geringe
proces- en transportchloring slijmvorming
in de installatie en de transportleiding
voorkomen.

Cl2

Een viswering, een grofvuilrooster en
zeven completeren het gekozen zuiveringssysteem. Gezien de negatieve ervaring van
het PWN met micro-zeven is de maaswijdte van deze zeven zo groot dat wel de
algen, maar niet de verontreinigingen
worden doorgelaten die te grof zijn om in
het achterliggende coagulatieproces te
worden verwijderd (zoals visjes). Het aldus
gekozen zuiveringsproces is in afb. 1 als
blokschema weergegeven.
Keuze vlokvorming en vlokverwijdering
Gezien de geringe flexibiliteit van vlokkendekenapparaten bestond de wens om meer
vlokvorming/verwijderingssystemen in de
keuze te betrekken. Omdat het praktisch
onmogelijk is veel systemen parallel te
beproeven, is in eerste instantie een aantal
installaties op papier vergeleken. Namelijk
een installatie met horizontale bezinking
in een rechthoekig bekken, de AxelJohnson meestroom lamellen-separator, de
TPS (tilted plate separator) en het GEWEsysteem. Beide laatstgenoemde systemen
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zijn tegenstroom lamellen-separatoren. Als
mogelijke vlokvorming voor deze systemen
zijn een statische vlokvorming met behulp
van een CPF (corrugated plate flocculator)
en een meer conventionele vlokvorming
door mechanisch aangedreven roerwerken
in de beschouwing opgenomen. Van de
vlokkendeken-systemen is alleen de HydroTreater in de vergelijking opgenomen.
Voor elk systeem isvervolgens een ontwerp gemaakt, waarna aan de hand van
offertes en ramingen van de bouwkosten
een kostprijs per eenheid van capaciteit is
berekend. Tevens is getracht een vergelijking te maken van verscheidene andere
aspecten, zoals onder meer flexibiliteit,
onderhoudsgevoeligheid en levensduur.
Uit deze vergelijking bleek dat vooral de
lamellensystemen in het voordeel waren.
Van die systemen bleek het GEWE-systeem
niet alleen wat kostprijs betreft, maar ook
ten aanzien van eenvoud, onderhoud en
ongevoeligheid voor vervuiling het aantrekkelijkst. In afb. 2 is een schets van het
GEWE-systeem gegeven. Tussen evenwijdige goten, waarvan het bovenste gedeelte als reinwaterafvoer en het onderste
gedeelte als ruwwatertoevoer wordt gebruikt, bevinden zich evenwijdige lamellen
onder een hoek van 55 graden. De zijwanden van het ruwwaterkanaal lopen niet
geheel tot de bodem van het kanaal door.
De lamellen lopen wel door, zodat aan de
onderzijde ervan het ruwwater zijdelings
kan intreden. Aan de bovenzijde van de
goot bevindt zich tussen de lamellen een
V-vormige overstort, waar het reinwater
zijdelings in de afvoergoot overstort. De
bodem van de aanvoergoot van het ruwwater staat naar twee zijden onder een
hoek van eveneens 55 graden, zodat slib
dat in de goot al bezinkt zijdelings tussen
de lamellen door in de slibruimte eronder
kan glijden; het slib dat op de lamellen
bezinkt kan eveneens ongehinderd in de
slibruimte zakken.
Uit de vergelijking van de twee beschouwde vlokvormingssystemen bleek dat een
conventionele, mechanisch aangedreven
vlokvorming zowel wat investering als
flexibiliteit betreft de voorkeur verdiende.
De proeven met de statische vlokvorming
door middel van de CPF hadden uitgewezen dat de mogelijke beïnvloeding van
de energie-inbreng te beperkt was.Ook
werd hinder ondervonden van vervuiling,
terwijl de kostprijs per m 3 produktiecapaciteit hoger was dan bij conventionele
vlokvorming door middel van roerwerken.
Nadat de keuze op het GEWE-systeem
met mechanische vlokvorming wasgevallen is in eerste instantie een proefinstallatie gehuurd die door de afdeling
gezondheidstechniek van de Universiteit

Afb. 2 - Schels GEW E-sedimentatiesysteem.

van Gotenburg voor onderzoek wasgebruikt. Op deze afdeling is ook het
GEWE-systeem ontwikkeld. De proefresultaten van deze installatie waren bemoedigend. Daarna is besloten een nieuwe
proefinstallatie te ontwerpen en te bouwen,
waarin een groot aantal wensen en inzichten ten aanzien van de vlokvorming, het
GEWE-systeem en de slib-indikking waren
verwerkt.
Ontwerp proefinstallatie
Bij het ontwerp van de vlokvorming zijn
twee nieuw te noemen concepties ingebouwd. Allereerst zijn de vlokvormingscompartimenten zeer 'slank' gekozen
(hoogte 4,5m, oppervlak 0,75x0,75m).
Door deze compartimenten in de richting
van de as te doorstromen wordt de verblijftijd van het water en de vlokken
slechts in geringe mate verstoord door de
rotatie van het water als gevolg van de
roerwerken. Uit metingen van de cumulatieve verblijfstijdspreiding met behulp van
een zoutdosering is gebleken dat die
spreiding vrijwel overeenkomt met die
van een turbulente propstroming. Bij de
gebruikelijke doorstroming van de compartimenten (loodrecht op de as van de
roerwerken) wordt altijd de verblijftijdspreiding van serie-geschakelde, volledig
gemengde compartimenten gevonden
(afb. 3). Dit laatste betekent dat een deel
van de vlokken zich veel korter dan de
gemiddelde verblijftijd in de vlokvorming
bevindt en dus te weinig kans krijgt tot
goed bezinkbare vlokken aan te groeien,
terwijl een ander deel juist door een te

lange verblijftijd wordt stukgeslagen.
Een tweede concept dat bij het ontwerp
is toegepast is ontleend aan de inzichten
en proefresultaten van de genoemde afdeling Gezondheidstechniek van de Universiteit van Gotenburg. Door elk compartiment kleiner te kiezen dan het erop
volgende kan de vlokvormingsenergie in
de eerste compartimenten hoger worden
opgevoerd voordat het gevaar van vlokafbraak dreigt. Hierdoor kan bij eenbepaalde gewenste vlokgroei met een kortere
totale vlokvormingstijd worden volstaan.
Deze per compartiment toenemende verblijftijd is bereikt door het eerste compartiment in de verhouding 1:2 te verdelen.
De oorspronkelijke vier compartimenten
zijn hierdoor in vijf vlokvormingsruimten
verdeeld met de volumeverhouding 1 :2 :
3 : 3 : 3 . Elk compartiment is voorzien van
een roerwerk met electrische aandrijving
en toerenvariator (afb.4).
Voor het sedimentatiedeel is uitgegaan
van de voor grote GEWE-installatiesgebruikelijke plaatafmetingen van 1,2 x 3m.
Om proeven met verschillende plaatafstanden mogelijk te maken zijn op horizontale afstanden van 2 cm ondersteuningen voor de platen aangebracht. Door
het aanbrengen van een groot aantal gaten
( 0 12mm) in plaats van de gebruikelijke
V-vormige overstorten, ishet mogelijk
door dichtstoppen van gaten elk van de
platen met een andere belasting tebedrijven. Ruiten aan de onderzijde van de
lamellen maken het mogelijk de bezinking
en het naar beneden glijden van het slib
te bestuderen. Aan de onderzijde van de
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ifb. 3 - Cumulatieve frequentieverdeling van de verblijftijden.

lamellen is een slib-indikruimte met ronddraaiende ruimer aangebracht. Afb. 5 geeft
een overzicht van de proefinstallatie.
Onderzoek menging, vlokvorming en
sedimentatie
Gedurende het gehele onderzoek heeft de
GEWE-lamellensedimentatie probleemloos
gewerkt. Vanaf eind 1975 is de installatie
continu in bedrijf geweest zonder dat de
platen hoefden te worden schoon gemaakt.
In afb. 6 zijn enkele proefresultaten weergegeven. Duidelijk blijkt dat de menging,
de energie-inbreng, de wijze van vlokhulpmiddel doseren en de oppervlakte-belasting
van de lamellensedimentatie elkaar zeer
sterk beïnvloeden.
De menging van het vlokmiddel heeft een
zeer grote invloed op de kwaliteit van het
effluent na bezinking. Er zijn veel uitvoeringsvormen van mengers onderzocht,
onder meer een mengflens, mechanische
menging en verscheidene vormen van
menging door middel van een overstort.
Gezien het grote belang van een goede
menging is het gewenst een menging te
kiezen die, eenmaal vertaald naar de uiteindelijke bedrijfsgrootte, in de praktijk
dezelfde resultaten zal geven. Dit 'opschalen' is bij veel van de onderzochte
mengers een probleem. Bij menging door
middel van een overstort is het echter
mogelijk een evenredig deel van de uiteindelijk benodigde overstortlengte te onderzoeken, waardoor de mengwerking

schaal 1 : 1 wordt beproefd. Om deze
reden en gezien de zeer goede resultaten
is dan ook in de loop van het onderzoek
gekozen voor menging door middel van
een overstort. Daarna is de vorm van de

overstort onderzocht. Uiteindelijk is een
vorm gevonden die, met behoud van een
goede mengwerking, eenvoudig en constructief goed te realiseren is (afb. 7).
De dosering van het vlokhulpmiddel
(Wispro-vlok) bleek het beste te kunnen
gebeuren via een geperforeerde buis over
de gehele lengte van het tweede en derde

Afb. 4 - Regelbare aandrijvingen van de roerwerken van de proefinstallatie.
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Afb. 8 - Gemeten koppel als functie van toerental
van de roerwerken van de proefinstallatie
WRK Hl.

Afb. 7 - Principe schets mengoverstort.

compartiment. Na optimalisering van
menging en vlokvorming bleek dat gedurende het gehele jaar een restijzer-gehalte
na sedimentatie tussen 0,3 en 0,7 mg/l kon
worden bereikt. Dit was mogelijk bij een
vlokvormingstijd tot minimaal 10 minuten,
een oppervlakte-belasting van het GEWEsysteem tot 2 m 3 / m - geprojecteerd plaatoppervlak/uur en een horizontale plaatafstand van minimaal 6 cm.
Veiligheidshalve is uiteindelijk voor
respectievelijk 15 minuten, 1,6 m/h en
8 cm gekozen.
Om voor de uiteindelijke installatie de
benodigde energie-inbreng te bepalen is in
de proefinstallatie de energie-inbreng bij
verschillende roersnelheden gemeten. Dit
is gebeurd door de aandrijving van een
roerwerk door middel van een rollager op
zijn fundatie te monteren en het reactie-

koppel bij de verschillende toerentallen
te meten.
Het gemeten verband tussen koppel en
toerental is te vinden in afb. 8. Het bleek
dat het koppel varieerde met een factor
van meer dan twee. De frequentie van
deze variatie was viermaal het toerental.
Een verklaring van dit verschijnsel ligt,
gezien de vierkante vorm van de vlokvormingsruimte en de vier roerwerkarmen, voor de hand. Om een gelijkmatiger
energie-invoer te krijgen is in het definitieve ontwerp dan ook voor een oneven
aantal roerwerkarmen gekozen.
Beproeving en keuze filtratiesysteem
Voor de keuze van het filtratiesysteem
zijn dubbellaag-filtratie en 'upflow'-filtratie
vergeleken. Tot op heden is upflow-filtratie
weinig toegepast, omdat bij de bereiding

van drinkwater het filtreren in dezelfde
richting als het spoelen veelal als een
bezwaar wordt gevoeld. Bij de WRK III
betreft het een voorzuivering, zodat dit
bezwaar minder speelt.
De optimalisering van de dubbellaag-filters
is tijdens de onderzoekperiode sterk bemoeilijkt door het regelmatig uit de handel
nemen en introduceren (soms zeer kortstondig) van nieuwe antracietsoorten. De
keuze van diameter van de antracietsoorten beperkte zich overigens tot slechts een
korrelfractie van 1,6 tot 2,5 mm.
Bij de optimalisering van de upflow-filters
is de keuze van de diameter voor de zandfracties in wezen onbeperkt. Om het spoclwaterverbruik redelijk te houden is een
minimum looptijd van 24 uur geëist. De
gewenste looptijd is op 48 uur gesteld. Bij
de upflow-filters is als extra criterium gesteld dat de weerstand tijdens de looptijd
kleiner moet blijven dan het onderwatergewicht van het zandbed, zodat voor instabiliteit niet hoeft te worden gevreesd.
Tijdens het onderzoek bleek dat met upflow-filtratie hogere filtratiesnelheden
konden worden bereikt, zelfs met een
secundaire ijzerdosering voor kwaliteitsverbetering (afb. 9). De keuze is daarom
op upflow-filtratie gevallen. De gekozen
bedhoogte is 2,40 m, de maximum filtratiesnelheid is 20 m/h. De zeefkrommes van
de gekozen zandfracties van de upflowfilters zijn in afb. 10 afgebeeld.
Onderzoek slibbehandeling
De indikker onder het GEWE-systeem
bleek tijdens de beproeving een drogestofgehalte van circa 4 % te kunnen leveren.
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Uitgebreid onderzoek, van onder andere
de waterleidingbedrijven van Amsterdam en
Rotterdam, naar verscheidene slibverwerkingsmethoden van vergelijkbare slibsoorten had aangetoond dat ontwateren van
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voor de upflow f liters.

slib op slibdroogbedden onder Nederlandse
omstandigheden het meest economisch is.
Daarom is het onderzoek beperkt tot
optimalisering van slibdroogbedden. De
invloeden van neerslag, verdamping,

voor het

drainage, zijdelingse drainage en slibtaaghoogte zijn onderzocht.
In vier proefbakken met een oppervlakte
van 1m- zijn genoemde invloeden zo goed
mogelijk kwantitatief gevolgd. In afb. 11
is een schets van een proefbak gegeven.
Door het afnemen van segmenten van
10 cm hoog kon tijdens het indrogen de
toetreding van zon en wind zo goed mogelijk worden gelijkgehouden aan die van
een groot droogveld. Een omwikkelde geperforeerde buis bootst op schaal de
invloed van de zijdelingse drainage na.
Uit de proeven is gebleken dat in de
periode maart t/m oktober bij een bruto
bedbelasting van 10 kg drogestof/m- per
30 dagen en een drogestoflast per vulling
van 10 kg'm 2 , een eind-drogestofgehalte
van 80 % kan worden bereikt. Bij een
drogestofgehalte van 80 % neemt het slib
geen vocht meer op en is goed doorlatend.
Herhaalde slibvulling zonder tussentijdse
ruiming is dan ook mogelijk gebleken.
Procesontwerp zuivering
Bekken en inlaatkanaal
Het inlaatkanaal is zo uitgevoerd dat zowel
via het bekken als rechtstreeks uit het
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IJsselmeer water kan worden ingelaten.
Een terugslagklep ter plaatse van de inlaat
in het bekken voorkomt dat bij niveauverlaging door afwaai van het IJsselmeer
grote hoeveelheden water uit het bekken
kunnen stromen. Om zowel voldoende afvlakking als uitsteltijd tussen inname en
zuivering te creëren is een minimum verblijftijd van circa 15 dagen gekozen. Door
het bekken 20 meter diep te maken en
de inhoud kunstmatig te mengen (luchtinjectie) en doordat het licht slechts enkele
meters in het water doordringt, wordt analoog aan de Biesboschbekkens - bereikt
dat de algen zich meestentijds in het
donker bevinden, waardoor hun groei
afneemt.
lnlaatpompstation
Voor de zeven is een maaswijdte van
0,1 mm gekozen, zodat de meeste algen
ongehinderd passeren. Omdat de in het
zuiveringsgebouw gekozen mengoverstorten tevens dienst doen voor de gelijke
verdeling van het water over de vlokvormingssecties, is het nodig dat de weerstand-verschillen tussen de opvoerpompen
en deze overstorten gering is ten opzichte
van de overstort-hoogte. Daarom is
gekozen voor ruime betonnen aanvoerkanalen. De opvoerpompen pompen het
water in een hoog gelegen ontvangbak,
vanwaar het door drie kanalen naar het
zuiveringsgebouw stroomt. Hierdoor was
het tevens mogelijk rond deze ontvangbak
een noodoverlaat aan te brengen. Door
het aan de oppervlakte laten komen van
het opgevoerde water in het inlaatpompstation wordt bovendien de opvoerhoogte
zeer visueel ervaren.
Zuiveringsgebouw
Keuze aantal eenheden en lay-out
Om bij uitval van een sectie de debietstijging in de overige secties beperkt te
houden is gekozen voor zes vlokvormingen sedimentatie-eenheden. Deze zijn twee
aan twee gecombineerd tot drie hoofdstraten. Tussenliggende gangen maken
aanvoer van chemicaliën, metingen en bedieningen van elk van de eenheden aan één
kant mogelijk. Door afstemming van de
afmetingen is het mogelijk geworden voor
de gehele zuivering een gemeenschappelijke
grondslag te kiezen.
Er is voor 18 filters gekozen die met hun
toevoerzijde rechtstreeks voor de afvoer
van de sedimentatie liggen. Op deze wijze
is het mogelijk van elk van de straten het
hele proces van menging tot en met filtratie afzonderlijk te volgen, hetgeen voor
een snelle optimalisering aantrekkelijk is.
In afb. 12 is een overzicht van de plattegrond van de zuivering gegeven.

ttt
Afb. 12- Plattegrond zuiveringsgebouw.

Menging
Zoals al is vermeld heeft de overstort een
dubbele functie, namelijk menging en
debietverdeling. De gekozen overstortvorm
is uitgevoerd in beton. Het vlokmiddel
ijzersulfaat wordt door middel van een
geperforeerde buis op de overstort gedoseerd. Kalkmelk voor de pH-correctie
wordt na de overstort gedoseerd.
Vlokvorming
Het opschalen van de in de proefinstallatie
gebruikte roerwerken naar de definitieve
uitvoering is niet eenvoudig. In de literatuur zijn slechts zeer beperkte ontwerpregels voorhanden. De sinds de jaren
veertig gehanteerde dimensioneringsformules voor de ingebrachte hoeveelheid
energie, ofwel de 'G-waarde' zoals ont-

wikkeld door Camp, zijn slechts beperkt
bruikbaar.
Veel langzaam ronddraaiende latten kunnen in een vlokvormingsruimte dezelfde
G-waarde opwekken als enkele snel ronddraaiende latten. In het laatste geval is de
plaatselijke maximum G-waarde echter
veel groter, waardoor vlokafbraak de vlokgroei kan overtreffen. Als maat voor de
gelijkmatigheid van de energie-inbreng zou
de totale latlengte per inhoud vlokvormingsruimte kunnen worden genomen. In
de praktijk komt het voor dat in een proefinstallatie bijvoorbeeld 8 m / m 3 latlengte
per volume vlokvormingsruimte is gebruikt,
terwijl in de uiteindelijke installatie slechts
0,5 à 1,5 m / m 3 is toegepast. Duidelijk
slechtere resultaten dan in de proefinstallatie kunnen dan het gevolg zijn.
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Voor het dimensioneren van de roerwerken
zijn ten opzichte van de proefinstallatie
de volgende randvoorwaarden gehanteerd:
— energie-inbreng per volume gelijk bij
even grote tipsnelheid;
— latbreedte en latafstand gelijk (3,5 cm
respectievelijk 10 cm);
— latlengte per volume zoveel mogelijk
dezelfde orde van grootte.
Genoemde voorwaarden zijn alleen te verwezenlijken door de diameter-vergroting
beperkt te houden en het aantal armen
van de roerwerken te vergroten. Gekozen
is voor vijf armen. De totale latlengte per
volume is 6,25 m / m 3 ; in de proefinstallatie
was deze 14m/m 3 , (afb. 13).
In elk van de vier vlokvormings-compartimenten zijn drie horizontale roerwerken
boven elkaar geplaatst. De stroming door
de compartimenten is horizontaal in de
richting van de roerwerk-as, zodat - evenals in de proefinstallatie - propstroming
zoveel mogelijk wordt benaderd. Door het
aanbrengen van een scheiding tussen de
bovenste en onderste twee roerwerken in
het eerste compartiment worden, analoog
aan de proefinstallatie, de oorspronkelijke
vier compartimenten verdeeld in vijf compartimenten met een verblijftijd-verhouding
van 1 : 2 : 3 : 3 : 3. In het tweede en derde
compartiment wordt door middel van een
geperforeerde buis het vlokhulpmiddel
gedoseerd.
Lamellensedimentatie
Zoals bij de proefresultaten al is vermeld,
is voor een oppervlaktebelasting van

Afb. 14 - Overstort van de lamellen-sedimentatie.

1,6 m/h en een plaatafstand van 8 cm
gekozen. Om de sedimentatie een zelfde
breedte te geven als de vlokvorming zijn
relatief brede tussenliggende aan- en afvoerkanalen gekozen. De resulterende uitwendige oppervlaktebelasting is 17 m 3 / m 2
grondoppervlak/h. Aangezien voor de aandrijving van de indikker toch al twee
betonbalken nodig waren, is elke aan/
afvoergoot van een betonnen kern voorzien. Hiermee wordt een scheiding van
draag- en stroomgeleidingsfunctie verkre-

Afb. 13 - Roerwerken van de vlokvorming gedeeltelijk boven water.

gen. In de onderliggende indikruimte is
een cirkelvormige ruimer aangebracht. De
hoeken zijn onder 60 graden met beton
opgevuld (afb. 14).
Upf low-filters
Het water wordt via overstorten over de
filters verdeeld. Via een kanaal, gelegen
onder het spoelwater-afvoerkanaal tussen
de filters, wordt het te filtreren water
onder de bodem gebracht. Gekozen is voor
een spoeldoppenbodem. Om bij een secundaire dosering de mogelijke vlokgroei voor
de filtratie beperkt te houden, is de ruimte
onder de bodem klein gehouden (25 cm
hoog). Door de dompelpijpjes van de
spoelkoppen tot op 3 cm boven grondslag
door te laten lopen, wordt bezinking van
aangevoerde vlokjes onder de filterbodem
tegengegaan. Om verstopping te voorkomen
is voor de filterdoppen een spleetwijdte
van 5 mm gekozen. Om bij een dergelijke
spleetwijdte voldoende weerstand te
creëren, is voor 23 doppen per m 2 gekozen. Ter verbetering van de verdeling
van spoelwater is boven op de bodem met
doppen een diffusorplaat aangebracht. De
gekozen hevels voor de afvoer van het
gefiltreerde water maken een geringe
bovenwaterstand mogelijk en hebben een
gering drukverlies. Daar bij de gekozen
zanddiameters voor de spoeling spoelsnelheden tot boven de 100 m/h nodig zijn, is
gekozen voor spoeling met behulp van een
hoog gelegen spoelwater-reservoir.

• •

•

Organisatie van debouw

Hoe omvangrijker en ingewikkelder een
project is, des te meer aandacht nodig is
voor organisatie en planning. Het nieuwe
pompstation van de WRK in Enkhuizen
kan zonder meer een niet alledaags waterleidingproject worden genoemd. Aan dit
project zijn gedurende vier jaar circa vijfhonderd mensen bezig geweest. Flexibiliteit, samenwerking en onderlinge waardering waren daarbij van essentieel belang.

Hoofdafdeling
Bouwwerken
Bouwplaatscoördinator

Planner

x

Afdeling
Bouwkunde

Afdeling
Werktuigbouwkunde

Afdeling
Electrotechniek

Afb. 2 - Inschakeling coördinator en planning.
IR. J. JÄGER
Hoofd Bouwwerken PWN

Naast de vele artikelen ter gelegenheid
van de officiële ingebruikstelling van de
WRK III die voor een zeer groot gedeelte
zijn gewijd aan de technische opzet en
uitvoering, is het wellicht ook nuttig even
stil te staan bij de organisatorische opzet
en begeleiding inzake de verwezenlijking
van dit niet alledaagse waterleidingproject.
Hoewel organisatie en planning in het
algemeen natuurlijk op elke bouwplaats de
nodige aandacht vragen, is de noodzaak
zich hier intensiever mee te bemoeien
groter naarmate het te bouwen complex
omvangrijker en ingewikkelder wordt.
Enerzijds is het noodzakelijk om alle geplande activiteiten zodanig na elkaar te
laten verlopen dat ze geen hinderpalen
voor elkaar vormen, anderzijds is het
bittere noodzaak om aan de voorgenomen
datum van ingebruikneming streng de
hand te houden, aangezien het verlies aan
bouwrente vooral aan het einde van het
project anders fors uit de hand gaat lopen.
In het onderhavige geval zou dit verlies
ongeveer 3,5 miljoen gulden per maand
hebben bedragen, omdat niet alleen de
bouwrente van het pompstation, maar ook
die van de transportleidingen aan dat
verlies zou bijdragen.
Nadat de WRK voor de bouw van de
WRK I en WRK II in de jaren vijftig en
zestig voornamelijk gebruik had gemaakt
Afb. 1 - Organisatie Hoofdafdeling

van de diensten van Gemeentewaterleidingen Amsterdam, is de voorbereiding en
uitvoering van de WRK III-werken geheel
in handen gegeven van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.
Ten behoeve van de werken in Enkhuizen
en de andere bouwwerken, zoals de koppelstations van de transportleiding, had het
PWN bij de aanvang van het project de
beschikking over een Hoofdafdeling Bouwwerken. Hieronder ressorteerden een bouwkundige afdeling en een gecombineerde
werktuigbouwkundige en electrotechnische
afdeling.
Geen uitbreiding personeel
De bouwkundige afdeling had een personeelsbestand van 21 mensen, terwijl op de
werktuigbouwkundige en electrotechnische
afdeling 14 medewerkers werkzaam waren.
Bij het opzetten van de organisatie was
eigenlijk de eerste opgave om gedurende
de tijd dat het PWN als advies- en
ingenieursbureau voor de WRK zou werken
het personeelsbestand niet te laten toenemen. Immers, grote uitbreiding van
personeel zou na de WRK-periode grote
financiële consequenties voor het PWN
tot in lengte van dagen hebben gehad. De
tweede opgave was na te gaan of het werk
over de bestaande afdelingen voldoende
was gespreid. Al gauw bleek dat vooral het
hoofd van de gecombineerde werktuigbouwkundige en electrotechnische afdeling, zowel in de aanvang als in de loop van het
project, zwaar overbelast zou gaan raken.
Aangezien ook reeds binnen het PWN in
de laatste jaren de symptomen hiervoor

Bouwwerken.
Hoofdafdeling
Bouwwerken

Afdeling
Bouwkunde

Afdeling
uiy

bouw <unde

Afdeling
Electrotechniek

aanwezig waren, vooral gelet op de steeds
in omvang en zwaarte toenemende electrotechnische activiteiten - een ook elders
waarneembare tendens - is besloten de
gecombineerde afdeling te splitsen in een
werktuigbouwkundige en een electrotechnische afdeling (afb. 1). Mede bepalend
daarbij is geweest dat één van de uitgangspunten was een meet- en regelsysteem met
besturingsinstallatie te ontwerpen onder gebruikmaking van geavanceerde technieken,
hetgeen zoals bekend veel aandacht, tijd en
moeite vergt in de voorbereidingsfase.
Coördinator en planner
Teneinde verzekerd te zijn van goede en
verantwoorde contacten tussen de bouwplaats Enkhuizen en het kantoor in Bloemendaal - een afstand van ca. 70 km werd de Hoofdafdeling verder uitgebreid
met een bouwplaatscoördinator en een
planner (afb. 2).
De coördinator was in rechtstreekse relatie
tot het Hoofd van de Hoofdafdeling verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de
gang van zaken op het bouwterrein. Ook
de planner werd - in tegenstelling tot de
gebruikelijke stoel op het kantoor - op het
werkterrein geplaatst. Aangezien bij de
start van de bouw de planner nog niet
aanwezig was en een slechts eenvoudig
bouwschema voorhanden was, moest hij
- uitgaande van de voorgenomen ingebruikneming van het pompstation in de
eerste helft van 1981 - terugwerken en
terugrekenen naar het ogenblik van toen.
Uitgaande van de 'grove' aanwezige planning, heeft hij met behulp van steeds verfijndere modellen de activiteiten van de
drie disciplines zodanig gebundeld dat het
gestelde doel kon worden bereikt.
Adviseurs en tekenbureaus
Als derde, reeds gememoreerde, probleem
diende zich aan hoe een project van ca.
190 miljoen gulden in ca. 4 jaar met
35 'man' - waaronder 2 dames - te realiseren zonder dat de gehele organisatie dolgedraaid zou raken en zonder het gehele
werk als turn-key-project de deur uit te
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Afb. 3 - Inschakeling adviseurs en tekenbureaus.
TABEL.
Afdeling
Afdeling WerktuigBouwkunde bouwkunde

Afdeling
Electrotechniek

PWN voorbereiding
Adviseurs

15
30

5
25

6
30

Totaal voorbereiding

45

30

36

PWN toezicht
Uitvoering

6
220

2
60

1
70

Totaal toezicht +
uitvoering

226

62

71

Totaal Bouwafdeling PWN
Totaal adviseurs +
uitvoering
Totaal voorbereiding
+ uitvoering

doen. Als enige mogelijkheid blijft dan
over het op 'gepaste' schaal inschakelen
van adviseurs en tekenbureaus. Uit het
sterk vereenvoudigde overzicht in afb. 3
blijkt op welke hoofdpunten deze zijn
ingeschakeld.
Hoewel dit overzicht een aanwijzing geeft
op welke gebieden de hulp van buiten
moest worden ingeroepen om de capaciteitsproblemen het hoofd te kunnen
bieden, geeft deze opstelling geen duidelijk
inzicht hoe de onderlinge relaties liggen.
Kort gezegd: wie doet wat met wie samen
en geeft dit wellicht opnieuw een capaciteitsprobleem, maar dan op een ander niveau.
Het hieruit voortvloeiende - wederom
sterk vereenvoudigde - relatieschema geeft
meer duidelijkheid over de samenhang van
de diverse afdelingen, adviseurs en tekenbureaus en hun activiteiten (afb. 4).
Reeds dit zeer vereenvoudigde schema
maakt duidelijk dat hier sprake is van een
kleine 80 relaties. Het werkelijke aantal
relaties was echter een veelvoud van de
hiergenoemde, omdat niet alleen het aantal
adviseurs veel groter was dan hier is
vermeld, maar ook een aantal PWN-medewerkers, dat buiten de Hoofdafdeling
Bouwwerken ook nog aan het WRK IIIproject meewerkte, in dit overzicht
ongenoemd is gebleven. Het is mogelijk
gebleken dit bouwproces, dat hoge eisen
stelt aan de samenwerking en onderlinge
waardering, met het bestaande personeelsbestand te beheersen door de knooppunten

Totaal
Bouwafdeling
PWN

Totaal
adviseurs
en/of uitvoering

Totaal

26
85
111
9
350
359
35
435
470

van dit relatieschema te blijven volgen.
Grote inzet
Uiteraard kon toch niet worden vermeden
dat de afdelingen tijdelijk werden overbelast. Dat het werk toch is geklaard, is
vooral te danken aan de grote inzet van
alle betrokken medewerkers. Opmerkelijk
Afb. 4 - Relatieschema.
Hoofdafdeling Bouwwerken
Afdeling Bouwkunde
Afdeling Werktuigbouwkunde
Afdeling Electrotechniek

Grondmechanica
Betonconstructeur
Klimaatbeheersing -f verlichting
Coatingen
Tuinarchitect

Noodstroomvoorziening
Roerwerken
Chemicaliëndoseringen
Simulatieprocessen
Ergonoom
Planning

is hierbij ook dat het ziekteverzuim van
de betrokken afdelingen de afgelopen vier
jaar om de 3 % heeft geschommeld.
Voor de goede orde zij vermeld dat aan
het strikt formele circuit van contacten
streng de hand moest worden gehouden
om 'wildgroei' in de organisatie te voorkomen. Aan de andere kant moeten de
ogen echter niet gesloten worden voor het
informele circuit van contacten. Het lijkt
met elkaar in tegenspraak, maar de praktijk
wijst uit dat een project hierop kan
drijven als de onderlinge verhoudingen
goed zijn. Voorts is dezerzijds getracht een
benadering op te stellen van het aantal
mensen dat zich in de afgelopen vier jaar
op enigerlei wijze, op enigerlei ogenblik
met het pompstationcomplex van de
WRK III heeft beziggehouden. Uit nevenstaande tabel blijkt onder meer dat de verhouding tussen het aantal PWN-ers en het
aantal niet-PWN-ers in voorbereiding en
uitvoering ongeveer 1:10 is.Tevens blijkt er
uit dat in de afgelopen vier jaren ca. 500
mensen aan het project bezig zijn geweest.
Tenslotte dient te worden vermeld dat de
gevolgde werkwijze hoge eisen heeft gesteld
aan de eigen medewerkers. Vanuit een
methode om zoveel mogelijk projecten zelf
te ontwikkelen moest worden overgeschakeld op het systeem van het begeleiden en
controleren van de op de noodzakelijke
onderdelen ingeschakelde adviseurs. Door
de grote flexibiliteit van de medewerkers
is dit echter geen onoverkomelijk probleem
gebleken.

• •

•

Planning van de bouw

Waar waler was ligt nu WRK III. Het
opspuiten van het bouwterrein, de aanleg
van bouwwegen, het heiwerk, de berekening, uitwerking en uitvoering van gebouwen en installaties. Dat alles verliep
in een zorgvuldig gepland scenario, waarbij
al die verschillende activiteiten in elkaar
sloten als de tandjes van een ritssluiting.

C.ROZEMEIJER
Projectplanner
EstelTechnical Servicesbv

Toen medio 1973 definitief was besloten
dat het IJsselmeer als nieuwe bron zou
gaan dienen voor het benodigde water,
konden WRK en PWN zich gaan richten
op het verder uitwerken van de voorstudie
voor het IJsselmeerproject. Met het uitwerken van de voorstudie, die geleidelijk
overgaat in een ontwerpperiode met steeds
definitievere vormen, komt men uiteindelijk tot de bestektekeningen en bestek voor
de eerste opdracht tot uitvoering. Een en
ander besloeg een tijdvak van twee jaar.
De eerste opdracht tot uitvoering was een
typisch waterbouwkundig gebeuren. Het
bestond uit het opspuiten van het bedrijfsterrein, het op diepte brengen van het
analyse- en bezinkbassin binnen een afsluitende dam en het aanleggen van de
bedrijfshaven. Dit alles direct achter de
IJsselmeerdijk. Vooral door de gunstige
weersomstandigheden kon dit omvangrijke
werk binnen twee jaar worden uitgevoerd.

Inmiddels was het mei 1977, dus vier jaar
na de beslissing.
Bouwwegen en heiwerk
Tijdens het vorm geven van het toekomstig
bouwterrein in het IJsselmeer was men
op de tekenkamers al druk doende met het
verder uitwerken en berekenen van de
installaties en gebouwen. De planning hiervoor kon goed worden aangehouden zodat
in mei 1977 - aansluitend op het gereedkomen van de waterbouwkundige werkzaamheden - met het heiwerk voor de
gebouwen kon worden gestart.
Er werd gekozen voor één opdracht van
het totale heiwerk voor de gebouwfundaties. Dit om, nog los van een financieel
voordeel, het aantal heistellingen zo te
kunnen dirigeren dat een goede afstemming met de start van de betonwerken
kon worden bereikt. Ondanks het grote
aantal heistellingen werd het totale heiwerk
binnen zeven maanden geklaard.
Voor de bereikbaarheid van de bouwwerken op het nieuwe terrein waren uiteraard daarvoor al de bouwwegen aangelegd.
Dat was op zichzelf een karwei waar vier
maanden mee waren gemoeid.
Tijdens de uitvoering van het waterbouwkundig gedeelte van het object was een
beperkt aantal mensen van de bouwdirectie
voor toezicht aanwezig. Met de uitvoering
van de gebouwen - gestart in mei 1977 werd een wat omvangrijker onderkomen
geplaatst voor de bouwdirectie, om van
daaruit toezicht te houden en de werkzaamheden te coördineren. Het afstemmen
van de activiteiten onderling en het volgen

van de planningen is voor dit grote en
ingewikkelde project bijzonder belangrijk
gebleken.
Moeilijke dakvormen
Als eerste werden de filtraatkelders gebouwd. De reden hiervoor was dat men
bij het ontwerpen en uitwerken van dit
onderdeel niet afhankelijk was van gegevens uit installaties, wat bij alle overige
gebouwen wel het geval was. Een andere
reden voor de vroegtijdige start van deze
drie kelders was de overweging om de
bekisting voor de moeilijke dakvormen
maar voor een klein deel te maken en deze
dan een groot aantal keren te gebruiken.
Dit bespaarde geld maar betekende wel
een langere uitvoeringstijd. Zo is voor elk
van de gebouwen vroegtijdig een uitvoeringstijdvak bepaald met - waar nodig tussentijdse deelopleveringen. En wel omdat
in veel gevallen de mechanische en
electrische montage al moest beginnen
vóór de eindoplevering van de bouwkundige opdracht.
Het ontwerpen van de mechanische en
electrische installaties moest volgens plan
verlopen om de bouwkundige ontwerpen
tijdig te voorzien van maten en gewichten
van die installaties en de opdrachten te
kunnen plaatsen voor de onderdelen met
een lange fabricage- en leveringstijd.
In het tweede kwartaal van 1979 waren
de bouwkundige werken zo ver gevorderd
dat kon worden begonnen met de veel tijd
vergende installatie van de mechanische en
electrische apparatuur. Deze werkzaamheden zijn vooral door een goed onderling
overleg praktisch ongestoord verlopen en
waren eind 1980 gereed.

Schema planning.

Transportleidingen
Het leggen van de transportleidingen die
het water van Enkhuizen naar het duinterrein bij Castricum en naar Hoogovens
moeten brengen, verliep los van de bouwactiviteiten volgens een eigen planning.
Het plaatsen van de eerste buislengte in
november 1975 bleek een juiste beslissing
te zijn geweest. Door de lengte van het
tracé, het verkrijgen van de zakelijke
rechten en de soms moeilijke uitvoeringspunten onderweg was de uitvoeringstijd
ruim zes jaar. Dit deel van het totale
project kwam praktisch gelijktijdig met de
bouw van het pompstation gereed.
Raakpunten tussen de aanleg van de
transportleidingen en de bouwactiviteiten
waren de koppelputten, het waterverdeelstation in Heemskerk en het eindstation
bij Hoogovens; deze waren vroegtijdig

Architectonische vormgeving

Geef gebouwen vorm zodat zij niet alleen
functioneel zijn voor het werk, het proces,
dat erin plaatsvindt, maar dat proces ook
weerspiegelen en mogelijk zelfs versterken.
Zeer vrij vertaald was dat de opdracht
waar de architecten van de WRK III zich
voor zagen geplaatst. In dit artikel wordt
toegelicht hoe dat geheel eigen proces is
verlopen.

IR. R. W. HERINGA
Architectenburo Spruit
De Jong Heringa
te Haarlem

Bouwen na plannen.

gepland en uitgevoerd. De noodzaak daartoe was het aansluiten van de leidingdelen
en de montage- en installatie-werkzaamheden in deze putten en stations op de
afsluiters en bijbehorende bediening.
Proefdraaien
Zoals gezegd waren de installaties eind
1980 zo ver gevorderd dat aansluitend kon
worden begonnen met het functioneel
testen en inregelen. Hierna volgde het proefbedrijf. Voor het uitvoeren en coördineren
van deze activiteiten werd een team samengesteld dat in samenwerking met de inmiddels ingespeelde operators van WRK III
dit werk hebben geklaard.
Begin mei van dit jaar (1981) was men in
het proefbedrijf zo ver dat het eerste
gezuiverde water uit het nieuwe pompstation kon worden gebruikt om het eerste
deel van de transportleiding te kunnen
doorspoelen en beproeven.

• •

•

Begin 1973 werd het PWN door de directie
van WRK verzocht te starten met de
voorbereidingen voor de bouw van het
project WRK III. Nog in datzelfde jaar
werd ons architectenburo door het PWN
benaderd om onze bijdrage te leveren aan
de totstandkoming van het programma van
eisen. In de jaren 1973 tot 1975 werden
in de stuurgroep en de verschillende werkgroepen alle uitgangspunten vastgesteld en
de gegevens ontwikkeld, die de basis
vormden voor zowel het technische als
het bouwkundige ontwerp.
Doordat wij al in dit stadium zo nauw
bij de ontwikkeling van het project werden
betrokken, was het mogelijk al vroeg op
de bouwkundige consequenties van de
voorgestelde technische oplossingen te
wijzen en de vaak tegenstrijdige criteria
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Zo konden al tijdens de voorbereiding de
basisgedachte voor de lay-out van het
complex en de daarmee samenhangende
hoofdlijnen voor de architectuur definitief
worden ontwikkeld, in overeenstemming
met de eisen die het zuiveringsproces
stelde.
Bovendien groeide op die manier in de
werkgroep voor de bouw de goede samenwerking, die voor de verdere planontwikkeling en de uitvoering van groot belang
zou blijken te zijn.
In 1975 kreeg ons bureau de definitieve
opdracht voor het maken van het bouwkundige ontwerp van het totale complex.
Er werd gekozen voor een samenwerkingsvorm binnen de werkgroep, waarbij het
aanvankelijk nog ruwe basisprogramma,
onder invloed van de tijdens het ontwerpproces zich nog verder ontwikkelende gedachten over het zuiveringsproces, steeds
kon worden verfijnd tot een voor alle

disciplines aanvaardbaar definitief ontwerp.
De uit een bepaalde hoek ontwikkelde
ideeën, wensen en (vaak) eisen konden
zodoende voortdurend worden afgestemd
op die van de andere teamgenoten.
Na twee ontwerp-jaren was de ontwikkeling van het plan zo ver gevorderd dat
medio 1977 met de bouw kon worden gestart. Het is ook tijdens de bouwperiode
gebleken dat het plan flexibel genoeg was
om de diverse noodzakelijke (proces)technische en bouwkundige ontwikkelingen
nog in te passen zonder dat van de sterke
en heldere basis-opzet hoefde te worden
afgeweken.
Situering en ontwerp
Het complex is gesitueerd op een buitendijks opgespoten stuk grond vlakbij het
bestaande pompstation Andijk, iets ten
noorden van Enkhuizen. Als een inham
tussen dit terrein en de Ilsselmeerdijk
bevindt zich een strook water van
150 meter breed, waarin een haven met
loskade is ondergebracht voor de aanvoer
van de benodigde chemicaliën. Aan de
IJsselmeerkant van het bedrijfsterrein bevindt zich het analysebekken met het
inlaatkanaal.
Het terrein is zo ingedeeld dat de gebouwen waarin het proces is ondergebracht
op de westelijke helft zijn gesitueerd,
terwijl de subvelden zich aan de oostelijke
kant bevinden. Het terrein ligt op 1,70 m
boven NAP, terwijl de kruin van de dijk
op 6 meter boven NAP ligt. Naast het
centrale dienstgebouw omvat het complex,
in volgorde van het zuiveringsproces, het
ruwwaterpompstation, het zuiveringsgebouw, drie filtraatreservoirs, het filtraatpompstation en een waterslaggebouw.
Compact gegroepeerd
Verreweg het belangrijkste uitgangspunt
voor de lay-out was het organisatie-schema
van het zuiveringsproces. Verder waren de
volgende basiseisen voor de onderlinge
relatie van de gebouwen van veel belang:
— een inlaatpompstation zo dicht mogelijk
bij en liefst loodrecht op het inlaatkanaal;
— geen al te grote afstanden tussen het
inlaatpompstation, het zuiveringsgebouw
en de filtraatreservoirs;
— een afstand van niet meer dan 30 m
tussen filtraatreservoirs en filtraatpompstation;
— een minimale afstand van ca. 170 m
tussen het filtraatpompstation en het
waterslaggebouw.
Bij de inpassing van de verschillende ge-
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bouwen op het terrein is uitgegaan van
een assenstelsel met hoofdassen evenwijdig
en loodrecht op het inlaatkanaal. Door in
de filtraatreservoirs ten opzichte van deze
assen een hoekverdraaiing van 45 graden
te introduceren, ontstaat een aanpassing
aan het verloop van de IJsselmeerdijk. De
grootte en de vorm van het terrein
maakten het verder noodzakelijk de 'proceslijn' minstens eenmaal te knikken. Die
knik 'zit' in het zuiveringsgebouw.
Door het dienstgebouw zoveel mogelijk in
het zwaartepunt van de overige gebouwen
te situeren, ontstond een compact complex.
De relatief lange looproutes, de hoeveelheid intern transport en de talrijke leidingstelsels zijn daardoor beperkt en bevorderen een doelmatige bedrijfsvoering. Zo is
een lay-out ontstaan waarbij alle gebouwen
- met uitzondering van het waterslaggebouw - om een centraal middengebied
zijn gegroepeerd (zie luchtfoto). Een voordeel van dit middenterrein is dat het meer
besloten en beschut is dan het buitenterrein.
Hier ook bevindt zich onder een oversteek
in het dienstgebouw de hoofdingang van
het bedrijf. Men bereikt de WRK III via
een toegangsweg die praktisch evenwijdig
loopt aan de IJsselmeerdijk. Na een flauwe
bocht wordt men vrijwel direct geconfronteerd met de totale omvang van het
project, dat door de hoogte van de dijk
aan de landzijde geheel aan het oog is
onttrokken. Deze weg loopt rechtdoor tot
de hoofdingang.
Overzichtelijkheid
Evenals de onderlinge samenhang van de
gebouwen is de indeling en organisatie
ervan binnen in zeer belangrijke mate
afgestemd op de procesgang van de waterzuivering. Het hydraulische schema van
het proces was hierbij zeer vorm-bepalend.
Er is door ons bureau altijd van uitgegaan
dat de architectonische vormgeving van dit
complex - zowel wat interieur als exterieur
betreft - een duidelijke weerspiegeling
moest zijn van deze beide heldere technische basisgegevens. Het zuiveringsproces
zelf is steeds in hoge mate bepalend geweest voor de dimensionering van de
gebouwen en hun inrichting. Dit verklaart
ook de symmetrische opzet en de soms
bijna schematische indeling van de gebouwen. Overigens dient dat mede de zo
zeer nagestreefde overzichtelijkheid van
het bedrijf.
Behalve uiteraard voor de bedrijfsvoering
is die overzichtelijkheid ook van belang
omdat op een vrij groot aantal bezoekers
moet worden gerekend. De praktijk met
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Afb. 1 - Het dienstgebouw (links) verbonden
met het zuiveringsgebouw.

vergelijkbare projecten in binnen- en
buitenland heeft geleerd dat in het bijzonder de niet deskundige bezoeker in vaak
ingewikkelde gebouwen het proces niet
goed kan volgen en daardoor het overzicht
kwijtraakt. Voor ons bureau was dit een
reden om het totale zuiveringsproces zo
helder mogelijk onder te brengen en volledig zichtbaar te maken. Evenals de layout van het project volgt dan ook de
bezoekersroute binnen het bedrijf zo goed
mogelijk het organisatie-schema van het
proces. En om de samenhang van de
verschillende fasen van het proces zo
duidelijk mogelijk te laten overkomen, is
ook deze route op het hydraulische schema
afgestemd.
Een korte rondgang
De verschillende gebouwen zijn door

middel van loopbruggen met elkaar verbonden en een tunnel tussen het filtraatpompstation en het dienstgebouw completeert de rondgang. Dit droge circuit heeft
tijdens de afbouwfase al zijn grote voordeel bewezen door het vaak onaangename
weer, daar aan de rand van het IJsselmeer,
buiten te sluiten.
Een korte beschrijving van de rondgang
begint in de ruime hal van het dienstgebouw. In dit gebouw bevinden zich de
kantoor- en vergaderruimten, de ontvangstruimte, het bedrijfslaboratorium en een
aantal werkplaatsen. Op de verdieping
grenzend aan het royale, van een grote
lichtkap voorziene trappehuis, bevinden
zich dan nog de centrale wacht, van
waaruit het totale proces wordt bestuurd
(met een goed uitzicht over het gehele
bedrijf), de excursiezaal en de kantine met
een wijds uitzicht over het IJsselmeer.
Via de eerste brug bereikt men het inlaatpompstation (7,25 m + NAP), van waaruit
men een goed zicht heeft op het inlaatwerk, de trommelzeven en de inlaatpompen. Over de tweede brug, op de als
aquaduct overstekende, watervoerende
kanalen, bereikt men het zuiveringsgebouw.
Daarbinnen overziet men in één oogopslag
de belangrijkste fasen van het proces.
Links liggen het chemicaliën-gedeelte en
de bedieningsruimten. De route buigt dan
90 graden naar rechts en men volgt de
bedrijfslijn van het proces door achtereenvolgens de vlokvorming, de sedimentatiesecties en de iets lager gelegen filtersecties
te doorlopen.

Afb. 2 - De geknikte brug van het dienstgebouw (reclus) naar het inlaalpompstation.
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varieert sterk; er zijn onder meer hyparschalen, vlakke plaatvloeren, cassette-vloeren en dubbel T dakplaten. In de daken
zijn in bijna alle onderdelen van het
complex op karakteristieke punten lichtkappen aangebracht. Dit draagt bij tot het
lichte en transparante karakter van de interieurs, zonder dat dit ten koste gaat van
warmte-energie, omdat het hier een in het
algemeen niet of nauwelijks verwarmd
utilitair complex betreft.

Ajb. 3 - Het zuiveringsgebouw (rechts) is met het jiltraatreservoir verbonden.

Associatie met water
In het exterieur van de gebouwen valt de
splitsing op in boven- en onderbouw; de
grens ertussen is per gebouw verschillend.
De onderbouwen zijn uitgevoerd in metselwerk van witte moduul betonblokken; de

Ordelijke opstelling
Steeds heeft men door de op ooghoogte
aangebrachte glasstroken interessante en
wisselende uitzichten op het complex, het
landschap en het IJsselmeer. Wil men zich
weer in de techniek verdiepen dan kan
men nog enkele lagen zakken, waar zich
de indrukwekkende buizengangen, kanalensystemen en apparatuur bevinden. Steeds
zal de geordende opstelling in het oog
springen die de overzichtelijkheid en de
rust in het bedrijf bevordert.
De derde brug leidt naar de filtraatreservoirs. Essentieel voor de ontwerpers was
dat men ook deze fase van het proces
volledig zou kunnen beleven. De brug
voert dan ook over het water dwars door
het reservoir heen. De binnenkant van de
dakconstructie (hyparschalen in gewapend
beton) draagt er toe bij dat hier een sfeer
hangt, gelijk aan die in natuurlijke grotten.
Vanuit het preciese midden van de drie
reservoirs heeft men tussen twee reservoirs
door, langs een reeks van plastieken, een
fraaie doorkijk naar het dienstgebouw.
De laatste brug leidt naar het filtraatpompstation. Vanaf het bordes heeft men
hier een goed overzicht op de verschillende
onderdelen van dit gebouw: de indrukwekkende pompenkelder, de dieselaggregaten, de hoogspanningsinstallatie en de
talloze bedieningspanelen. De functionele
driedeling is in de vorm van het gebouw
duidelijk te herkennen. De tussenliggende
marge-gebieden zijn door lichtkappen gemarkeerd. Via een tunnel bereikt men van
hieruit weer het dienstgebouw.
Beton als drager
De draagconstructie van de gebouwen is
gebaseerd op een moduulplaat van 6 bij 6
meter. In de exterieur-afwerking is deze
maat, afhankelijk van achterliggende functionele indelingen, in kleinere maten op-

Afb. 4 - Doorkijk naar het 'bruggenknooppunt' in het hart van de filtraatreservoirs.

gedeeld. Door deze geledingen wordt de
vaak grote schaal van de gebouwen sterk
teruggebracht tot overzichtelijke proporties.
Behalve voor de als ruimtevakwerk uitgevoerde bruggen en het middelste deel
van het dak van het filtraatpompstation, is
men vooral in verband met de vochtigheidsgraad in de gebouwen voor de draagconstructie uitgegaan van gewapend beton.
De vorm waarin het beton is toegepast

bovenbouwen - nu eens een forse dakrand,
dan weer bijna een totale gevel - zijn
uitgevoerd als beplatingen. Dit plaatmateriaal bestaat uit standaard geëmailleerd staalplaat op een asbest-cementplaat.
De platen zijn gevat in een speciaal door
het PWN voor dit project ontwikkelde,
blank geanodiseerde profielenserie. De
platen zijn in zes speciaal ontwikkelde
kleuren blauw toegepast, te beginnen met

Ajb. 5 - De filtraatreservoirs.
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het lichtste blauw voor de bruggen en
vervolgens (de al beschreven route volgend) steeds tinten donkerder, eindigend
in het donkerste blauw voor het filtraatpompstation. De associatie met het water
rechtvaardigt deze misschien zelfs wel voor
de hand liggende kleurkeuze.
De blauwe kleurenreeks bevordert evenals
de meestal vaak hoekige plasticiteit van de
gebouwen de eenheid van het complex.
Bovendien biedt het, zowel van binnenuit
als buiten, een kleurige en ruimtelijk
interessante aanblik.
De interieurs
Het is goed hier nog even stil te staan bij
de vormgeving van de interieurs en de
daarin in ruime mate toegepaste beeldende
kunst. Bij een industrieel complex als dit
zijn de ruimten in eerste instantie vormgegeven vanuit de pure gebruikswaarde.
Gericht dus op het onderbrengen van het
proces en niet zozeer op de mensen. Om
die reden richt de vormgeving zich dan
ook in eerste instantie op het bepalen en
door-detailleren van het afwerkingsniveau.
Daarbij is hier geprobeerd de in de
architectonische vorm bereikte helderheid
te ondersteunen en zoveel mogelijk te
versterken.
De aandacht gaat dan allereerst uit naar
de ruimten die grenzen aan de bezoekersroute, die als een rode draad door het
complex loopt. Aan het interieur zijn hier
ter herkenning materialen toegevoegd,
zoals vloerafwerkingen, afwerkingen van
hoofdkernen en trappen. Bovendien zijn
voor deze elementen als markering van de
route specifieke kleuren toegepast, zoals
bijvoorbeeld rood voor de hoofdtrappen
en toegangsdeuren.
De bijzondere plekken in het bedrijf waar
mensen het proces regelen en besturen,
hebben in het interieur eveneens bijzondere
aandacht gekregen. Daarbij waren de
technische eisen en de ermee samenhangende ergonomische criteria in sterke
mate vormbepalend. In het dienstgebouw,
waar zich het centrale zenuwstelsel bevindt, is de interieur-vormgeving het
duidelijkst waarneembaar; onder meer in
het centrale bewakingspaneel, de balies en
garderobes, de projectiecabine en het
kantoormeubilair. Deze interieurs werden
ontwikkeld in nauwe samenwerking met
de interieur-architect Paul Kleinlooh.
Beeldende kunst
Nog eerder in de planontwikkeling dan bij
de interieurvormgeving het geval was, werd
al in 1977 gesproken met kunstenaars. En
wel om de beeldende kunst zo goed

mogelijk in het totale ontwerp te integreren. Op die manier ontstaat ook de
gelegenheid de kunst zijn functionele inbreng in het plan te laten leveren. Op
voorstel van ons bureau werd Eugène Terwindt uit Velp opdracht gegeven een
coördinerende rol te vervullen. Mede door
hem werden Lon Pennock uit Den Haag
en Mary Schoonheyt uit Amsterdam in
het team opgenomen.
Terwindt kwam in overleg met ons bureau
tot een aantal gespecificeerde opdrachtomschrijvingen voor zijn collega's en zichzelf. Ongeveer acht taken op verschillende
plaatsen in en om de gebouwen zouden
een geïntegreerde inbreng van de beeldende
kunst op de architectuur en het landschap
moeten hebben. Daartoe is in de loop van
de afgelopen vier jaar intensief samengewerkt. Ook de interieur- en de landschapsarchitect waren nauw bij dit overleg
betrokken.
Mary Schoonheyt is tot een betrekkelijk
zelfstandige reeks van elf panelen gekomen
die geïnspireerd zijn op de milieu-kritische
kant van water en waterzuivering. De
panelen bestaan uit een fotografisch deel
en een daarmee samenhangend tekst-deel.
Ze zijn geplaatst langs de bezoekersroute.
De inbreng van Terwindt en Pennock is
meer gericht op de architectuur en haar
omgeving. Bijvoorbeeld op het binnenterrein tussen de gebouwen, waar vijf
objecten in een richtingbepalende lijn
zijn opgesteld tussen dienstgebouw en
filtraatreservoirs. Ze verbinden het proces
en spelen met hun kleur in op de reeks
blauwen die de voornaamste bindende
karakteristiek van die gebouwen is. De
objecten staan in een laag gelegen geul,
met riet omzoomd en glooiend overgaand
in kantige graslichamen met een sterke
diagonaal-werking die ook buiten dit gebied
nog merkbaar is. Bij de hoofdingang wordt
deze diagonaal-werking sterker en dringt
hij via enkele hoekige houten bordessen
de hal binnen. Terwindt heeft in de hal
met enkele elementen de structuur opgenomen en zelfstandig gemaakt.
Zwarte vijver en zuurstok
Verder is er een zwarte vijver die de
verbinding tussen binnen en buiten vormt
en waarin zich een blauwe diagonaal
weerspiegelt die zich herhaalt in een geknikte spiegelwand. Deze wand 'vermenigvuldigt' op zijn beurt de trap. En
midden in de centrale trap hangt vanuit
de top van de piramidale lichtkap erboven
een 'rode lijn'. Dit object van kunststof
heeft al de bijnaam 'zuurstok' gekregen.
De diagonaal-beweging wordt op de ver-

dieping voortgezet en eindigt via een reeks
blauwen in de vloerbedekking van de
ontvangstruimte tegen een 'podium' in de
vorm van een zandkleurig eiland. Op de
wand daarachter heeft Frans Jongmans uit
Arnhem een realistische wandschildering
van de bouw van WRK III aangebracht.
We kunnen stellen dat de beeldende kunst
in haar totaliteit zich in dit project bezighoudt met concrete, associatieve en meer
formele aspecten van water, waterzuivering
en het gebouw dat daar vorm aan geeft.
Hoewel sterk in die vormgeving opgenomen, voegen de objecten op een aantal
plaatsen toch een zeer specifieke betekenis
aan het geheel toe.
Erkennen en afwegen
Intensieve en goede samenwerking is in
dit project - van voorbereidingsfase via
ontwerpprocedures tot en met uitwerking
en uitvoering - overeind gebleven. Gebaseerd op erkenning en objectieve afweging van wederzijdse belangen. Dat de
architecten en hun adviseurs van hun
opdrachtgever de gelegenheid hebben gekregen in een dergelijk industrieel complex
in zo ruime mate hun inbreng te leveren,
is iets waar zij dankbaar voor zijn en
waarvan zij hopen dat deze zich in de
kwaliteit van het totaal weerspiegelt.

• •
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Civiele en bouwkundige werken

Nederlanders zijn zeer bedreven in bouwen
op de bodem van de zee. Het langzaam
maar zeker en zeer zorgvuldig verrijzen
van de WRK III-werken op een plaats
waar weer en water altijd de macht
hadden, is daar een nieuw bewijs van. In
dit artikel worden de civiele en bouwkundige werken minutieus verslagen.

ING. G. H. BERNHARD
Chef Tekenkamer
Bouwkunde PWN

Civiele werken
Toen midden 1973 bekend werd dat het
IJsselmeer de bron zou zijn waaruit
WRK III zijn grondstof zou putten, duurde
het tot eind 1974 voor de keuze was gemaakt uit het spaarbekkenplan aan de dijk
van de Markerwaard en het plan met een
analysebekken tegen de oude Zuiderzeedijk
tussen Enkhuizen en Andijk. Of, zoals de
kaart zo karakteristiek aangeeft, tussen de
Geldersche Hoek en de Fluithoek. Gekozen
werd voor het laatste plan en de voorbereidingen ter realisering van de werken
konden beginnen.
Uit enkele alternatieve plannen werd eind
1974 de keuze bepaald op het maken van
een ongeveer 52 ha groot analysebekken,
omgeven door een ca. 2,5 meter hoge dam
(globale inhoud: 5 miljoen m 3 ), met daarbij een 26 ha groot opgespoten bedrijfsterrein in de vorm van een schiereiland
tegen de oude dijk aan. Begin 1975 werd
besloten het analysebekken uit te diepen
tot 20 meter en te beluchten, zodat algenvorming zoveel mogelijk zou worden
beperkt.
Dit alles zou moeten worden aangelegd
in een deel van het Ilsselmeer waar het
van oudsher behoorlijk kan spoken. De
waterdiepte was er 5 tot 6 meter en net
buiten het werkgebied lag een vaargeul
met een diepte van 8 meter, 'Het Wagenpad' geheten. Op een luchtfoto van het
gebied was een brandingsstrook te zien
tussen Fluithoek en Geldersche Hoek. En
op een uit 1743 daterende kaart - 'Kopie
naar Govert Flinck door zijn kinderen' stond ter plaatse een lage kade getekend
met daar achter 'Goet Weydlant'.
Goede grondslag
De bodem waarop we moesten bouwen
hadden we nog nooit gezien. Om de gesteldheid van die bodem te leren kennen

werd een groot aantal boringen en sonderingen verricht door het Laboratorium
van Grondmechanica. Vanaf een boorbak
zijn die verkenningen onder soms barre
weersomstandigheden gemaakt; de golfslag
kan bij Andijk bijzonder kort en onaangenaam zijn. Het LGM werd tevens opgedragen de kwaliteit van de ons toegewezen zandwinput te onderzoeken. Deze
was juist ten noorden van het Wagenpad
gelegen en wel zo dat deze vaargeul tussen
de zandput en het bouwterrein beschikbaar
bleef. Ook zou er zand beschikbaar komen
uit het uit te diepen analysebekken.
De bodem van het IJsselmeer bleek daar
met een tot 1,5 m dikke, zeer slappe kleilaag te zijn bedekt, rustend op een ca. 4 m
dikke klei/zandlaag, waaronder zich het
pleistocene zand bevindt. Voor de aanleg
van de dam en het bedrijfsterrein werd de
sublaag geheel verwijderd. Daartoe moest
een cunet worden gebaggerd. Omdat onder
het cunet nog samendrukbare lagen aanwezig zijn, zouden in de loop van de tijd
zettingen kunnen optreden. Daar is bij de
aanleg rekening mee gehouden. De berekende zettingen zijn tot nu toe (na zes
jaar) nergens overschreden; het opgespoten
terrein heeft zich overal een voortreffelijke
grondslag voor de bouwactiviteiten
getoond.
Kunststof matten
De opgespoten zandlichamen werden tegen
de golfslag beschermd door kraagstukken.
Dat zijn matten van nylonweefsel waarop
een rooster van wiepen is gebonden.
Wiepen zijn lange 'worsten' van met draad
omwonden rijshout. De matten van zo'n
12 bij 30 meter worden drijvend tegen de
dam aangevaren, op de waterlijn vastgezet
aan een korte hardhouten damwand en
dan afgezonken - neergevleid - door er
steen op te storten. Boven de damwand
is een strook speciale betonblokken gezet
die de kracht van de golfslag opvangt. De
hoger gelegen flanken en de kruin van
dam en dijk rond het terrein zijn afgewerkt
met een asfaltbetonlaag. De kruin is geschikt gemaakt om met vrachtwagens te
berijden; dit in verband met het onderhoud
aan de waterkering.
Voor het eerst werd bij de beschreven
constructie afgeweken van de in de Zuiderzee beproefde werkwijze, waarbij dijktaluds worden afgedekt met gebruikmaking
van een keileemlaag. Het leegraken van
de bruikbare winplaatsen van de keileem
en het beschikbaar komen van de moderne
kunststof matten als zand vast leggend
materiaal leidde tot dat besluit. Met de
gekozen werkwijze was bij de uitvoering
van de Deltawerken al ervaring opgedaan.

Aangezien in het naastgelegen pompstation
van het PWN in strenge winters last is
ondervonden van flinterijs dat de inlaatpompen verstopt, is bij het ontwerp van
de WRK III daarmee vanaf de aanvang
rekening gehouden. Daartoe is een lang
en smal inlaatkanaal ontworpen, waarin
het ijs zich gemakkelijk aan de oppervlakte
kan afzetten en het water daaronder goed
kan worden ingenomen. Dit kanaal wordt
gevormd door twee rijen stalen damwand
met gordingen, ankerschermen, trekstangen
en koppelgordingen, alles volgens beproefde waterbouwkundige traditie. In dezelfde
constructiewijzc is een havenkade gemaakt
met bolders, ladders, meerstoelen en haalpennen. Tijdens de bouw heeft deze haven
al uitstekend gefunctioneerd. Na het
plaatsen van een kraan zal deze haven
geheel gereed zijn voor het afhandelen
van de aan te voeren chemicaliën.
X-werk
Om terugvloeien van water uit het analysebekken naar het IJsselmeer te voorkomen,
bijvoorbeeld door afwaaien, is een terugslagklep in het inlaatkanaal geplaatst. Deze
schuif (klep met contragewicht type) is in
een kunstwerk geplaatst dat in de wandeling 'X-werk' wordt genoemd. Het X-werk
maakt het mogelijk om op verschillende
manieren water in te nemen: normaal via
het analysebekken of rechtstreeks uit het
IJsselmeer.
In augustus 1975 werd begonnen met de
civiele werkzaamheden. Ondanks de nodige
moeilijkheden gedurende de winter kruiend ijs vernielde het palenjuk met
daarop de persleiding van de zandzuiger
naar het stort - kon de dam in november
1976 met enig vlagvertoon worden gesloten. Tot dat tijdstip werd 3,4 miljoen m 3
zand gezogen, 1,2 miljoen m 3 slib gebaggerd en werden 4,8 km hout en 1,4 miljoen
kilo staal aan damwanden verwerkt. Daarbij waren 36.000 ton stortsteen, 7.000 m 3
asfalt en 54.000 m 3 aan kraagstukken
gebruikt om de dijken tegen het geweld
van de golven te beschermen.

Bouwkundige werken
Heiwerk
Een opgespoten zandpakket van 7 à 8
meter dik vertoont natuurlijk de neiging
tot inklinken (zakken) en het is niet te
verwachten dat dat over de gehele oppervlakte van het terrein gelijkmatig verloopt.
Daarom zijn dan ook alle gebouwen en
leidingen onderheid met palen die rusten
op het pleistocene zand. Inklinkend zand
oefent een neerwaartse kracht uit op de
betonnen palen. Zonder dat er iets op de
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paal staat krijgt deze al een belasting die
kan oplopen tot 35 ton. Dat zou betekenen
dat bij een belasting normaal van 100 ton
al eenderde deel van het aantal palen
nodig is om dit neerwaartse effect op te
heffen. Om deze nadelige invloed te
elimineren werden de over water aangevoerde voorgespannen betonpalen (40 x
40 cm, lengte 20 meter) op het bouwterrein
voorzien van een 10 mm dikke bitumenlaag. Deze laag fungeert als een glijlaag
en werd in een speciaal ingerichte loods
om de liggende palen gegoten. Na afkoeling werden de palen geheid met een
dieselblok van 3,5/5,5 ton. In totaal werden met drie heistellingen ruim 1700 palen
geheid; de eerste op 2 mei 1977 en de
laatste op 22 november van dat jaar.

voirs, het stalen ruimtevakwerk op het
hoge dak van het filtraatpompgebouw en
de daken van de loopbruggen alsmede het
voorgespannen ringvormige dak van het
filtraatpompgebouw. Ook de constructie
van het spoclwaterhoogreservoir, uitgevoerd
in normaal gestort gewapend beton rustend
op hoog belaste kolommen, is spectaculair.
De betonnen bakken voor chemicaliën in
het gebouw aan de haven en in het
zuiveringsgebouw zijn voorzien van een
zuurvaste bemetseling. Voor zover deze
ruimten onder de grondwaterstand zijn
gelegen zijn zij alzijdig aan de buitenzijden
voorzien van een 6 mm dikke, gesloten
bitumenlaag. De grote schuifluiken op de
havenbunkers zijn van polyesterglasvezel
in een sandwich-constructie.

Betonwerk
Het pompstation WRK III is een voor het
grootste deel in gewapend beton 'gegoten'
installatie voor het reinigen van water.
Dat is de indruk die men krijgt als men
in de wirwar van kanalen, bakken, goten,
filters, reservoirs, fundaties en opbouwen
rondloopt. Ook constructief komt dit tot
uiting; op en om de betonnen constructie
zijn de gebouwen opgetrokken. Achtereenvolgens - de loop van het proces volgend
- het inlaatpompgebouw, het aquaduct, het
zuiveringsgebouw, de lange loopbrug, de
drie reservoirs, het filtraatpompstation en
het waterslaggebouw.

Gevelbekleding
Een opvallend kenmerk van het gehele
complex is de toepassing van blauwe
emaille bekledingsplaten. Deze platen zijn
van een sandwich-constructie, bestaande
uit een in continuproces vervaardigde, geëmailleerde staalplaat van 0,6 mm gelijmd
op een asbestcementplaat van 6 mm en
aan de achterzijde contra gelijmd met een
verzinkt stalen plaat van 0,5 mm. Het
geheel is gevat in een aluminium omlijsting
en door middel van de methode van de
'natte beglazing' tot een waterdichte huid
verwerkt. Het ontwerp en de uitvoering van
deze bekledingsplaten hebben de afdeling
bouwkunde enorm veel zorg en tijd gekost
en het heeft allen die erbij waren betrokken
steeds weer verbaasd dat een in principe
zo eenvoudig systeem in de praktijk alleen
met ingewikkelde en ingenieuze kunstgrepen viel te realiseren. Niet te ontkennen
valt dat de architect met de toepassing
van dit materiaal het complex een geheel
eigen gezicht heeft gegeven.

Daarnaast zijn er nog het dienstgebouw
met brug en enkele kleinere gebouwtjes
(viswering en botenhuis). Alle gebouwen
zijn in hoofdzaak gewapend betonconstruc-

Afb. 1 - De duizendste betonnen heipaal compleet
met een bitumen glijlaag.

ties, voor een deel in voorgespannen beton.
Er is zoveel mogelijk gestreefd naar constructies met balkloze vloeren, wat het
leiding- en kabelverloop in de gebouwen
enorm heeft vereenvoudigd. Afwijkende
constructies zijn de geknikte spanten in
het zuiveringsgebouw (stalen kokerspanten),
de schaaldaken (hyparschalen) op de reser-

Afb. 2 - De loopbrug door de jiltraatkelder. Duidelijk is het hyparschalen dak te zien.

De aluminium ramen sluiten fraai bij de
bovengenoemde constructie aan. De sokkel
werd in metselwerk van B-2 superwit
blokken uitgevoerd. De daken werden met
foamglasplaten geïsoleerd waarover een
drielaagse dakbedekking werd aangebracht.
In het dienstgebouw is de centrale wacht
het middelpunt van het gebeuren. Deze
ruimte is geheel voorzien van een dubbele
zogenaamde computervloer. Aan de indeling, de plaats van de lichtpunten en de
luchtbehandeling c a . is bijzondere aandacht besteed. In de grote hoorzaal valt
het plafond op. Dit is gemaakt van perspexplaten in blauw en wit, waarachter de
dimbare verlichting is aangebracht. Het
strandachtige podium is van gasbetonblokken, uitgevlakt met specie en voorzien
van een kunststof strijkvloer met 'zandeffect'.
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Bijzondere constructies
Lamellen-sedimentatiesysteem
De geheel van roestvast staal geconstrueerde lamellen-afscheiders zijn opgehangen
tussen gewapend betonliggers van een bijzondere vorm. De 4200 lamellen van elk
3,7 m'2 en een dikte van 0,7 mm beslaan
een totaal-oppervlak van 15.450 m 2 . De
lamellen zijn opgehangen tussen zijplaten
van roestvast staal, verstijfd met opgeklonken hoekstalen en aan de bovenzijde voorzien van de getande overstortplaten. Het
totaal-gewicht aan verwerkt roestvast staal
bedraagt ca. 168.000 kg.
Filters
De filtratie gebeurt via 18 up-flow filters
met elk een oppervlakte van 39m 2 . Bij deze
filters wordt het te zuiveren water aan de
langszijde onder de filterbodem ingelaten.
Een dragende betonplaat met 23 nozzles
per m'2 (spleetwijdte 5,2 mm) en een
diffusor-plaat met een hoogte van 21 cm
vormen samen de filterbodem. Het filterbed is opgebouwd uit een verdeellaag van
grind (8-11 mm) in de diffusors rond de
nozzles, een 150 cm dik filterpakket van
filterzand (1,9 - 2,6 mm) en daarop een
90 cm dik pakket van nog fijner filterzand
(1,2 - 1,7 mm). De bovenwaterstand bedraagt normaal 75 cm. Het filtraat wordt
via een afsluitbare kunststof hevel afgevoerd naar het filtraatkanaal. Bij het
spoelen wordt het vervuilde water over de
spoelwaterrand van roestvast staal afgevoerd door een goot naar het spoelwaterafvoerkanaal.
Zuurvaste bekledingen
De bodem en de wanden van de ijzersulfaatbunkers, de ruimte voor de zwavelzuurtanks, de oxydatieruimte voor het ijzersulfaat en de chloorbleekloog-bakken zijn
met zuurvaste tegels bedekt. Daar waar
mechanische beschadiging kan optreden
door het storten van de chemicaliën zijn
deze tegels 65 mm dik; de overige vlakken
zijn bekleed met splijttegels van respectievelijk 30 en 20 mm dik. De bekleding is
aangebracht op een gezandstraalde betonwand die werd voorzien van een 2 tot
3 mm dikke, chemisch resistente tussenlaag; de tegels werden daarop in een
mortel op epoxy-basis gezet. In de basische
ruimten werd een mortel op polyester-basis
gebruikt. Bijzondere zorg werd besteed aan
de doorvoeringen door de wanden. Enkele
hoge wandvlakken werden met speciale
vormstenen van 120 mm dik bekleed, mede
omdat de temperatuur in die bakken
relatief hoog kan oplopen.
Oppervlaktebescherming
Ter voorkoming van corrosie is een veelheid van technieken toegepast. De staal-

dikke laag vormt moeten de bedden
worden geruimd. Daartoe is elk bed vanaf
een centrale weg via een afrit bereikbaar.
Vanuit de bedrijfshaven kan het slib dan
worden verscheept.

constructies in vochtige ruimten zijn merendeels thermisch verzinkt. In de werkplaats
zijn deze delen licht aangestraald en van
een sealer voorzien. Na de montage is
daar een tweelaagse polyurethaanverf op
aangebracht.
De door derden geleverde installaties met
een fabrieksmatig aangebrachte verflaag
zijn afgeschilderd met twee lagen chloorrubberverf. De vloeren zijn voor het
overgrote deel belegd met rubber noppentegels (3,2 mm), maar in ruimten met een
mogelijke chemische aantasting zijn epoxytroffelvloeren toegepast, terwijl daar waar
vervuiling kan optreden epoxy-gietvloeren
zijn gelegd. De wanden en kolommen in
ruimten waar chemicaliën worden gebruikt
zijn tenslotte voorzien van een epoxycoating.

Koppelpunten
Op twee plaatsen in het leidingtracé tussen
de WRK III en Castricum (in Wognum en
Heerhugowaard) zijn koppelpunten in het
dubbele leidingsysteem aangebracht.
Bouwkundig bestaan deze uit een onderheide kelder van gewapend beton met een
kleine opbouw. Het streven was deze gebouwtjes zo onopvallend mogelijk in het
terrein weg te werken. Het te openen
kelderdak is dan ook nauwelijks boven het
maaiveld verheven. De opbouw sluit
vloeiend bij het dak aan dat met tegels is
belegd, zodat noch koeiepoten noch
kindervoeten de dakbedekking kunnen
beschadigen.

Slibvelden
Het in de lamellenafscheider ontstane slib
wordt via de indikker naar de slibdroogbedden gepompt. Er zijn 16 bedden met
een totaaloppervlak van ca. 1500 m 2 die
vanaf twee zijden kunnen worden gevuld.
Vijftig cm onder het bodemoppervlak bevindt zich een drainagesysteem ( 0 80 mm)
dat via een verzamelsloot afwatert op het
analysebekken. Ook onder de dijkjes die
de bedden scheiden liggen drains.
Het slib wordt in dunne lagen opgebracht,
waarbij de bedden om en om worden
gevuld om vervolgens te drogen. Als het
ingcdroogde slib een ongeveer een meter

Waterverdeelstation
Op de grens tussen Heemskerk en
Castricum ligt het waterverdeelstation. De
grondslag in het duin was hier zo goed
dat er niet hoefde te worden geheid. Ook
deze kelder, hoewel aanzienlijk van afmetingen, is in het terrein verzonken. Door
de vrij hoge stand van het grondwater was
het noodzakelijk maatregelen te treffen
tegen opdrijven. De betonconstructie is
daarop berekend en plaatselijk verzwaard.
Opvallend is hier de gecanuleerde water-

Afb. 3 - Westgevel van het zuiveringsgebouw. Gedeeltelijk zichtbaar het spoelwaterreservoir en de
loopbrug naar de filtraatkelders.
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Werktuigbouwkundige inrichting

slagtoren die deel uitmaakt van het reeds
aanwezige WRK I-systeem.
Waterkelder Hoogovens
Het 'eindstation' Hoogovens bestaat uit een
in principe onder het maaiveld gelegen
waterkelder met een inhoud van tweemaal
2500 m 3 en een voorgelegen buizenkelder.
In de buizenkelder komen de WRK I-, lien Ill-systemen bij elkaar, waardoor deze
elk water kunnen leveren aan de waterkelder en dus ook aan Hoogovens.
Het kelderdek is geschikt gemaakt voor
toekomstige parkeerruimte. Het extra gewicht daardoor was toch noodzakelijk om
opdrijven van de lege kelder tegen te gaan.
Het diepere deel van de buizenkelder is
tegen opdrijven beveiligd door de vloer
naar buiten te verlengen en zo gebruik te
maken van de passieve gronddruk.
Uitvoering
Met de uitvoering van de bouwwerken
werd in mei 1977 begonnen; eind 1980
waren alle gebouwen opgeleverd en restte
nog slechts de afwerking van het terrein
en de werkzaamheden die voortvloeiden
uit het in werking stellen van het proces.
Het ontwerp werd door een architectenbureau gemaakt en in schetsvorm ingediend. Deze schetsen zijn op de eigen
bouwafdeling van het PWN uitgewerkt en
bestekklaar gemaakt. Ook de aanbesteding,
de werktekeningen, het toezicht en de
oplevering zijn door die afdeling verricht.
In totaal hebben 19 medewerkers van deze
afdeling, onder wie 8 man in de buitendienst, de werken bouwkundig uitgewerkt
en begeleid.
De bouwkundige constructie is door een
extern adviesbureau verzorgd. De coördinatie van de verschillende disciplines berustte bij de bouwafdeling en wellicht mede
doordat architect en adviseur dichtbij het
PWN-kantoor gevestigd zijn is de samenwerking uitstekend verlopen. Ook de
tekenkamer is in staat gebleken alle voor
de voortgang noodzakelijke gegevens op
tijd te leveren.
De uitvoering op het werkterrein werd
gegund aan vier hoofdaannemers en nog
een drietal voor de terreinwerkzaamheden.
De tijdsplanning, voor elk onderdeel afzonderlijk, werd in het algemeen goed
gehaald. De voor de voortgang van het
totale project essentiële data zijn zonder
uitzondering gehaald. De afdeling heeft bij
dit alles de onmisbare steun ondervonden
van de planning. Alle noodzakelijke
activiteiten, vooral ook gezien in de samenhang met andere afdelingen, werden daarbij frequent bewaakt en - waar nodig bijgesteld.

Dat de WRK Hl-werken voor hun
zuiverende taak over een indrukwekkend
'pomp- en motorpark' beschikken zal
niemand bevreemden. In dit verslag van
de werktuigbouwkundige inrichting van het
pompstation wordt een aantal onderdelen
van dat 'park' nader toegelicht. Van inlaatpompen tot waterslagbeveiliging.
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Inlaatpompstation
Roterende zeeftrommels
Na het passeren van het inlaatwerk wordt
het water via vier roterende zeeftrommels
(Mather & Platt) naar de opvoerpompen
geleid. De diameter van de trommels is
3,30 m, de lengte is 3,60 m en de maaswijdte van het gaas is 0,2 mm. De
capaciteit per trommel bedraagt maximaal
5000 m 3 / h bij een maximum verval van
10 cm waterkolom. Het polyestergaas is
gevat in ramen van kunststof en met behulp
van kikkerplaatjes op het trommelframe
bevestigd. De trommels zijn samengesteld
uit een vakwerkframe van kunststof elementen met op de uiteinden een gegoten
bronzen draagring. Deze draagringen rusten
op vier bronzen wielen voorzien van
kunststof banden die onder in een gegoten
ijzeren draagframe zijn gemonteerd.
Het vuil wordt door 48 sproeiers van buiten
naar binnen weggespoeld, opgevangen in
een trog van met glasvezel versterkt
polyester en afgevoerd naar de slibkelders.
Afb. I - Inlaatpompstation, roterende zeeftrommels.

Het water voor de sproeiers wordt door
middel van een onderwaterpompje benedenstrooms van de desbetreffende zeeftrommel
opgepompt. De maximale hoeveelheid
spoelwater is 15m 3 / h bij een druk van
ca. 2,7 bar. Via een vertragingskast wordt
de zeeftrommel door een draaistroommotor
(5,5 kW) aangedreven met behulp van een
kunststof rondsel en een langs de omtrek
van één van de draagringen in segmenten
aangebrachte tandkrans van kunststof. Het
toerental van de motor wordt geregeld
door een frequentieregelaar (Danfoss type
VLT 5). Het maximale toerental van de
zeeftrommel bedraagt vier omwentelingen
per minuut; het minimale toerental is
0,5 omwenteling per minuut (afb. 1).
Inlaatpompen
In elk van de vier inlaatkanalen staat
achter de zeeftrommel een pomp opgesteld
die het water opvoert naar een betonnen
bak van waaruit het door drie kanalen
onder eigen verval het zuiveringsproces
kan doorlopen. (Ruhrpumpen van Thyssen
Maschinenbau GmbH type TR 700/4/630).
Het pompgedeelte dat is voorzien van een
'mixed-flow' waaier hangt onder water. De
pompen zijn regelbaar; afhankelijk van het
toerental dat kan variëren van ca. 435 tot
590 omw./min. bedraagt de capaciteit per
pomp 3000 - 6000 m 3 /h. De opvoerhoogte
ligt hierbij tussen de 0,82 en 0,95 bar. De
pompen worden aangedreven door gelijkstroommotoren voorzien van een thyristorregeling (nominaal vermogen 200 kW bij
n = 590/min.). Maximaal zullen drie
pompen gelijktijdig in bedrijf zijn en staat
de vierde eenheid in reserve.
In afb. 4 zijn de pomp- en leidingkarakteristieken weergegeven en is het
energieverbruik van de pompen, inclusief
motoren en thyristorinstallaties, uitgedrukt in kWh per 100 m 3 opgepompt
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Afb. 5 - Bekkenbeluchting, luchtinjectie-apparaat voor destratificatie.

Afb. 3-Een van de inlaatpompen.

water. Met behulp hiervan kan worden
bepaald bij welke produktiecapaciteit het
voordeligst met een, twee of drie pompen
kan worden gedraaid.
Bekkenbeluch ting (destratificatie)
Ongeveer in het midden van het analysebekken, op een diepte van circa 20 meter
is een constructie aangebracht met zesuit
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verder geheel in roestvast stalen buis.
Voor de twaalf roerwerken per zuiveringsstraat staan vijf pompeenheden opgesteld:
één per flocculatie-compartiment. Elke
eenheid is samengesteld uit een voorraadbak met een inhoud van ca. 100 liter en
een electrisch gedreven radiaalplunjerpompje (Poclain).

poreus materiaal vervaardigde blokken
(Flygt airdiffusor). Door deze blokken
wordt samengeperste lucht fijn verdeeld in
het water gebracht en ontstaat een opwaarts gerichte bellenstroom. Het water
wordt hierdoor zodanig in beweging gebracht dat het temperatuurverschil tussen
de onderste en bovenliggende lagen en de
invloed van de zon-instraling sterk worden
verminderd. Vooral gedurende de zomermaanden zal daardoor de groei van algen
worden tegengegaan en wordt gebrek aan
zuurstof in de onderste lagen voorkomen.
Afb. 6 - Opstelling roerwerken.
6

:{

Per 10 m inhoud van het bekken is ca.
1 Nm 3 /min. lucht nodig. De inhoud van
het bekken bedraagt ca. 5 x 10 6 m 3 , zodat
ongeveer 5Nm 3 /min. lucht moet worden
ingebracht. Om enige speling rond dit
gegeven te bewerkstelligen zijn twee compressoren opgesteld met elk een capaciteit
van 3,5 m 3 /min. aangezogen lucht op aanzuigspanning. De persdruk is ca. 2,5 bar en
de compressoren kunnen, indien gewenst,
in parallelbedrijf draaien. De installatie is
ondergebracht in de kelder van het inlaatpompstation. De compressoren zijn van
het olievrije schroeftype, luchtgekoeld en
opgesteld in een geluiddempende omkasting (Aerzener Maschinenfabrik type
VM 125 S-3).
Via een waterafscheider, een in de grond
gelegde roestvast stalen leiding en een op
de bodem van het bekken aangebrachte
HPE-leiding (diameter uitwendig 90 mm,
inwendig 63 mm, lengte ca. 450 m) wordt
de lucht naar de injectie-eenheid geleid.
De HPE-leiding is aan een roestvast stalen
kabel bevestigd die door middel van betonblokjes aan de bodem is verankerd (afb. 5).

Zuiveringsgebouw
Roerwerken
Per zuiveringsstraat is de flocculatie-inrichting verdeeld in vijf compartimenten
die achtereenvolgens door het water
worden doorstroomd. In het eerste compartiment is een roerwerk aangebracht; in
het tweede zijn er twee aangebracht en
in elk van de overige compartimenten
drie. De roerwerken zijn horizontaal opgesteld in groepen van drie stuks boven
elkaar (afb. 6 en 7). Het totale aantal,
verdeeld over de zes zuiveringsstraten,
bedraagt 72 stuks. Elk roerwerk bestaat
uit een rotor en een aangeflenste hydromotor die zich dus in het water bevindt.
De rotor is opgebouwd uit een stalen buis
(10,73 m lang met een 0 400 mm) en vijf
hekwerken, bestaande uit op de buis gelaste
stalen profielen met hardhouten latten.
Onder water gedompeld is de opdrijvende

Afb. 7 - Hydraulisch schema aandrijving
roerwerken.

kracht bijna gelijk aan het gewicht van
deze constructie, zodat de lagerbelasting
en de doorbuiging zeer gering zijn. De
rotor is dan ook slechts aan de uiteinden
gelagerd.
De hydromotoren zijn zogenaamde wielmotoren (Poclain type H 15), waarbij de
as stilstaat en het huis er omheen draait.
Aan de binnenkant van de kopwanden van
de roerwerkbakken zijn glijconstructies gemonteerd. De roerwerken zijn aan de
uiteinden voorzien van leisloffen die passen
in de glijconstructie, zodat met behulp van
de beide loopkranen de roerwerken van
bovenaf kunnen worden aangebracht dan
wel verwijderd. De glijconstructie dient
tevens voor het overbrengen van de motorkoppels op de betonwand.
De verbinding van de hydromotoren met
de hydraulische pompeenheden is uitgevoerd in hogedruk slang voor het binnen
de flocculatiebakken gemonteerde deel en

Afhankelijk van de te leveren druk zijn de
electromotoren verschillend van vermogen,
namelijk 11kW, 7,5 kW, 4 kW en tweemaal 3 kW. De eenheid van 11 kW drijft
alleen het snelst draaiende roerwerk in het
eerste compartiment aan; de 7,5 kW motor
drijft de beide, iets langzamer draaiende
roerwerken in het tweede compartiment
aan, terwijl elk van de volgende eenheden
drie roerwerken aandrijft met per compartiment afnemende toerentallen. De toerentallen van de zich in één compartiment
bevindende roerwerken zijn aan elkaar
gelijk. De toerentallen zijn binnen ruime
grenzen regelbaar gemaakt en de regeling
gebeurt door het verstellen van electrisch
bediende regelkleppen, waarvan de stand
tevens een maat is voor het toerental.
Als hydraulische olie is een in water oplosbare synthetische olie op basis van
polyalkyleneglycol toegepast (Brenntag
Hydraulic TR 12), op grond van zowel
milieu-technische als smeertechnische overwegingen. De roerwerken werden in
samenwerking met de BV Machinefabriek
Spaans in Hoofddorp ontworpen en door
dit bedrijf gefabriceerd en gemonteerd.
Het hydraulische aandrijfsysteem werd
geleverd door Bruinhof BV in Rotterdam.
In het meet- en regeltechnische gedeelte
werd geadviseerd door het ingenieursbureau
Paro in Heemskerk.
Slibaf voersysteem
Onder het sedimentatiegedeelte van elke
zuiveringsstraat is een slibruimer (H. Geiger
type 3000) gemonteerd die grotendeels
bestaat uit een eenvoudige pijpconstructie
van roestvast staal, voorzien van jaloezieschilden die het bezonken slib naar de
centraal gelegen slibconus toewerken. Het
geheel is zodanig aan een kogeldraaikrans
met oliebadsmering opgehangen dat de
toepassing van een lager in het water kon
worden vermeden. De aandrijving bestaat
uit een wormwiel-opsteek-aandrijving
(SADI) met ingebouwde koppelbegrenzer
en een motorvermogen van 1,1 kW.
Het drijfwerk is centraal gemonteerd op
een betonnen brug boven de bak met de
lamellen-separatoren. De zes slibconussen
zijn aangesloten op een roestvast stalen
verzamelleiding. Drie pompen (Allweiler
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Seeberg type SNP 750-2), waarvan er een
in reserve staat, kunnen vanuit deze leiding
het slib aanzuigen en via de persleidingen
wegpompen naar de subvelden. Het zijn
wormpompen met een capaciteit van
17,5 m 3 / h bij een maximale opvoerhoogte
van 9 bar. Het toerental bedraagt 190/
min. en het vermogen is 11kW. De beide
persleidingen die voor elkaar in reserve
staan hebben een diameter van 90 mm
(HPE) en een lengte - gerekend naar het
verst gelegen slibveld - van ca. 375 m. De
besturing van de slibafvoer gebeurt geheel
automatisch op indicatie van de slibconcentratie in de ruimertanks.
Filterspoelinrichting
In de constructie van het dak is een
spoelwaterreservoir opgenomen dat verdeeld is in twee compartimenten met elk
een inhoud van 500 m 3 . Door twee valleidingen ( 0 800 mm) zijn de reservoirs
aangesloten op een spoelwaterkanaal dat
voor de upflow-filters langsloopt. In de
valleidingen zijn een pneumatisch gestuurde
regelklep en een electromagnetische hoeveelheidsmeter opgenomen. Een maximale
spoelsnelheid van 125 m / h is mogelijk,
zodat - bij een filteroppervlak van 40 m 2
- de maximale spoelwatercapaciteit
5000 m 3 / h bedraagt. In de beide ruimten
tussen twee groepen van elk zes filters
staan de spoelwaterpompen en de spoelluchtblowers opgesteld: twee pompen en
een blower per ruimte. Deze pompen
(Stork type N U F V 28,5 - 25) hebben elk
een capaciteit van 500 m 3 / h bij een opvoerhoogte van 1,2 bar. De spoelluchtblowers (Aerzener Maschinenfabrik type
GMa 13,8 - vermogen 45 kW) hebben een
capaciteit van 1920 Nm 3/h bij een persdruk van 0,5 bar.
Het spoelwater, de spoellucht en het te
filtreren water worden door middel van
een verdeelstuk met vier aansluitingen via
hetzelfde muurstuk onder de filterbodem
gebracht. Het te filtreren water komt
vanuit het verdeelkanaal via een betonnen
bak (één per filter), waarin het niveau
zich aanpast aan de filterweerstand. Hoewel bij dit systeem het regelen van de
toevoerafsluiter strikt genomen niet noodzakelijk is, is toch een regeling aangebracht
om al te grote niveauschommelingen te
voorkomen.
Via een hevelconstructie van met glasvezel
versterk polyester wordt het filtraat afgevoerd. Het aanzuigen van de hevel gebeurt
met een waterstraalluchtpompje (Korting
type 13.34.31.SO). Het afslaan van de
hevel kan worden bewerkstelligd door het
openen van een electrisch bediende kogel-

kraan (Argus, 0 80 mm), waardoor lucht
uit de omgeving wordt aangezogen.

Filtraatpompstation
Pompsysteem
De door dit station te verpompen hoeveelheden kunnen liggen tussen de ca. 4500
en 15.000 m 3 /h. De bij deze hoeveelheden
behorende opvoerhoogten bedragen 1 bar
en 7 bar. Aangezien de te leveren opvoerhoogte vrijwel uitsluitend bestaat uit het
weerstandsverlies in de transportleidingen,
lag het voor de hand de aanpassing van
opvoerhoogte en te leveren hoeveelheid
door middel van toerentalregeling van de
pompen te realiseren.
Er staan vier identieke pompen opgesteld,
elk met een capaciteit van 5000 m 3 /h bij
een opvoerhoogte van 7 bar en een maximum toerental van 980/min. De pompen
worden aangedreven door draaistroomsleepringankermotoren (BBC, spanning
3000 V) met een vermogen van 1200 kW
elk bij maximaal toerental. De motoren
zijn voorzien van opgebouwde, watergekoelde warmtewisselaars waar de koellucht
door circuleert.
De toerenregeling vindt plaats met behulp
Afb. 8 - Filtraatpompstation, pompinstallatie.
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Afb. 9 - Fütraatpomp.

van een cascadeschakeling, waardoor een
verliesarme regeling is verkregen. Het
regelbereik is maximaal 1 : 2, zodat het
minimum toerental ca. 500/min. is.
De pompen zijn van het horizontale type
met een waaier met tweezijdige instroming,
een horizontaal gedeeld pomphuis en een
slakkenhuis met dubbele spiraal (Thyssen
Maschinenbau - Ruhrpumpen, type ZM III
630/08). Met de gekozen uitvoering konden een hoog rendement (89 % bij max.
toerental in het bedrijfspunt) en een geringe
cavitatiegevoeligheid (NPSH = 0,54 bar bij
1 % drukafval) worden gerealiseerd. De
diameter van de zuigaansluiting is 700 mm
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en die van de persaansluiting 600 mm.
Maximaal zullen drie pompen in parallel
bedrijf draaien; de vierde eenheid staat in
reserve. Het diagram toont het energieverbruik van de pompcombinaties inclusief
de motoren en de cascaderegeling onder
normale omstandigheden, waarbij de beide
transportleidingen volledig in bedrijf zijn.

kWh/100m
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Leidingsysteem en waterslagbeveiliging
De drie filtraatreservoirs zijn via schuiven
op een zuigkelder met vier compartimenten aangesloten. In elk compartiment
mondt de zuigleiding ( 0 1000 mm) van een
van de filtraatpompen uit. Zoals uit
afb. 11 blijkt zijn de pompen voorzien
van een bypass-leiding ( 0 700 mm). Deze
leidingen maken bij pompuitval nazuigen
vanuit de reservoirs mogelijk. In elke
zuigleiding is een electromagnetische hoeveelheidsmeter opgenomen (Fischer en
Porter). De persleidingen en de bypassleidingen zijn voorzien van keerkleppen
(Demag-Meer, 0 700 mm).
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Na het verlaten van de pompenkelder zijn
de persleidingen ( 0 900 mm) ingestort in
de fundering van het gebouw. De verbinding tussen pompgebouw en waterslaginstallatie wordt gevormd door vier in de
grond gelegde leidingen ( 0 900 mm) van
voorgespannen beton. In het waterslaggebouw is in elke persleiding een windketel
met een inhoud van 100 m 3 opgenomen.
De afstand tussen windketels en filtraatreservoirs bedraagt ongeveer 170 meter.
Deze grote afstand zorgt ervoor dat bij
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pompuitval de keerkleppen aan de pompen
geheel gesloten zijn alvorens de waterstroom omkeert. Wat de grootte van de
windketels betreft is gekozen voor een beperkte inhoud, voldoende om het ontstaan
van caviteiten in de transportleidingen te
voorkomen tijdens schakelmanipulaties met
een pomp, dan wel als gevolg van het
plotseling uitvallen van een pomp.
Het tegelijkertijd uitvallen van alle in
bedrijf zijnde pompen (bv. door een
stroomstoring) resulteert wel in caviteiten
die echter van beperkte omvang zullen
zijn. De optredende overdrukken na het
weer dichtlopen van cavitatiegebieden
liggen in de orde van grootte van de op
die plaatsen normaal aanwezige werkdrukken. Op het benedenstroomse einde van de
transportleidingen in het verdeelstation
Heemskerk zijn twee nazuigtanks aangesloten met de bedoeling in deze omgeving
de minimale drukken te beperken en eventuele cavitatie daar te vermijden.
In het ontwerp van de waterslagbeveiliging
werd geadviseerd door het Waterloopkundig Laboratorium in Delft.
In het waterslaggebouw is verder nog het
leidingsysteem ( 0 1000 mm) voor de koppeling van de vier pomp/persleidingen op
de beide transportleidingen ( 0 1400 mm)
ondergebracht.
Dieselcentrale
Het in deze centrale opgestelde vermogen
bedraagt 2400 kVA, verdeeld over drie
gelijke eenheden. Er is ruimte gereserveerd
voor nog twee eenheden. De dieselcentrale
is opgezet als noodstroomcentrale, zodat in
geval het openbare net zou uitvallen de
waterlevering aan de industrie in de
IJmond kan worden voortgezet.
Het zijn Cummins diesels van het type
KTA 2300 G met een vermogen vlg. DIN
6270 B: 700 kW met een toerental van
1500/min. De draaistroomgeneratoren zijn
van het borstelloze, zelfregelende type
(A. v. Kaick type DIDB - 130/120/g - 4 d
(stootlastuitvoering), 800 kVA, 10 kV,
50 Hz). Motoren en generatoren zijn
samengebouwd op gelast stalen frames en
met elkaar gekoppeld door middel van
Holset elastische breekpenkoppelingen.
De toerenregeling en belastingverdeling
gebeuren electronisch met behulp van opgebouwde Woodward EG-3 P actuators.
In de uitlaatgasleidingen zijn dempers
aangebracht (Grünzweig en Hartmann
type QA 250/35). Met behulp van deze
dempers wordt het uitlaatgeluid over een
grote bandbreedte met gemiddeld 35 dB
gereduceerd.
De brandstof voor zowel de dieselgeneratoren als voor de centrale verwarming is
opgeslagen in drie tanks met een inhoud
van ca. 80 m :! elk. Deze tanks zijn onder-
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Afb. 12 - Filtraatpompstation, dieselgeneratoren.

gebracht in een ondergrondse betonnen
ruimte en bereikbaar vanuit de tunnel
tussen het dienstgebouw en het filtraatpompstation. Automatisch werkende trimpompjes brengen de brandstof in de dagtanks die op een bordes in de ruimte van
de generatoren zijn opgesteld. Op dit
bordes zijn ook tanks geplaatst voor de
opslag van verse en afgewerkte smeerolie.
De koeling van de motoren en van de
ventilatielucht gebeurt met water dat uit
de filtraatreservoirs wordt betrokken. De
warmtewisselaars voor de motorkoeling
zijn op de motoren gemonteerd. De koelers
van de ventilatielucht vormen een onderdeel van twee luchtbehandelingseenheden
en zijn opgesteld in de kelder onder de
machinekamer.

Koppel/verdeel/ontvangststation
Koppelpunten
Op ongeveer eenderde en tweederde van
de totale transportleiding - in Wognum en
Heerhugowaard - zijn de beide leidingen
in koppelputten onderling gekoppeld. In de
leidingen zijn stalen T-stukken ingebouwd
( 0 1400 mm) met een spruit ( 0 1000 mm);
een koppelleiding ( 0 1000 mm) verbindt
de beide spruiten en is voorzien van een
handbediende en een electrisch bediende
zwaaiklep. Aan weerszijden van de beide
T-stukken zijn in de transportleidingen
electro-bediende zwaaikleppen gemonteerd
(Asselbergs-Holland type Dubex). De electrische aandrijvingen zijn van Rotork.
Vanuit de WRK III in Enkhuizen kan met
behulp van deze afsluiters elk van de drie
secties per transportleiding, met een lengte
van ca. 19 km, worden afgesloten. Even-

tuele lekken kunnen zodoende snel worden
geïsoleerd, terwijl de levering van water
vrijwel ongestoord voortgang kan vinden.
Door twee naast elkaar gelegen leidingsecties in de koppelputten met elkaar te
verbinden door een kleine leiding met een
hoeveelheidsmeter, is het mogelijk gemaakt
tijdens bedrijf op een afgesloten sectie
lekverliezen te meten.
Verdeelstation
Het verdeelstation in Heemskerk is het
eindpunt van beide transportleidingen en
bevat de installaties voor de verdeling van
het water naar de verschillende leveringspunten, zoals de Hoogovens en de infiltratiegebieden van het PWN. Ook de
nazuigtanks en de doorverbinding met de
transportleiding van de WRK I zijn er in
ondergebracht. Evenals in de koppelputten
zijn ook hier de transportleidingen onderling verbonden door een stalen leiding
( 0 1200 mm). Alle afsluiters zijn van het
fabrikaat Asselbergs-Holland, type Dubex.
Beide binnenkomende leidingen zijn voorzien van een electromagnetische hoeveelheidsmeter (Fischer en Porter, 0 1000 mm),
zodat een vergelijking met de in Enkhuizen
weggepompte hoeveelheden mogelijk is.
De oorspronkelijke, in het infiltratiegebied
in Castricum uitmondende transportleiding
van de WRK I is via een meetbuis en een
regelafsluiter zodanig op het verdeelsysteem
aangesloten, dat het mogelijk is de infiltratiegebieden te voorzien van water, afkomstig van WRK III dan wel van WRK I.
Rekening houdend met de oorspronkelijke
opzet van de WRK I-leiding met betrekking tot overdrukken (als gevolg van
waterslag), is op deze leiding een water-

Electrische installaties

slagtorentje aangesloten dat naast het
verdeelstation is opgetrokken. Eventueel
doorleveren van WRK Hl-water naar het
zuiden via de WRK I-leiding behoort tot
de mogelijkheden. Behalve in de leiding
naar de Hoogovens is in alle uitgaande
leidingen een electromagnetische hoeveelheidsmeter (Fischer en Porter) en een
regelafsluiter aangebracht. De meting en
regeling van de levering aan Hoogovens
gebeurt in het ontvangststation Westerhout
bij Hoogovens.
De op de transportleidingen aangesloten
nazuigtanks hebben elk een nuttige inhoud
van ca. 30 m 3 en een diameter van 3,5 m.
Ze staan verticaal opgesteld. Zoals al opgemerkt in de beschrijving van de waterslagbeveiliging dienen zij ter beperking van
de minimale drukken ter plaatse en de
grootte van de caviteiten die kunnen ontstaan als gevolg van het uitvallen van
pompen. Wanneer door uitstromen van
water het niveau daalt beneden ca. 2,6 m
+ NAP, opent zich een beluchtingsklep en
wordt lucht van atmosferische druk toegelaten. Bij instromen van water kan door
dezelfde klep de lucht weer ontwijken tot
het niveau van 2,6 m + NAP is bereikt
en sluit de klep zich weer. Dit be- en
ontluchtingsapparaat bestaat uit een balkeerklep (Hillen de Lelie, 0 200 mm),
voorzien van een drijvende bal.

WRK III en energievoorziening. Water
zuiveren, opslaan en verpompen is een
proces waar veel electrische installaties
aan te pas komen. In dit artikel komen
die installaties aan de orde, van ingebracht
vermogen tot de veelsoortige toepassing
van die energie. Kortom: van het PENstation op 9 km afstand van de WRK III
tot de videobewaking op het terrein.

Ontvangststation
De ruim zes km lange transportleiding
( 0 1500 mm) vanaf het verdeelstation
Heemskerk eindigt in het ontvangststation
Westerhout bij Hoogovens. Via onder meer
een electromagnetische meetbuis ( 0 900
mm) en een regelafsluiter ( 0 900 mm)
wordt het water toegelaten tot de
bufferkelders. Deze zijn als communicerende vaten verbonden met de kelders van
het Hoogovens-pompstation Westerhout via
twee betonnen leidingen ( 0 1400 mm). In
de buizenkelder zijn voor noodleveringen
de systemen van WRK I, II en III aan
elkaar gekoppeld. Er is ruimte gereserveerd
voor het later opstellen van twee opjaagpompen. Deze zullen met de zuigzijde
worden aangesloten op de bufferkelders;
de perszijde kan op zowel het leidingsysteem van WRK I en WRK II als de
leiding van WRK III worden doorverbonden. Bij het uitvallen van de drinkwatervoorziening van een van beide systemen
WRK I en II of WRK III zal het dan
mogelijk zijn hetzij meer water vanuit
Jutphaas naar de infiltratiegebieden van
het PWN te sturen, dan wel de op de
WRK I en II aangesloten bedrijven in het
zuiden met water vanuit Enkhuizen te
bedienen.

Voeding
De installaties voor de electriciteitsvoorziening hebben tot doel de verschillende
procesonderdelen en hulpinstallaties van
electrisch vermogen te voorzien. Dit te
leveren vermogen moet aan de volgende
criteria voldoen:

• •

•

Bij de uitvoering is veel aandacht besteed
aan de beperking van verliezen en de overzichtelijkheid van bediening en controle.
Om aan de gestelde criteria te voldoen is
de installatie opgebouwd volgens afb. 1.
Ter voorkoming van verliezen zijn de
onderstations in de belastingscentra opgesteld. Het transport over het terrein van
de WRK III geschiedt met hoogspanning.
Ten behoeve van een overzichtelijke bediening en controle zijn de hoogspanningsschakelinstallaties centraal opgesteld (filtraatpompstation). Voor het handhaven van
de continuïteit waterproduktie/transport is
een noodstroomvoorziening door middel
van dieselgeneratoren aangebracht die bij
stroomuitval (PEN) de electriciteitsvoorziening kan overnemen. Tevens is een
no-break-installatie geïnstalleerd ten
behoeve van:

ING. M. F. JANSSEN
Chef Tekenkamer
Elektrotechniek PWN

ING. J. J. WERKHOVEN
Groepsleider Elektrotechniek PWN

— het overbruggen van spanningsloze
perioden tijdens het aanlopen van de diesels
en het overschakelen van de installaties
(enkele minuten);
— het verzorgen van schone spanning
(kwaliteit).

E. M. BOS
Elektro-technisch
constructeur PWN

Door het aanbrengen van zuigfilters voor
verwijdering van harmonische spanningen,
wordt netvervuiling zoveel mogelijk beperkt. Cos phi verbetering vindt plaats
door centraal opgezette condensator-installaties.
Principe voedingssystemen
(afb. 2)
Storingen in de onderdelen van de installatie kunnen altijd worden opgevangen
door andere delen. Bij een evenwichtige
verdeling van de gebruikers wordt een
goede mate van bedrijfszekerheid bereikt
(continuïteit). Als bijkomend voordeel kunnen in voorkomende gevallen (onderhoud,

— kwalitatief (schone spanning)
— kwantitatief
— continuïteit.
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Afb. 2 - Principe van de voedingssystemen.

wijziging, uitbreiding) delen van installaties
worden afgeschakeld zonder belemmering
van de waterproduktie.

1

l
DIESEL
AGGR.
10kV

DIESEL
AGGR.

10kV

Opzet installatie
(afb. 3 en 4)
Schakeling voeding aan HS en LS
De hoogspanningsvoeding vanuit het PENstation (50/10 kV) op 9 km afstand gaat
door middel van twee kabels die langs verschillende tracés liggen. Deze kabels zijn op
verschillende transformatoren in het PENstation aangesloten. Normaliter gaat de
voeding door de 240 mm'2 kabel, geschikt
voor 7 MVA; de tweede kabel (95 mm 2 Al),
geschikt voor 2,5 MVA, is als reserve voorhanden. Via een 10 kV schakelstation van
het PEN op het terrein van WRK III worden de voedingen verzorgd voor de 10 kVinstallaties (fabrikaat: Calor Emag, type
2E3-R10, afschakelvermogen 250 MVA
27 velden). Op beide netrails van de 10 kV
hoogspanningsinstallatie is eveneens een
noodstroomvoorziening aangesloten (diesels
met 10 kV-generatoren).

r
NETRAIL1

NETRAIL2

10kV

H.S. SCHAKELINST.WR K-m
tea
I 300m

Afb. 3 - Opzet van de installatie.

De voeding aan verbruikerszijde bestaat in
principe uit een onderstation, opgebouwd
uit twee transformatoren en één hoofdverdeelinrichting laagspanning. De voeding
van de onderstations gebeurt via twee,
langs verschillende tracés liggende hoogspanningskabels die zijn aangesloten op de
netrails van de hoogspanningsschakelinstallatie in het filtraatpompstation. Voedingskabels en transformatoren zijn zo gedimensioneerd dat elk afzonderlijk de gehele
belasting van het onderstation kan leveren.
Met een 2-uit-3 schakeling van de laagspanningsvoedingsschakelaars en de railkoppelschakelaar is het tevens mogelijk
dat één transformator beide laagspanningsnetrails voedt, zonder dat een koppeling
tussen beide voedingssystemen mogelijk is.
Noodstroomvoorziening
(afb. 5 en 6)
Voor de noodstroomvoorziening zijn drie
dieselgeneratoren opgesteld die rechtstreeks
op de noodstroomrail kunnen worden gekoppeld. Een uitbreiding tot vijf generatoren is mogelijk. Bij 'normaal nood-

ca
20m

Hoogspanningsverdeelinstallatie.
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stroombedrijf - het wegvallen van PEN
voedingsspanning bijvoorbeeld - moet de
schakelinrichting als volgt functioneren:
— beide PEN-schakelaars D en Dl uitschakelen en de HS-voedingen naar de
verbruikers uitschakelen;
— dieselaggregaten starten en op de noodstroomrail schakelen;
— beide dwarskopschakelaars C en Cl
inschakelen en daarna de HS-voedingen
naar de verbruikers weer inschakelen.
Als de PEN-voedingsspanning terugkeert
moet zonder onderbreking worden teruggeschakeld.
De dieselgeneratoren moeten periodiek
enige tijd belast proefdraaien. Om hierbij
de normale gang van zaken niet te verstoren zijn de 10 kV/3 kV transformatoren
van de filtraatpompen met een extra verbinding ook rechtstreeks op de noodstroomrail aan te sluiten.
Voor de realisatie van bovengenoemde
punten worden noodstroom-installatie en
PEN-installatie gedurende een aantal
seconden, na synchronisatie, gekoppeld.

)._À 8 0 0 k V A PER
| ^ - ^ i GENERATOR

NOODSTROOMRAIL 10kV
l PEN
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|
f

f
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FILTRAAT POMPEN

FILTRAAT POMPEN

Afb. 6 - Noodstroom en noodstroombedrijf.
VOEDING

No-break-installatie
(afb. 7 en 8)
Doel van deze installatie is het waarborgen
van een ononderbroken electriciteitsvoorziening voor een aantal onderdelen tijdens
het wegvallen van PEN-spanning en het
nog niet in bedrijf zijn van de noodstroominstallatie (de aanloop van de dieselgeneratoren). Tevens verzorgt deze installatie
"schone' voedingsspanning (vrij van harmonischen en pieken) voor de hiervoor
gevoelige onderdelen: meet-, regel- en be-

380V

1

^".

ACCU
BATTERIJ

ffi

Netvervuiling van het voedende net en de
no-break-installatie zelf wordt voorkomen
door toepassing van scheidingstransformatoren en filterinstallaties. Door het aanbrengen van een bypass-schakeling zal bij
het uitvallen van beide statische omvormers
of het gemeenschappelijk deel hiervan, het
voedende net automatisch worden doorgeschakeld naar de gebruikers. De bedrijfszekerheid bij de verbruikers wordt ook
hier weer gewaarborgd door het principe

Afb. 8 - No-break-installatie.
L

J

Afb. 5 - Hoogspanningsinstallatie dieselgeneratoren.

^".
ONDERSTATION

Afb. 7 - No-break-installatie.

sturingsinstallatie. Gevoelige laboratoriumapparatuur zit op een eigen statische omvormer.
De no-break-installatie is opgebouwd uit
twee eenheden die zo zijn gedimensioneerd
dat elke eenheid de belasting van de totale
installatie kan leveren. Normaliter zijn
beide eenheden in bedrijf, zodat bij het
uitvallen van een eenheid de andere de
belasting van 100 % automatisch overneemt. Met het oog op onderhoud is
gekozen voor een statische no-break-installatie. De twee statische omvormers
worden gevoed door een gemeenschappelijke accu-batterij.
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van dubbele voedingen toe te passen. Het
fabrikaat van deze installatie: Emerson,
type 2 x AP 770 R55, vermogen 75 KVA
per eenheid.

-©-

/AANDRIJVING INLAATP0MP

TACHO
DYNAMO

/
*

&

•

Aandrijvingen van pompen
Inlaatpompen
(afb. 9)
Uit vooral energetische overwegingen is
de keuze gevallen op een toerengeregeld
systeem (n = 435-590 omw./min.) met
gelijkstroomshuntmotor en thyristorinstallatie. Het systeem is geschikt voor 380 V.
Motor en pomp zijn in verticale uitvoering
samengebouwd. Het toerental van een
gelijkstroommotor is recht evenredig met
de gelijkspanning aan het anker. Deze
gelijkspanning wordt in een volgestuurde
thyristorbrug verkregen. Voor de toerenregeling is de installatie voorzien van
toeren- en stroomregelaars die er samen
met een tachodynamo (gekoppeld aan de
motor) voor zorgen dat de thyristorbrug
een bepaalde gelijkspanning afgeeft, waardoor met begrensde stroom het toerental
op een bepaalde waarde blijft. Een regeling
door middel van een gewenste waardeintegrator wijzigt de opbrengst van de
pomp in een zodanig tempo dat geen
procesverstoringen optreden als gevolg van
te snelle debietwijzigingen.
Bij het automatisch bedrijf geschiedt het
inschakelen van de pompen en de instelling
van het toerental afhankelijk van de gevraagde hoeveelheid water c.q. het niveau
van de filtraatreservoirs. De pompaandrijvingen kunnen overeenkomstig een externe
voorkeuze worden ingeschakeld. Fabrikaat
van de aandrijvingen: Garbe Lahmeyer,
210 kW, 400 V/530A = thyristorinstallatie.
Filtraatpompen
(afb. 10 en 11)
Ook hierbij is uit energetische overwegingen
de keuze gevallen op een toerengeregeld
systeem van draaistroom-sleepringankermotor met ondersynchrone cascaderegeling (n = 500 - 970 omw./min.). Het
systeem is geschikt voor een netspanning
van 3000 V. Pomp en motor zijn horizontaal op een gemeenschappelijk frame opgesteld. De motor is voorzien van water-/
luchtkoeling. De toerenregeling komt als
volgt tot stand:
— de spanning aan de sleepringen is afhankelijk van de slip van de motor ten
opzichte van het synchrone toerental;
— genoemde spanning wordt via de ongestuurde diode-gelijkrichter gelijkgericht
en geschakeld tegen een gestuurde thyristorbrug;
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Afb. 10 - Filtraatpompen (principeschema serie-parallelschakeling).

— door de tegenspanning van deze gestuurde gelijkrichter te variëren wordt de
mogelijke slip en dus het toerental bepaald.
De regeling is verliesvrij doordat de door
de motor afgenomen slipenergie wordt
teruggeleverd aan het net.
Bij aandrijvingen van pompen met een
kwadratisch met het toerental toenemend
koppel, stijgt de rotorstroom ook kwadra-

tisch met het toerental. De rotorspanning
neemt echter evenredig af bij stijgend
toerental. De cascade moet daarom bij
een laag toerental een hoge spanning opnemen bij een zeer kleine stroom en
omgekeerd bij een hoog toerental een lage
spanning en een grote stroom. Een cascade
die afhankelijk van het toerental de gelijkrichters en wisselrichters in serie of parallel
schakelt, past zich in twee trappen aan dit
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contacten tussen alle posten mogelijk zijn;
4. personenzoekinstallatie, een draadloos
hoogfrequent systeem met steunzenders in
de verschillende gebouwen, inclusief circa
10 'piepers' en zakontvangers. Deze installatie is gekoppeld met de huistelefooncentrale, zodat de oproep door middel van
een telefoontoestel gebeurt.
Terreinbewaking
De bediening van toegangshek en slagbomen kan zowel locaal als vanuit het
dienstgebouw worden verricht. Voor de
detectie van voertuigen is een detectielus
aangebracht (belsignaal bij centrale wacht
of administratie).
Voor de bewaking zijn vier draaibare
camera's op het terrein geplaatst, waar
tevens een hoornluidspreker en een schijnwerper aan bevestigd zijn, zodat die
kunnen meedraaien met de camera.

Afb. II - Overzicht jiltraatpompinstallaties.

stroom/spanningsverloop aan en geeft
tevens een reductie van het opgenomen
blindvermogen met een verbetering van
de cos phi.
Het aanlopen vindt plaats via een aanloopweerstand tot het laagste bedrijfstoerental.
De weerstand in twee trappen zorgt er
daarbij voor dat de aanloopstroom wordt
gereduceerd. Omdat de rotorspanning van
de motor afhangt van de wikkeling van
rotor/stator en het toerental, zal deze
praktisch nooit overeenkomen met de netspanning. Een transformator met twee
secundaire wikkelingen wordt daarom toegepast voor de terugvoeding naar het net.
Op de 3 kV-rail is een compensatie-installatie aangesloten voor het onderdrukken
van harmonischen en het verbeteren van
de arbeidsfactor cos phi.
De instelling van de gewenste waarde van
het regelgebied van de aandrijving tussen
500 en 970 omw./min. gebeurt door middel
van een motorpotentiometer in de cascadekast, waarbij de tijdsduur van minimum
naar maximum ongeveer 30 minuten bedraagt. Het doel van deze vertraging is
een zo geleidelijke verandering van het
debiet te verkrijgen dat geen nadelige
gevolgen in het leidingsysteem ontstaan
en tevens een soepel bij- en afschakelen
van eenheden mogelijk is.
De regelstrategie van inlaat, opslag en
transport van water is door middel van
een simulatiemodel totstandgekomen. Het
toerental en het bijschakelen van de filtraatpompen wordt geregeld op debiet van de
afnemers en het niveau van de waterkelders
bij Hoogovens. Hiermee is door het ver-

minderen van smoorverliezen over kleppen
een energetisch voordeel behaald. Fabrikaat van de HS-installatie: Calor Emag;
motoren BBC, 3 kV, 180 kW - 1160 kW;
transformatoren BBC.
Viswering
Op basis van de resultaten uit een recent
onderzoek van het Rijksinstituut voor
Visserij-onderzoek (RIVO) is door het
PWN, in samenwerking met Estel Technical Services, een visweringsinstallatie
ontworpen. Hiermee wordt door middel
van een electrisch scherm voor het inlaatkanaal het binnenzwemmen van vissen
voorkomen. Het 'scherm' bestaat uit een
aantal in het water geplaatste electroden
waar periodiek een electrische pulsspanning
op wordt aangesloten. Het electrische veld
tussen de electroden schrikt op variërende
afstanden kleine en grote vissen af, zonder
dat de dieren daar schade van ondervinden
(milieuvriendelijk). Belangrijk hierbij is de
steile voorflank van de pulsen die door
condensatorontladingen wordt bereikt.
Deze installatie is vervaardigd door Holec.
Communicatie
Voor de communicatie binnen en buiten
de WRK III zijn vier installaties te onderscheiden:
1. huistelefooninstallatie van de PTT,
opgebouwd uit een centrale, type U H 200,
met 3 netlijnen en een totale capaciteit van
50 toestellen;
2. WRK-telefooninstallatie voor de communicatie langs de transportleidingen en
contacten tussen WRK I en II en WRK III;
3. intercominstallatie waarbij rechtstreekse

Aan de ontvangstzijde, de hoofdbewakingspost bij de centrale wacht, zijn twee
monitors geplaatst: een spot-monitor en
een sequentie-monitor. Deze laatste is aangesloten op de uitgang van een sequentiële schakelaar die automatisch achtereenvolgens de beelden van de aangesloten
camera's weergeeft gedurende een instelbare tijd. De spot-monitor is aangesloten
op de uitgang van de besturingsapparatuur.
Als een camera hierdoor wordt 'opgeroepen' geeft de monitor automatisch het
beeld van die camera. De besturingsmogelijkheden zijn:
— camera omhoog/omlaag en linksom/
rechtsom;
— in/uit'zoomen' van de lens;
— instelling focus van 0 tot oneindig
(scherpte).
Een van de camera's kan worden gebruikt
voor de visuele controle bij de weegbrug.
Andere camera's geven de mogelijkheid
het lossen van chemicaliën in de bunkers
en opslagsilo's zichtbaar te maken in de
centrale wacht, wat belangrijk is in
verband met de veiligheid.

• •
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Besturingsinstallatie

In principe kan één enkele man het
complexe produktiesysteem van de
WRK lil bedienen en bewaken. Dat
daar een heel arsenaal aan verfijnde
electronica aan ten grondslag ligt spreekt
voor zich. In bijgaand artikel worden onder
meer de opbouw, de uitgangspunten en
de uitwerking van 'de besturing' uit de
doeken gedaan.

ING. M. F. JANSSEN
Chef Tekenkamer
Electrotechniek PWN

bediening, bewaking, sturing en regeling
van het WRK III produktiesysteem. Voor
een goed begrip van de besturingsinstallatie
is de opbouw van het produktiesysteem
weergegeven in afb. 1.
Het produktiesysteem is zo opgezet dat het
leveren van water zoveel mogelijk wordt
veiliggesteld. In de lay-out van de installatie komt dat naar voren in het opsplitsen
van een proces in verscheidene parallelle
deelprocessen. Deze opdeling werkt ook
door in de besturingsinstallatie, zodat een
evenwichtig geheel is verkregen.
Algemene opbouw
Bij een besturingsinstallatie (afb. 2) zijn
de volgende aspecten te onderscheiden:
— 'sturing', bevattende de logische schakelingen (aan-uit);

J. C. COMIS
Besturingstechnicus PWN

— 'regeling', bevattende het analoge
gebeuren;
— 'bedieningsfaciliteiten', bevattende de
procesinformatie en de mogelijkheden tot
ingrijpen;

ING. S. HAYMA
Electrotechnicus PWN

— 'informatiesysteem', bevattende onder
meer de rapportering van bedrijfsgegevens
op langere termijn.

Onder besturingsinstallatie WRK III wordt
het geheel van installaties verstaan voor de

Uitgangspunten bediening
Het uitgangspunt voor de bediening is
om het gehele produktie- en transportsysteem te beheersen vanuit een centrale

plaats. Bij het zoeken naar de gunstigste
vorm zijn aspecten als normale processituatie, storingssituatie en toekomstige optimalisering meegenomen. Op basis hiervan
is de besturingsinstallatie ontworpen voor
een procesbediening door één man, geassisteerd door een hiërarchisch opgebouwde
organisatie van de automatisering. Er moet
rekening worden gehouden met het geheel
of ten dele uitvallen van de centrale bedieningsplaats, waardoor locale back-upvoorzieningen noodzakelijk zijn. Tevens
zijn bedieningsfaciliteiten ten behoeve van
bedrijfsveiligheid en communicatie bij de
bedieningsman ondergebracht.
Wensenpakket
Bij een centrale, vergaand geautomatiseerde
bedrijfsvoering is het voor de bedieningsman nauwelijks meer mogelijk regelmatig
naar de procesonderdelen toe te gaan,
want op dat moment zouden andere delen
onbewaakt zijn. Hierdoor ontstaat vervreemding van het proces. Het gaan van
de man naar het proces is daarom vervangen door het geven van relevante informatie op de momenten dat de man
er om vraagt en/of het proces dit vereist
(meestal storingssituaties).
De vorm van informatie is hierbij afgestemd op de behoefte van de man. Afhankelijk van de situatie is deze behoefte
wisselend. Bij een conventionele lay-out
van het paneel wordt het totaal van alle

Afb. 1 - Produktiesysteem.
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Afb. 2 - Basisopbouw besturingsinstallatie.

voor de bedieningsman noodzakelijke
informatie op elk tijdstip aangeboden
(parallel-informatie), waarbij hij de mogelijkheid heeft door middel vaneenper
functie gebonden bediening in het proces
in te grijpen. Bij de moderne besturingsinstallatie bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk vande situatie per moment, de
benodigde informatie te verschaffen (serieinformatie), veelal met behulp van beeldbuispresentatie. Methet bijbehorende
toetsenbord kunnen de noodzakelijke
commando's worden gegeven; hierbij is
sprake van toetsen met variabele functie.
Hoewel de betrouwbaarheid van deze
moderne systemen waarschijnlijk groter is
dan dievan conventionele installaties,
kunnen zij het nadeel hebben dat door een
te centralistische opzet de kwetsbaarheid
bij storing inhet systeem zelf te groot wordt.
Daarom moeten de basisfuncties (regelingen en sturingen) zodanig gedecentraliseerd zijn dat bij storingen in het centrale
bedieningsdeel nogeen gedecentraliseerd
bedrijf mogelijk is.Bijhet projecteren van
de besturingsinstallatie (begin 1978) is
gezocht naar een systeem waarin alle
functies geïntegreerd waren, te weten:
sturing, meting en regeling, bedieningsfaciliteiten en informatiesysteem.
Toegepast besturingssysteem
Het toegepaste systeem ishet Total Distributed Control (TDC-2000) systeem van
Honeywell dat de uitgangspunten zoveel
mogelijk benaderde, maar waarin hetsturingsdeel niet is opgenomen. Voor het
stuurgedeelte isgekozen voor Programmable Logic Controllers (PLC), type S 31
van Siemens.
De primaire veiligheidsvergrendelingen
zijn uitgevoerd in relais-techniek.
Het systeem is opgebouwd uit:
— regeling (afb.3)
Basic Controllers (BC's) op basis van

LOKALE
BEDIENINGSFACILITEITEN
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BASICCONTROLLER
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PLC
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Afb. 3 - Basisopbouw besturingsinslallatie WRK 111,detail van afb. 4.

microcomputer gerealiseerde regeleenheden,
waarin per BCacht regelfuncties geconfigureerd kunnen worden met een beschikbare keuze van 28 regel-algorithmen.
— bedieningsfaciliteiten (afb.3)
Basic Operator Station (BOS), bestaande
uit beeldbuis, toetsenbord en bijbehorende
electronica, aangevuld met printers voor
rapportering en alarmering. Via het
BOS zijn procesgegevens op te roepen
en is beïnvloeding van de regel- en
stuurinstallatie mogelijk, zoals setpointinstelling, hand-automatische schakeling,
start/stop. Regelparameters zijn ook inte
stellen, echter onder sleutelbewaking.
— informatiesysteem (afb. 4)
Supervisory Operating System (SOS),bestaande uit een Honeywell 4500 computer:
kerngeheugen 256K en een schijfgeheugen
met een capaciteit van 16MWords. Op
het SOSkunnen maximaal vier beeldbuis/
toetsenbordcombinaties worden aangesloten.
Voor aanvullende informatie-opslag, testdoeleinden e.d. iseen floppy disk aanhet
systeem toegevoegd en er zijn printers
voor alarmeringen en rapportering.
Het SOSwordt gebruikt voor:

— detail-alarmering (data logger);
— rapportering van procesgrootheden in
wacht-, dag-,maand- en jaarrapporten;
— weergave vanhet proces in de vorm
van blindschema's, waarin actuele informatie is opgenomen;
— het maken van berekeningen; hierbij
wordt gebruik gemaakt van een hogere
programmeertaal (Fortran). Bijvoorbeeld:
berekening lucht/water-verhouding waterslagketel;
berekening energie-inbreng via de roerwerken;
weergeven van informatie zoals omschreven
onder bedieningsfaciliteiten ;
optimalisering van het proces in de
toekomst.
Hoewel viahet SOSde regel- en stuurinstallatie kan worden beïnvloed, wordt
hiervan noggeen gebruik gemaakt. Deze
taak is - gezien de redundante opbouw voorbehouden aanhet BOS.
De hier genoemde eenheden (BOS/SOS)
zijn door middel vaneen coax-kabel (data
hiway) met elkaar verbonden. Gezien de
capaciteit van het geheel isde besturingsinstallatie verdeeld over twee data hiways:
één voor inlaatpompstation en zuiverings-

450

BC's, PIU's maar ook van PLC's is een
gedecentraliseerde opzet van de basisfunctie verkregen. Door toepassing van
verscheidene Basic Operator Stations (zelfstandige eenheden) is tevens een redundantie in bedieningsfaciliteiten verkregen.
Dit geldt niet voor het Supervisory informatiesysteem.
De centrale bediening gebeurt vanuit de
centrale wacht in het dienstgebouw. Ten
behoeve van onderhoud, opstarten van
installaties en het verkrijgen van een nog
grotere zekerheid inzake continue waterleverantie, zijn per gebouw nog back-up
lessenaars en panelen (locale lessenaars)
in het besturingssysteem opgenomen (zie
afb. 6 en 11). Deze zijn voorzien van blindschema's, storingssignalering, aanwijzende
instrumenten, blokbedieningsschakelaars
en schakelaars om alle componenten
afzonderlijk te bedienen (onderhoudspaneel). Om onafhankelijk van de
bedieningsman het systeem te kunnen
ontwikkelen is naast de centrale wacht de
engineeringsruimte ingericht met aansluitend de computerruimte. In tabelvorm
(afb. 7) is een samenvatting gegeven van
de onderdelen van het besturingssysteem.

Afb. 4 - Opbouw besturingsinstallatie.

Uitwerking systeem
Teneinde een indruk te geven van de
organisatie van de regelingen en sturingen
aan de basis, wordt hier een deel van de
installatie van het zuiveringsgebouw als
voorbeeld genomen (afb. 8). Denkbeeldig
is de installatie te splitsen in middelen die
direct met de waterstroom te maken hebben
(hoofdwaterloop) en de chemicaliëndosering
(opslag, aanmaak en distributie).

Afb. 5 - Bedieningslessenaar Centrale Wacht.

Alle procesgegevens en commando's
gaan via rangeerverdelers naar de basic
controllers (regel, signalen) en PLC's
(digitale signalen). De digitale informatie
die nodig is voor de bedieningsfaciliteiten
en het informatie-verwerkend systeem,
wordt van de PLC via de HLPIU en de
data hiway naar de centrale wacht overgebracht. Parallel hieraan wordt deze informatie via bedrading overgebracht op de
locale panelen (blindschema's, signaleringen, aanwijzingen en bedieningen).

Afb. 6 - Overzicht bedieningsfaciliteiten.

gebouw, de ander voor filtraatpompstation
plus transportleidingen. Elke hiway is
dubbel uitgevoerd via gescheiden tracés
(afb. 4).
Het stuurgedeelte (PLC's) is door middel

van interface eenheden (High Level
Process Interface Units - HLPIU's) met
de data hiway verbonden.
Door de hier omschreven toepassing van

Er is getracht een koppeling te leggen
tussen de ingebouwde reserve van de
procesinstallaties en de besturingscomponenten, waardoor een evenwichtige risicospreiding wordt verkregen. Aan de hand
van de organisatie van de zes PLC's van
de hoofdwaterstroom is in afb. 9 te zien
hoe dit is verwezenlijkt. Voor de elf PLC's
van de chemicaliëndosering is eenzelfde
opzet gerealiseerd. Als voorbeeld wordt het
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Afb. 9 - 'Zuiveringsgebouw, organisatie PLC's hoofdwaterloop.
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aanmaken, transporteren en distribueren
van vlokhulpmiddel genomen (afb. 10).
De installatie is opgesplitst in een aanmaakblok, een transportblok en een distributieblok. Het aanmaak- en transportblok
zijn dubbel uitgevoerd, terwijl het distributieblok enkel is uitgevoerd (minder kwetsbaar). Van de dubbel uitgevoerde blokken
is er slechts één in bedrijf; het tweede blok
is bedoeld als reserve voor het geval het
in bedrijf zijnde blok zou uitvallen.
Per aanmaak/transporteenheid is een PLC
geprojecteerd (PLC 11 en 12). Daarnaast
is een PLC 13 geprojecteerd voor het gemeenschappelijk gedeelte, bestaande uit de
hydraat in de vorm van kalkmelk gedo-

distributie en de onderlinge vergrendelingen
en bedieningen van de aanmaak/transportblokken. Er is dus geen koppeling tussen
de PLC's 11 en 12; die koppeling verloopt
via PLC 13.
De configuratie van de PLC's, weergegeven
in afb. 10, staat model voor de gehele
chemicaliëndosering. Een verdeling als
hierboven omschreven geldt analoog voor
de verdeling van Basic Controllers en
HLPIU's over de blokken.
De bedieningsman is in staat commando's
te geven op blokniveau. Zo kan hij de
volgende bedieningen verrichten:
— blok inschakelen;
zuiveringsgebouw ondergebracht, waardoor

— blokken op automatisch overnemen
zetten (bij storing in het in bedrijf zijnde
blok wordt automatisch naar het reserveblok omgeschakeld. Is deze bediening niet
geselecteerd dan krijgt de bedieningsman
in geval van storing alleen de melding).
De blokbedieningen kunnen worden verricht vanuit de centrale wacht (BOS), de
locale lessenaars (BOS) en het locale
paneel (druktoetsen).
Ten behoeve van het onderhoud zijn zogenaamde onderhoudspaneeltjes aangebracht (inklapbaar in de locale panelen),
waarop door middel van verlichte druktoetsen en storingslampjes de status van
alle afzonderlijke componenten binnen een
PLC-blok zichtbaar en bedienbaar is. Via
een schakelaar kan de onderhoudsman de
installatie per blok op 'onderhoud' nemen
en binnen een blok de afzonderlijke componenten met de hand bedienen voor het
beproeven c.q. uitvoeren van kleine reparaties zonder dat het blok in 'storing' valt.
Zo kan een roerwerkaandrijving worden
gerepareerd terwijl het proces continu blijft
draaien.
Alle storingsmeldingen verlopen via de
PLC's. Storingen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld:
— storingen waardoor een eenheid uit
bedrijf moet worden genomen (primaire
storingen);
— storingen waarbij de installatie kan
blijven doordraaien zonder dat het directe
gevolgen heeft voor de kwaliteit van het
wordt door een centnfugaalpomp met een
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Afb. 2 - V lokmiddeldosering.

regelklep in het zuiveringsproces gedoseerd.
Een drukregeling houdt de druk voor de
regelklep constant. Voor de continuïteit is
de doseereenheid dubbel uitgevoerd.
De actieve kool wordt in twee silo's opgeslagen met een inhoud van 25 m:s elk.
De in het proces benodigde hoeveelheid
kool wordt gedoseerd door middel van een
gravimetrische doseerschroef; deze hoeveelheid wordt met een ejecteur naar het
oxydatieproces verpompt. De installatie
bestaat uit twee gelijke eenheden, waarvan
er een in reserve staat. Na de eerste vulling
van het proces met kool moeten nog
slechts de koolverliezen worden aangevuld.
De hoeveelheid lucht die voor de oxydatie
benodigd is wordt door vier compressoren
met variabel toerental verzorgd. De hoeveelheid wordt met de hand ingesteld en
is afhankelijk van de omzettingsgraad.
Vlokhulpmiddel
Als vlokhulpmiddel wordt een zetmeelderivaat gebruikt dat de taak heeft de uitvlokking van ijzer III sulfaat te bevorderen
Afb. 3 - Overzicht leidingwerk van de primaire
chemicaliëndo.iering.

Vanuit de voorraadsilo's wordt het vlokhulpmiddel met een gravimetrische doseerschroef in de met bedrijfswater gevulde
aanmaakbak gebracht. De rijpingstijd bedraagt ongeveer twee uur, waardoor de

tot een goed afvangbare vlok in het
sedimentatieproces (afb. 4). Aangezien
dit produkt aan bederf onderhevig is
Afb. 4 - Vlokhulpmiddeldosering.
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afmetingen van de aanmaakbak zijn bepaald door de maximaal te doseren
hoeveelheid vlokhulpmiddel. Afhankelijk
van de kwaliteit en kwantiteit van het
ruwwater wordt in de aanmaakbak een
concentratie van tussen de 1,5 en 3,5 %
bereid. Om bederf van de oplossing tegen
te gaan wordt periodiek een bepaalde hoeveelheid chloorbleekloog toegevoegd.
De oplossing wordt vervolgens naar de
verschillende doseerpunten in het zuiveringsproces verpompt, waarbij het op een
lagere concentratie wordt gebracht. Met
deze extra verdunning wordt een goede
verdeling in het proces verkregen. De
juiste hoeveelheid wordt met een regelklep
gedoseerd. De aanmaak- en doseereenheid
die in reserve staat wordt voortdurend met
bedrijfswater doorgespoeld en staat na
twee uur rijpingstijd van het vlokhulpmiddel gereed om de dosering over te
nemen.
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Chloorbleekloog
Voor het doseren van chloor in de vorm
van chloorbleekloog zijn twee doseerinstallaties aanwezig. Bij het oxydatieproces
is nog een rest ijzer II sulfaat niet in ijzer
III omgezet. Daarom wordt continu een
hoeveelheid chloor in het zuiveringsproces
gedoseerd even vóór het doseerpunt van
ijzer III sulfaat. Door de sterk oxyderende
werking van chloor wordt de rest ijzer II
omgezet. De hoeveelheid te doseren chloorbleekloog is afhankelijk van de ijzer III
dosering.
Naast deze continue dosering is er een
niet-continue, waarbij het chloor wordt
gebruikt voor het desinfecteren en voor
het verhinderen van de aangroei van algen
en schelpdiertjes. De hoeveelheid te
doseren chloorbleekloog varieert met de
seizoenen, omdat de aangroei sterk afhankelijk is van de temperatuur van het
buitenwater en de lichtsterkte. Om de
aangroei in het zuiveringsproces zoveel
mogelijk tegen te gaan wordt bij het inlaatwerk periodiek een hoeveelheid chloor
gedoseerd; hetzelfde geldt voor de transportleidingen. Aan het eind van deze
leidingen is meetapparatuur opgesteld om
te kunnen bepalen of de juiste hoeveelheid
chloor is gedoseerd.
Het chloorbleekloog wordt aangevoerd in
tankwagens van 30 m 3 . Deze worden met
lucht gelost in een van de twee opslagbunkers met een inhoud van 150 m 3 elk.
Een pompeenheid zorgt voor het transport
naar de doseerpunten in het zuiveringsproces. Een tweede eenheid staat direct
gereed voor overname. Het doseerpunt

Ajb. 7 - Kalkdosering.

Ajb. 8 - De opstelling van de kalkvoorraadsilo's bij het zuiveringsgebouw.

bestaat uit een verdeelleiding die onder
water is aangebracht. De hoeveelheid
chloorbleekloog wordt met een regelklep
gedoseerd, waarbij de druk voor de klep
constant wordt gehouden door een drukregeling. Vanuit een pompeenheid wordt
chloorbleekloog naar de continue en nietcontinue dosering verpompt.
Bij de niet-continue dosering wordt het
chloorbleekloog in aangezuurd water tot
een pH 8 gebracht. Het aanzuren wordt
met zwavelzuur gedaan in een overmaat
aan water, opdat vrij chloor kan worden
opgenomen. Hiertoe wordt in twee straten
(waarvan een in reserve) door middel van
een ejecteur waar bedrijfswater door

stroomt zwavelzuur aangezogen. De hoeveelheid wordt geregeld met een regelklep.
Het aangezuurde water wordt opgeslagen
in een tank van 5 m 3 . Een centrifugaalpomp zuigt het water uit de tank, terwijl
aan de zuigzijde van de pomp de benodigde hoeveelheid chloorbleekloog wordt
gedoseerd en verpompt het naar het inlaatwerk of naar het filtraatpompstation.
Kalkhydraat
Kalk wordt gebruikt voor de pH-correctie
in het zuiveringsproces (afb. 7). Het vlokmiddel ijzer III sulfaat heeft een zuurgraad
van ^ 1, terwijl de optimale pH-waarde
voor de vlokvorming ligt rond de p H 8.

Ontwerp van de transportleidingen

De kalk (in poedervorm) wordt in tankwagens aangevoerd en gelost in een van
de twee voorraadsilo's met een inhoud van
450 m 3 elk. Deze silo's staan vlak naast
het zuiveringsgebouw, terwijl de aanmaaken doseerinstallaties in het gebouw zijn
ondergebracht. Door deze scheiding zijn
bij de aanmaakinstallaties twee dagsilo's
opgesteld met een inhoud van 25 m 3 elk;
zij worden met een pneumatisch transportsysteem vanuit de voorraadsilo's gevuld.
(Afb. 8)
Elke aanmaakeenheid (een in reserve) bestaat uit een gravimetrische doseerschroef,
een aanmaakbak, een transportpomp en
een circulatieleiding van waaruit de kalk
in het zuiveringsproces wordt gedoseerd.
Om uitzakken van kalk met verontreinigingen te voorkomen wordt rondgepompt
met een snelheid van ca. 2 m/s. De concentratie van de aangemaakte kalkmelk
varieert met de hoeveelheid ruwwater en
de hoeveelheid vlokmiddel die worden gedoseerd. Door meting wordt de proces-pH
bepaald en bij eventuele afwijking van de
gewenste waarde wordt automatisch gecorrigeerd door een regelklep in de
doseerleiding.
Twee compressoren,waarvan een in reserve
staat, verzorgen de hoeveelheid lucht voor
het pneumatisch transport van voorraadnaar dagsilo. Om inklinken en brugvorming
in de silo's te voorkomen wordt periodiek
met gedroogde lucht gefluïdiseerd. Hiervoor zijn twee compressoren met luchtdrogers opgesteld, waarvan er een continu
in bedrijf staat.
Bij de aanmaak van kalkmelk wordt bedrijfswater gebruikt, waarin een hoeveelheid bicarbonaat en koolzuur is opgelost
dat door toevoeging van kalk wordt omgezet in calciumcarbonaat. Dit slaat neer
in de aanmaakbak en het leidingsysteem.
Om deze aangroei te verwijderen moet
periodiek de gehele aanmaakinstallatie
worden gezuurd met zoutzuur dat is opgeslagen in twee tanks van elk 5 m 3 . Het
zoutzuur wordt door een ejector aangezogen. Als drijfvloeistof wordt bedrijfswater
gebruikt. Het zuren is een handprocedure.
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Het eindprodukt van de WRK UI wordt
door een 56 km lange dubbele leiding naar
het verdeelstation Heemskerk getransporteerd en vandaar over 6 km naar de
IJmond. Het ontwerpen en detailleren
van een dergelijk tracé isgeen sinecure.
Beginnend met de planologische planning
en eindigend met de 'kruisingen' volgt
bijgaand verslag dat tracé op de voet.

ING. M. KOK,
Chef Tekenkamer
Leidingen PWN

ING. C. A. DE WATER
Hoofd Distributie PWN

Diameterbepaling
Na de plaatsbepaling van de WRK III in
Enkhuizen en het eindpunt in de duinen
in Heemskerk, kon het tracé in ruwe lijnen
worden vastgesteld. Op basis van de geplande maximum jaarcapaciteit van 110
miljoen m 3 werd de maximum volumestroom bepaald op 15.000 m 3 /uur. Bij deze
stroom werd een drukverlies van 1 m/km
aanvaard; uitgangspunt voor de bepaling
van de buisdiameter vormde voorts een
maximale begindruk van 700 kPa. De
totale lengte van het tracé bedraagt ongeveer 56 km. Zou men hebben gekozen
voor een enkele leiding dan zou een
0 1800 mm leiding voldoende zijn geweest.
De risico's van een enkele leiding over een
dergelijk tracé werden echter te groot
geacht, zodat werd besloten een dubbele
leiding aan te leggen. Hoewel daarvoor een
diameter van 1300 mm net voldoende zou
zijn geweest, werd hiervoor 1400 mm gekozen, mede met het oog op de grotere
gangbaarheid van deze maat voor het buismateriaal en de vele hulpstukken. De
leidingen zijn op ongeveer eenderde en
tweederde van het tracé zodanig gekoppeld
dat bij een storing door breuk of wijziging
geen onderbreking van de waterlevering
hoeft op te treden; tijdens de vermelde
maximale volumestroom kan deze hoogstens met 25 % verminderen, indien ervan
wordt uitgegaan dat over één derde van
de lengte slechts een enkele leiding beschikbaar is.
Aansluitend op het afneempunt in
Heemskerk werd een 6 km lange leiding

0 1500 mm geprojecteerd naar de Hoogovens (afb. 1).
Over het hele tracé moest een signaalkabel
worden meegenomen, ten behoeve van
meting, bewaking en afstandsbediening.
Voorbereiding tracé
Teneinde planologisch tot een zo goed
mogelijk tracé te komen werd het ontwerp
in eerste instantie besproken met de Provinciale Planologische Dienst van NoordHolland. Er bleek geen ruimte in openbare
wegen te zijn, zodat de leiding grotendeels
in particuliere gronden werd getraceerd.
Met de PPD werd in grote lijnen overeenstemming bereikt, waarna met de dienst
Landinrichting Noord-Holland contact
werd opgenomen over het tracé en de
diepteligging, dit in verband met in uitvoering zijnde en toekomstige ruilverkavelingen. De door deze dienst verstrekte
gegevens en geuite wensen werden in het
ontwerp-tracé opgenomen. Daarbij werd
met veel andere overheidsinstanties overleg
gepleegd, waaronder Rijkswaterstaat en de
Provinciale Waterstaat, waterschappen,
polders, gemeenten en de Nederlandse
Spoorwegen.
Uitwerking tracé
Na de periode van overleg werd begonnen
met het uitwerken en detailleren van het
tracé. Hierbij ontstonden tevens de eerste
oriënterende contacten met eigenaren en
pachters van landbouwgronden en kwam
op verzoek van betrokkenen nader overleg
met het Landbouwschap tot stand. Het
overleg met het Landbouwschap leidde,
onder meer op zijn verzoek, tot inschakeling van een begeleiding door cultuurtechnische adviesbureaus. Bovendien stelde
het Landbouwschap entreegeld en schadevergoedingen voor conform die welke
waren overeengekomen met de Nederlandse Gasunie. Na overleg met en accoord
van het Provinciaal Bestuur werd hier
grotendeels gehoor aan gegeven.
Na de uitwerking en detaillering van de
tekeningen werden in de avonduren hoorzittingen gehouden, waarbij de betrokken
regionale eigenaren, pachters en vertegenwoordigers van het Landbouwschap werd
verzocht aanwezig te zijn. Onzerzijds werd
het hoe en waarom van het tracé uiteengezet en werden vragen beantwoord.
Tevens werd de betrokkenen gevraagd
medewerking te verlenen bij het verkrijgen
van een zakelijk recht(strook) in de desbetreffende gronden. Achteraf kan worden
vastgesteld dat deze medewerking in het
algemeen soepel werd verkregen. Een
enkele maal werd vertragend gereageerd.
In het artikel dat de uitvoering van de
transportleidingen beschrijft wordt hierop
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bij de juridische aspecten van de aanleg
nader ingegaan.
Overeenkomstig de wensen van het Landbouwschap werd bij de ondertekening van
de overeenkomst tot zakelijk recht gelijktijdig een voorschot vastgesteld over het
op de tekening gemeten tracé van het desbetreffende leidinggedeelte inzake entreegeld en structuurschade.
Volledigheidshalve moet worden vermeld
dat in een deel van het tracé van de
WRK Ill-leidingen - met name tussen
Hoorn en Enkhuizen - gelijktijdig een
transportleiding van het PWN ( 0 700 mm)
en een rioolpersleiding van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in
Kennemerland en West-Friesland
( 0 900 mm) waren geprojecteerd.
Technische aspecten
De levering van de buizen en hulpstukken

werd na daarvoor ontvangen offertes aan
Bonna-Vianen opgedragen. De aangeboden
buis betrof de Sentab-buis van voorgespannen beton; voor bijzondere constructies
werd normale gewapend betonbuis met
staalplaatkern gebruikt. De buis moest
onder meer aan de volgende eisen voldoen:

2 meter gronddekking,
oplegging op 2 paaljukken,
verkeerslast volgens klasse 45 VOSB 1963.
De Sentab-buizen met een middellijn van
1400 mm hebben een lengte van 6 meter
en een gewicht van 7560 kg.

baar en zijn aangebracht om bij storing
(wijziging, omlegging, breuk) slechts een
deel van de leiding te hoeven afsluiten.
Over het grootste deel van het tracé waren
de gegevens van de draagkracht van de
bodem in de vorm van sonderingen en
boringen aanwezig. Deze gegevens werden
onder andere door de Rijkswaterstaat en
de Provinciale Waterstaat, het PEN en de
Landinrichting Noord-Holland beschikbaar
gesteld. Voor zover geen gegevens van
derden beschikbaar waren, werden aanvullende sonderingen en grondboringen
verricht. Een voorbeeld van één van de
sonderingsresultaten wordt weergegeven
op afb. 2.

In de koppelpunten Wognum (bij Hoorn)
en Heerhugowaard is een aantal afsluiters
in de vorm van vlinderkleppen aangebracht.
Deze zijn op afstand (Enkhuizen) bedien-

Uit de gegevens van de boringen en
sonderingen kon worden vastgesteld dat
van de 56 km lange leiding EnkhuizenHeemskerk 15 km niet hoefde te worden
gefundeerd. Van de resterende 41 km
moest 20,5 km op 9 meter diepte en

— werkdruk 800 kPa;
— bestand tegen:

Afb. 4 - Kruising Ringvaart van de Heerhugowaard.
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20,5 km op 18 meter diepte worden gefundeerd. Tijdens deuitvoering van het
werk werden tercontrole opregelmatige
afstanden sonderingen uitgevoerd.
De methode van funderen was een uitvoerig punt van discussie. De keus moest
worden gemaakt uit één oftwee jukken
per buis van 6m. Een juk zou bestaan uit
twee houten palen met een houten kespen
in bijzondere gevallen (bv. lage stand van
het grondwater) uiteen betonnen kespen
betonopzetters ophouten palen of geheel
betonnen palen.
Bij een enkel paaljuk isde constructie
statisch bepaald. De buis draagt daarbijop

het juk enindemof van de voorliggende
buis. Theoretisch kan bij breuk van een
buis een labiele constructie ontstaan met
een 'dominosteen-effect'.
Een oplegging optwee paaljukken isconstructief statisch onbepaald. Elke buis
draagt op twee jukken eninbeperkte mate
in demof van devoorliggende buis, maar
een eventueel ongelijkmatig zakken vande
heipalen vormt een risico. Uit deberekeningen bleek dat bij een enkel paaljuk de
draagkracht per paal 20 ton zou bedragen,
bij een dubbel juk dus slechts 10 ton.
De keuze tussen beide funderingswijzen
viel opgrond van een technisch-econo-

mische afweging opeen fundering met
twee paaljukken. Daarbij speelden watde
technische kant betreft mede een rolde
gunstige ervaringen die het PWN bij het
leggen van vele kilometers leiding inhet
Noordhollandse polderland met zijn veelal
zeer slechte bodemeigenschappen heeft
opgedaan. Bovendien bleek deze duurdere
fundering niet tothogere kosten te leiden,
omdat de buis minder zwaar behoefde
te zijn.
Bijzondere werken
Het tracé dwars door 'Noordhollands
Noorderkwartier' kenmerkt zich door vele
kruisingen met vaarten, sloten enwegen.

Afb. 5 - Kruising rijksweg Haarlem - Alkmaar.
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Afb. 7- Zinker metBonna gew. betonbuizen metplaatstalen kern.

Bijzondere constructies en uitvoeringswijzen waren daarvoor nodig. Het zal
duidelijk zijn dat door de grote diameter
van de leiding en door de dubbele uitvoering deze kruisingen omvangrijke en
kostbare werken waren. De kruisingen met
het Noordhollands kanaal inAkersloot,de
Ringvaart van de polder Heerhugowaard
(tweemaal), de Rijksweg bij Hoorn ende
Zeeweg inBeverwijk werden als 'natte'
persboringen (spoelboormethode) ontworpen. Dewatervoerende stalen buizen
werden hierbij horizontaal onder het
kanaal, de ringvaart ofweg doorgeperst;
staalsoort API 5 LX (wanddikte 25,4 mm),
uitwendig bekleed met hard polyethyleen
en - na het gereedkomen van de perswerkzaamheden - inwendig bekleedmet
cement. Alle stalen constructies zijn
bovendien kathodisch beschermd.
Eén van de kruisingen die als natte doorpersing isuitgevoerd, isdie van de Ringvaart van de Heerhugowaard ten oosten
van Alkmaar; afbeelding 4geeft daarvan
een situatie en een dwarsdoorsnede. Het
was de langste doorpersing inhet gehele
tracé; over een lengte van 150mmoestde
Ringvaart van de polder Heerhugowaard
en het aangrenzende rietland worden gepasseerd. Daarbij moest rekening worden
gehouden met een profielverruimingen
verdieping van de Ringvaart; het was
daarvoor nodig debovenkant van de
leiding op 7m - N A P aan te leggen. Het
wordt hier slechts als voorbeeld genoemd
om een indruk te geven van de aard van
de problematiek, die overigens bij elke
natte doorpersing weer anders was.
Meer 'normaal', maar evenzeer omvangrijk
waren de ontwerpen voor de drie spoorwegkruisingen en de kruising met Rijksweg 9nabij Heiloo; deze zijn inmantelbuizen met een middellijn van 2000 mm
gelegd. De mantelbuis werd volgensde
'droge' persmethode ontworpen en geperst.

Als voorbeeld hiervan wordt inafb. 5 de
kruising met de Rijksweg bij Heiloo aangegeven.
Een bijzondere vermelding verdient hierbij
de kruising metde spoorlijn HoornMedemblik, waar niet alleen twee mantelbuizen 0 2000 mm van de WRK, maar
ook een mantelbuis 0 1200 mm van het
PWN moesten worden doorgeperst, alsmede twee mantelbuizen 0 1400 mm, resp.
0 700 mm voor rioolwaterpersleidingen
van Uitwaterende Sluizen.
Sloten werden zoveel mogelijk horizontaal
gekruist met een zo gering mogelijke
gronddekking; de bovenkant van de leiding
werd afgedekt met een houten beschermingsconstructie uit baddinghout op
houten gordingen en houten paalfundering.
Omdat enige honderden sloten moesten
worden gepasseerd, heeft deze werkwijze tot
een grote kostenbesparing geleid (afb. 6).
Waar eendergelijke constructie niet
mogelijk was, werd een normale zinkerconstructie toegepast van gewapend betonbuizen met staalplaatkern (afb. 7).
Voorbereiding totde uitvoering
Na overleg met de buizenfabrikant werd
een leverings- en opslagschema opgesteld
om tijdens het leggen van de buizen van
aanvoer verzekerd te zijn. Stagnatie is er
niet geweest inde aanvoer van de bijna
17.500 Sentab buizen, ongeveer 1000
buizen met plaatstaalkern en enige honderden hulpstukken; eerder was erop
sommige momenten sprake van een 'overschot', omdat de voortgang door externe
factoren (weersomstandigheden, vertragingen in het verkrijgen van de vergunningen) wel eens achterbleef bij de
planning.
Wat het leggen van de leiding betreft werd

het principebesluit genomen de werkzaamheden uit te besteden aan drie aannemers
op basis van een open begroting. Deze
werkwijze kon worden gevolgd dankzijde
grote kennis en ervaring bij het PWNop
het terrein van voorbereiding en uitvoering
van watertransportleidingen in zijn voorzieningsgebied waarde WRK-leiding dwars
doorheen moest. De gekozen aannemers
hadden met deze soort werken eveneens
grote ervaring opgedaan. De besteding gebeurde insecties van 3 tot 5km; intotaal
werden 17 bestekken gemaakt. De bijzondere werken (kunstwerken) werden per
object uitbesteed. Dit geldt ook voor de
vijf natte doorpersingen welke aan een
daarin gespecialiseerde aannemer werden
opgedragen.

• • •

Uitvoering van de transportleidingen

Er liggen tientallen kilometers dubbele
transportleiding van de WRK III-werken
in de Noordhollandse grond. Het leggen
van deze leiding is niet alleen een zaak
van techniek en vakmanschap. In dit
artikel komen onder meer de verkenning
van het tracé, het overleg en de samenwerking met talloze instanties, de onderhandelingen met grondeigenaren en de
waterbeheersing aan de orde. Ook de juridische aspecten krijgen speciale aandacht.

noord-zuid verlopende infrastructuur van
wegen, spoorwegen en waterwegen worden
gepasseerd, maar bovendien plaatste het
Noordhollandse polderland (en de regen)
de opzichters en uitvoerders dikwijls voor
heel bijzondere problemen.
Uitvoering werkzaamheden
Vóór de aanleg van een leidingtracé werd
in het algemeen een cultuurtechnisch rapport opgesteld. De te nemen maatregelen
voor de waterbeheersing en de overlast
veroorzaakt door bronneringswater, werden
met de polders en de Hoogheemraadschappen doorgesproken en geregeld. In het
bijzonder voor het tracégedeelte ten zuidoosten van Alkmaar, waar zeer brak
grondwater voorkomt, was een goede
regeling van groot belang.

IR. H.T.FRUL1NG
Eerstaanwezend
Hoofdingenieur PWN

K SILVER
Chef aanleg transportleidingen PWN
Afb. 1 - De eerstebuis van WRK lil gaat
de grondin.

Toen eenmaal vaststond dat het pompstation WRK III buitendijks aan de Oosterdijk in Enkhuizen zou komen, kon de
inmiddels gevormde werkgroep transportleidingen met haar werk beginnen. Na
vaststelling van de voornaamste uitgangspunten, zoals het tracé, de buisdiameter,
het buizenmateriaal en de buisconstructie,
kon de aanleg van de 56 km lange, tweemaal 0 1400 mm transportleiding Enkhuizen/Heemskerk (verdeelstation) met
koppelpunten in Wognum en Heerhugowaard, alsmede de zes km lange
0 1500 mm leiding Heemskerk/Hoogovens
van start gaan. Deze laatste 6 km zouden,
met uitzondering van de kruising met de
diepliggende Zeeweg naar Wijk aan Zee,
geen bijzondere moeilijkheden met zich
meebrengen. Daarentegen zouden bij de
aanleg van de dubbele transportleiding
over 56 km tal van technische problemen
om een oplossing vragen. Behalve twee
autosnelwegen en drie spoorbanen zouden
nog drie belangrijke waterwegen moeten
worden gekruist.

Een lange weg
Een lange weg moest letterlijk worden afgelegd. Dat gebeurde niet rechtstreeks en
ononderbroken van Enkhuizen uit naar
het eindpunt, maar op verschillende
plaatsen en in verschillende richtingen.
Begonnen werd in de duinen bij Castricum,
waar op 28 november 1975 de eerste buis
de grond in ging.
Het zou meer dan vijf jaar gaan duren

eer de 'einden aan elkaar geknoopt'
zouden zijn.
Gedurende die tijd was er een goed
samenspel tussen de ontwerpafdeling en
de uitvoerende afdeling op het technische
vlak. Daarnaast had de afdeling juridische
zaken op het gebied van de te verkrijgen
vergunningen en het afsluiten van zakelijke
rechten een belangrijk aandeel in de totstandkoming van deze zeker niet alledaagse
leiding. Niet alleen moest de hoofdzakelijk

Voor de onderdoorgangen van spoor-, rijen waterwegen werden de gewenste constructies en uitvoeringen grondig besproken
met de desbetreffende beheerders. Bij
spoorbaankruisingen werden A.C.-mantelbuizen 0 2000 mm door de spoorbaan geperst; voor de kruising van de rijwegen
werden in het algemeen betonbuizen met
een stalen kern onder de weg doorgeperst
(afb. 2). De grote kanaalkruisingen werden
in staal uitgevoerd, voorzien van een beschermende polyethyleen coating aan de
buitenzijde en een later aangebrachte
cementbekleding aan de binnenzijde. Deze
kruisingen werden door middel van de
spoelboormethode uitgevoerd.
Om ervaring op te doen bij het leggen van
de zware buizen (7560 kg) werd met de
aanleg begonnen vanuit het westen, in het

Afb. 2 - Onderdoorpersing spoorlijn Uitgeest-Alkmaar.
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gebied met meer draagkrachtige ondergronden. Het uitrijden van buizen langs
het tracé waar de draagkracht van de
ondergrond gering was (of zelfs praktisch
ontbrak), bleek al spoedig problemen met
zich mee te brengen. Ter oplossing daarvan ontwikkelde de firma Van Baarsen
voertuigen met rupsen van 7 meter lang
en 1,3 meter breed, waardoor de gronddruk bij het vervoer van twee buizen (ca.
15.000 kg) beneden de 0,25 kg/cm 2 bleef.
(Afb. 3)
De bodemgesteldheid op een deel van het
tracé (ca. 3 km) in de polder Westerkogge
maakte het noodzakelijk bijzondere maatregelen te nemen teneinde dit bereikbaar
te maken. Hiertoe werd een baan langs dit
tracégedeelte aangelegd, bestaande uit een
glasvezeldoek als drukverdeling en een
rijbaan van flugzand.
Over deze hulpweg werden duizend buizen
per trailer aangevoerd en vond ook het
bouwverkeer plaats. Het transport van de
buizen over smalle wegen, waarop auto's
onder normale omstandigheden moeite
hebben elkaar te passeren, was een waar
kunststuk van de chauffeurs. De WRK
kan dankbaar zijn dat deze overlast voor
het locale verkeer zonder merkbare
klachten werd aanvaard.
Nadat de buizen waren uitgereden werd
de teelaarde met een dieplepel verwijderd
en apart opgeslagen.
Op plaatsen waar de laag teelaarde nog
geen 30 cm dik was moest dit zeer zorgvuldig gebeuren. De ontgraving van de
sleuf gebeurde met een dragline die voor
de kop van de sleuf was opgesteld.
De grond werd in drie verschillende soor-

ten ingedeeld: A-grond (teelaarde), Bgrond en C-grond (ondergrond). Deze
grondsoorten werden in dezelfde volgorde
teruggezet.
Ter plaatse van sloten en watergangen
werden de leidingen met een geringe
gronddekking onder de bodem gelegd om
zo het aanbrengen van kostbare zinkers te
voorkomen. Ter bescherming van de
leidingen werd een gefundeerde houtconstructie boven de leidingen aangebracht.
Langs het tracé werd een 30-aderige
signaalkabel gelegd onder toezicht van het
PEN. Deze kabel is nodig om de apparatuur in de beide koppelpunten, in het
verdeelstation en in het eindstation op
afstand te bedienen.
Natte doorpersingen
Een nieuwe, nog niet eerder bij het PWN
gevolgde werkwijze voor het kruisen van
kanalen en vaarten was de natte doorpersing. Deze methode werd door Van
Helvoirt Boormaatschappij BV ontwikkeld
en is sinds enige jaren toegepast, voornamelijk voor de Gasunie. Met behulp van
een speciale boorkop, voorzien van een
afgesloten boorkamer, wordt de grond
weggefreesd; tezamen met aangevoerd
spoelwater wordt de grond uit de kamer
afgevoerd in een open bak onderin de
persput en van daaruit buiten de put in
een bezinkbekken gepompt.
De spoeldruk mag niet veel groter zijn
dan de hydrostatische druk vóór de boorkop om opbreken van de kanaalbodem te
voorkomen. Omgekeerd mag de druk niet
te laag worden, waardoor een grote hoeveelheid grond met het spoelwater zou

kunnen weglopen en verzakking van de
kanaalbodem zou kunnen optreden. Een
en ander wordt bereikt door het spoelwater
te onttrekken aan een reservoir met een
constant peil, dat vrijwel gelijk is aan het
kanaalpeil (afb. 4).
Bijzondere voorzieningen moeten worden
getroffen om de boorkop door de damwandschermen te voeren, zodanig dat geen
water met grond in de pers- en ontvangstput kan binnenstromen. Daartoe worden
achter de kopschermen ter plaatse waar de
openingen in de damwand moeten worden
gesneden, tijdelijke damwandkamers geheid,
welke met een eigen bronnering worden
drooggezet. Na doorvoering van de boorbuizen worden de damplanken van deze
kamers getrokken. Een neopreen afdichting
tussen boorbuis en kopscherm, opgenomen
in een speciale doorvoerconstructie, voorkomt dat ook tijdens het verder boren
water en grond de persput binnendringen.
Bij de ontvangstput wordt een soortgelijke
methodiek gevolgd, aangevuld met bijzondere voorzieningen voor een juiste positie
van de afdichtingsconstructie ten opzichte
van de 'binnenkomende' boorkop.
Het voorste gedeelte van de boorkop kan
met behulp van hydraulische vijzels over
een kleine hoek worden verdraaid. Na
iedere doorgevoerde boorbuis wordt door
middel van een laserstraal een eventuele
afwijking van de gewenste richting bepaald, welke daarna gecorrigeerd wordt
door de boorkop in tegengestelde richting
van de deviatie te verstellen.
Met bovenomschreven natte doorpersingen
zijn drie waterwegen gekruist, t.w. het
Noordhollandsch Kanaal en op twee plaatsen de Ringvaart van de Heerhugowaard.
Afb. 4 - De natte doorpersing
Noordhollandsch
Kanaal.

onder het
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De stalen boorbuizen waren uitwendig
0 1430 mm en 12 m lang. Bijzondere zorg
werd besteed aan het aanbrengen van de
polyethyleen coating ter plaatse van de
lasverbindingen; dit kon eerst plaatsvinden
nadat de lassen röntgenologisch waren
onderzocht en goedgekeurd.
Toen bleek dat bij de kruising van de
autosnelweg E 10 bij Hoorn de ondergrond
nogal wat veenlagen bevatte, werd gezien
de goede ervaring met het spoelboorsysteem, met Rijkswaterstaat overlegd deze
kruising eveneens met deze methode uit
te voeren. Hierbij werd overeenstemming
verkregen.

BV Aannemingsbedrijf S. van Baarsen
& Zn (leidingaanleg);
Fa. J. G. Nelis Grond-, Weg- en Waterbouw BV (leidingaanleg);
Aannemingsmaatschappij Vermeer Grond
en Wegen BV (leidingaanleg);
Van Helvoirt Boormaatschappij BV (spoelboringen);
Aannemingsmaatschappij P. Schaatsenberg
BV (kabelaanleg).
De firma A. Hak Transport BV verzorgde
het buizentransport tussen de Bonnafabriek Vianen en de losplaatsen langs
het tracé.

Ook de kruising van de enkele leiding met
de Zeeweg tussen Beverwijk en Wijk aan
Zee werd als natte doorpersing uitgevoerd.
De leiding passeert deze weg bij de
oostelijke onderdoorgang van de twee viaducten van Hoogovens welke de Zeeweg
kruisen. De weg is daardoor op dat punt
diep gelegen en voorzien van drainagesystemen welke tijdens de uitvoering intact
moest blijven. Besloten werd om de doorpersing in het traject van de 0 1500 mm
leiding niet in deze diameter uit te voeren,
maar daarvoor buizen van 0 1400 mm
te kiezen.

Juridische aspecten
Met betrekking tot het duurzaam gebruikmaken van grond door de volgens 17bestekken uitgevoerde werken van de WRK,
werden door publiekrechtelijke lichamen
in totaal 85 vergunningen verleend, terwijl
met particulieren meer dan 300 overeenkomsten werden gesloten. Over de inhoud
van de overeenkomsten het volgende.
Een zakelijk recht als bedoeld in art. 5
lid 3 van de Belemmeringenwet Privaatrecht werd gevestigd op een strook grond,
waarvan de breedte voor de aanleg en
instandhouding van de beide WRKtransportleidingen 15 meter bedraagt. De
zakelijk gerechtigden zullen zich onthouden
van al datgene waardoor het transport van
water door middel van de gemaakte
werken zou kunnen worden belet, beschadigd e.d. ofwel gevaar zou kunnen opleveren voor personen of goederen; zij
mogen in elk geval geen gebouwen of
andere opstallen boven de strook grond

Nadere bijzonderheden
Tussen Wognum en Hoogkarspel werd een
leidingtracé aangewezen langs de geplande
Westfrisiaweg. Behalve de twee WRKleidingen moesten in ditzelfde tracé over
een afstand van ca. 8600 m ook nog een
asbest-cement transportleiding van het
PWN ( 0 700 mm) en een asbest-cement
rioolpersleiding ( 0 900 mm) worden gelegd
en over een afstand van ca. 1300 m een
tweede asbest-cement rioolpersleiding
( 0 400 mm); beide laatste voor het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland.
Niet alleen de kunstwerken in de nog aan
te leggen West Frisiaweg, ook de bebouwing langs de Zwaagdijk en het niet
bekend zijn van de aansluiting Westfrisiaweg op de E 10, maakten het noodzakelijk
de leidingen over een lengte van 570 m
in de Zwaagdijk te leggen. De Zwaagdijk
is een verkeersweg met een ernaast gelegen
rijwielpad. Aangezien de beschikbare ruimte onder het rijwielpad al volledig was
bezet door kabels en leidingen van nutsbedrijven, moest het tracé van de WRKleiding en de PWN-leiding ter plaatse van
de verkeersweg worden geprojecteerd; de
beschikbare ruimte onder het wegprofiel
bleek voldoende te zijn.
Vermeldenswaard zijn tenslotte de zeer
vele, technisch en organisatorisch vaak
gecompliceerde activiteiten nabij het koppelpunt Wognum, waar de WRK-leidingen

Het sluitstuk WRK lil

geconfronteerd werden met een groot
aantal PWN-leidingen, welke naar en van
het er vlak naast gelegen distributiepompstation Hoorn leiden en enige malen
moesten worden gekruist.
Het totale tracé van 62 km werd onder
directie van het PWN uitgevoerd door de
volgende aannemers:

Afb. 6 - Situaties als deze vragen bijzondere aandacht voor de belangen van derden.

Financiering en contracten

aanbrengen, noch bomen, struiken e.d.
planten, tenzij de WRK daar toestemming
voor verleent. Opgekomen schade wordt
vergoed, daaronder begrepen de schade die
eerst in de toekomst blijkt (deze werd niet
afgekocht). De zakelijk gerechtigde wordt
door de WRK niet aansprakelijk gesteld
voor schade aan de werken, tenzij daarbij
sprake zou zijn van opzet of grove schuld
van de betrokkene of de eigenaar tegen
deze schade WA verzekerd is (afb. 6).
Volgens een arbitrageclausule kunnen drie
deskundigen een bindende uitspraak doen
over geschilpunten bij de uitvoering van
de overeenkomst. De overeenkomst is
altijddurend, behoudens de eenzijdige opzegging door de WRK. In de obligatoire
overeenkomst werd een machtiging opgenomen krachtens welke een met name
genoemd iemand van een notariskantoor
voor de zakelijk gerechtigde(n) de definitieve akte kon ondertekenen.
Op enkele plaatsen werden naast de WRK
Ill-leidingen nog een transportleiding van
het PWN en twee rioolpersleidingen van
het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland gelegd. Daar was een zakelijk
rechtstrook van respectievelijk 6 en 8 meter
voor nodig; waar de stroken elkaar overlappen bedraagt de totale breedte voor alle
leidingen samen 18 meter. Het PWN en
de WRK maakten voor de drie transportleidingen één obligatoire overeenkomst op,
hetgeen in administratief opzicht een vereenvoudiging inhield. Voor het Hoogheemraadschap werden door de zorg van het
PWN circa 90 overeenkomsten ondertekend.
Aanvankelijk weigerde een aantal agrariërs
de gevraagde medewerking te verlenen. In
het bijzonder de grootte van het, naast een
volledige schadevergoeding, aangeboden
bedrag per m- grondstrook (zakelijk recht
vergoeding) vormde een knelpunt. In een
geval moest de weg van de procedure
volgens de Belemmeringenwet Privaatrecht
worden gevolgd. Maar aangezien partijen
voordien tot overeenstemming kwamen,
hoefde het gelukkig niet te komen tot het
opleggen van een gedoogplicht door de
Minister. Deze uiteindelijke goede gang van
zaken was het resultaat van intensieve
onderhandelingen met het Landbouwschap
dat zich enerzijds opstelde als pleitbezorger
voor de agrariërs en zich anderzijds sterk
wilde maken voor een ongestoorde aanleg
van de leidingen. Op deze basis werden
vervolgens nog veel overeenkomsten aangegaan.
Tenslotte is de vlotte en welwillende
medewerking, van polders en gemeenten
ondervonden, het vermelden waard.

• •

•

Het heeft de WRK beslist niet meegezeten
om de financiering van de WRK IIIwerken rond te krijgen. Kopschuwe geldgevers en de nodige haken en ogen aan
garantieleningen speelden de NV danig
parten. In dit artikel wordt nader ingegaan
op de financiering en op de afnemerscontracten inzake deze kapitale onderneming.

MR. C. HEEMSKERK
Directiesecretaris WRK,
juridisch adviseuren
hoofd vandirectiesïcretariaat PWN

Het aandelenkapitaal van de NV WRK
bedraagt maar honderd miljoen gulden.
We schrijven 'maar' omdat dit bedrag in
geen verhouding staat tot de honderden
miljoenen die voor de totstandkoming van
de WRK-werken nodig zijn. De aanleg van
de WRK I kostte indertijd (1957) ca. 45
miljoen gulden; de aanleg van de WRK II
(1967) kostte ca. 85 miljoen en de voltooide WRK III zal rond 410 miljoen
gulden hebben gekost.
Algemene financiering
Het zeer beperkte vermogen van de NV
maakt het noodzakelijk om alle benodigde
financiële middelen te lenen. In verband
met de duur van de afschrijving van de
werken (ten hoogste 50 jaar voor WRK I
en II en ten hoogste 37 jaar voor WRK III)
wordt bij voorkeur geld aangetrokken
door middel van langlopende onderhandse
leningen. Als tijdelijke oplossing voor de
geldbehoefte wordt ook wel kasgeld aangetrokken.
Financiering WRK III
Het gaat hier in eerste instantie om een
bedrag van 410 miljoen gulden. De NV is
gewend naarmate de bouw en aanleg van
haar werk vorderen en daarvoor betalingen
moeten worden gedaan, de benodigde
gelden aan te trekken. Zo gaat het ook
met WRK III.
Het is een hele opgave gebleken om dit
aanzienlijke bedrag beschikbaar te krijgen
door middel van langlopende leningen. De
WRK heeft om te beginnen geen vaste
financier die bij de start van het werk
toezegt het totale bedrag te fourneren; het
bedrijf moet daardoor zijn financiële behoefte steeds op de markt zien te dekken.
Dat het niet heeft meegezeten is voornamelijk toe te schrijven aan twee ontwikkelingen die zich sinds de aanvang

van het werk hebben voorgedaan.
Ten eerste heeft de rente zich sinds 1975
gedurende lange perioden op een relatief
hoog niveau bewogen. In die situatie is
het niet aantrekkelijk om de geldbehoefte
met langlopende leningen te dekken. Dat
was de reden waarom veelal tijdelijk gebruik werd gemaakt van kasgeld, wat
overigens op korte termijn extra zorgen
opleverde.
Is de rentestand een gegeven waarmee een
lenende instantie nu eenmaal altijd te
maken heeft, in dezelfde periode deed zich
nog een gebeurtenis voor die het aantrekken van leningen door overheidsbedrijven
extra moeilijk maakte. Dat was de affaire
Afvalverwerking Rijnmond. Deze overheids NV bleek eind 1979 niet meer te
kunnen voldoen aan haar verplichtingen
om rente en aflossingen op leningen te
betalen. Medio december werd surséance
van betaling gevraagd en dat sloeg bij
geldbeleggers in als een bom.
Nog erger werd het toen de oplossing voor
de geldproblemen van dit bedrijf onder
meer werd gezocht in het opleggen van
een soort dictaat aan de geldgevers. Zo
werden - dit ter illustratie - kasgeldleningen tot langlopende leningen gebombardeerd. De geldgevers moesten toen zelf
maar maatregelen treffen om op de vervaldag van de kasgeldleningen aan eenzelfde
bedrag te komen dat zij van Afvalverwerking Rijnmond hadden moeten terugkrijgen.
Haken en ogen
Geldgevers werden kopschuw en in die
markt moest WRK leningen zien aan te
trekken, wat zoals gezegd een heel moeilijke opgave bleek. De directie van WRK
wilde hoe dan ook voorkomen dat door
het ontbreken van geld de verdere bouw
en aanleg van de WRK III-werken zouden
stagneren dan wel stilgelegd zouden moeten
worden. De directie heeft zich toen tot
het Provinciaal Bestuur gewend met het
verzoek om de betaling van rente en
aflossing van de nog af te sluiten leningen
te garanderen. En ook daar zaten nogal
wat haken en ogen aan.
Hoewel het merendeel van de leden van
Provinciale Staten in beginsel positief stond
tegenover de voltooiing van de WRK III,
speelde de kwestie van de uitbreiding van
de infiltratie van oppervlaktewater in
Zuid-Kennemerland door de provincie
Noord-Holland (mogelijk gemaakt door
WRK III) hierin een grote rol.
Opklaringen
Na uitvoerige beraadslagingen in Provin-
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ciale Staten tijdens een tweetal zittingen
werd uiteindelijk en zelfs met overgrote
meerderheid besloten om de gevraagde
garantie te verlenen. Maar niet nadat
Gedeputeerde Staten nogmaals duidelijk
hadden gesteld dat deze garantieverlening
niet betekende dat vooruitgelopen werd
op de principiële discussie over de infiltratie in Zuid-Kennemerland. In de zitting
van de Provinciale Staten van 31 maart
1980 werd tot een garantie van 90 miljoen
gulden besloten en op 6 oktober van dat
jaar tot nog eens 130 miljoen gulden.
De hemel bleek langzaam op te klaren,
mede doordat ook het onweer van de
affaire Afvalverwerking Rijnmond wegdreef.
WRK heeft voor de financiering van
WRK III leningen in verschillende porties
afgesloten; van 1 miljoen gulden (de
kleinste) tot 15 miljoen (de grootste tot
nog toe). Het zijn hoofdzakelijk pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen die
WRK geld verstrekken op basis van langlopende onderhandse leningen. De rente
varieert tussen de 7% % en 1 1 % % en de
looptijd is in merendeel 20 of 25 jaar, met
enkele van wat kortere tijdsduur van 10
of 15 jaar.
Contracten
De situatie waarin WRK haar werken
moet financieren met leningen maakt het
tevens noodzakelijk om de risico's die de
NV op zich neemt zo veel mogelijk van
te voren te dekken. Het bedrijf doet dat
door met afnemers in voorovereenkomsten
('letters of intent') bindende afspraken te
maken over de betaling van de kapitaalslasten die aan de voltooiing van de werken
zijn verbonden vóórdat tot investeringen
wordt overgegaan. De afnemers moeten
zodanige verplichtingen op zich nemen dat
WRK altijd rente en aflossingen van de
leningen, waarmee haar werken zijn gefinancierd, kan betalen.
Hierbij geldt dat elke afnemer zich bindt
naar gelang hij capaciteiten in een WRKsysteem als het ware voor zich reserveert
(de verschillende WRK-systemen worden
in de boekhouding afzonderlijk geadministreerd). De afnemer moet het daaraan toe
te rekenen deel van de kapitaalslasten
jaarlijks aan WRK betalen, ook al zou hij
de gereserveerde capaciteit niet of slechts
gedeeltelijk gebruiken.
De contracten van alle afnemers samen
garanderen de WRK dat voldoende middelen beschikbaar komen om aan haar
verplichtingen te voldoen. Hierbij moet
worden opgemerkt dat WRK op haar beurt
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Afb. I - Hoogovens.

tegen kostprijs levert en dus nooit winst
maakt.

uit de systemen
komen te liggen.

Behalve de kapitaalslasten zijn er nog
variabele kosten te betalen, waaronder
energie, chemicaliën en arbeidsloon. Het
systeem van verdeling van deze kosten is
zo dat elke afnemer betaalt naar rato van
zijn werkelijke afname van WRK.

Wat de kapitaalslasten betreft zal WRK III
ten opzichte van WRK I en II grote verschillen blijven vertonen. Niet alleen vanwege het grote verschil in stichtingskosten,
maar ook omdat de WRK I en II-werken
rechtlijnig worden afgeschreven en de
WRK III-werken volgens een annuïteitensysteem.

Contracten WRK lil
De voor WRK III afgesloten contracten
met de provincie Noord-Holland, de gemeenten van de Belangengemeenschap
Drinkwatervoorziening Zuid-Kennemerland
(BDZK), te weten Bloemendaal, Haarlem,
Velsen en Zandvoort alsmede Hoogovens,
zijn op hetzelfde stramien gebaseerd als
hierboven in het algemeen geschetst. Als
gevolg van de herverdeling van waterstromen doet zich echter een complicerende
factor voor, speciaal bij het berekenen van
de variabele kosten. Met die herverdeling
wordt aangeduid dat Hoogovens na het
gereedkomen van WRK III de capaciteit
die het bedrijf in WRK I en II heeft gereserveerd (37 miljoen m 3 water per jaar)
voortaan grotendeels gaat betrekken uit
WRK III. Daardoor kunnen de provincie
Noord-Holland en de BDZK-gemeenten
in feite eenzelfde hoeveelheid water uit
WRK I en II gaan betrekken, hoewel zij
die hoeveelheid in WRK III hebben gereserveerd.
Zo komt een ruiling tot stand, waarbij
tussen de betrokken partijen is afgesproken
dat de bestaande rechten van de afnemers
van WRK I en II worden gewaarborgd.
Doordat WRK I en II qua kapitaalslasten
en variabele kosten goedkoper zijn dan
WRK III, rekent WRK met zijn afnemers
af alsof deze ruiling niet heeft plaatsgehad.
De verschillen in de variabele kosten per
m 3 van de WRK-systemen zullen op den
duur - naarmate meer onttrokken wordt
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dichter bij elkaar

Administratie WRK III

Toen het PWN de opdracht kreeg om het
project WRK III te verwezenlijken stond
tevens vast dat dit voor een aantal jaren
een aanzienlijke taakverzwaring van de
administratieve dienst zou betekenen.
Dankzij de kennis en inzet van de medewerkers en medewerksters werd die taak
geklaard zonder dat extra personeel hoefde
te worden ingezet.
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Op het moment dat het PWN de opdracht
kreeg om het project WRK III te verwezenlijken, werden de administratieve problemen die dit meebracht als volgt geïnventariseerd.
1. Het project werd technisch en administratief uitgevoerd door het PWN, maar
het mocht niet worden opgenomen in het
PWN-grootboek teneinde de bestaande
vergelijking per periode van de PWNkosten niet te verstoren.
2. De totale kosten van het project moesten zodanig gerubriceerd zijn dat deze
cijfers zonder extra werkzaamheden
konden worden gegroepeerd ter opneming
in de WRK-administratie.
3. De methode van afschrijving en de
afschrijvingstermijnen waren bij aanvang
nog niet bekend.
4. De terugvordering van de omzetbelasting (BTW) mocht niet via het stamnummer van het PWN gebeuren.
5. Deze extra werkzaamheden moesten
door de afdeling boekhouding zodanig
worden verricht dat op het moment van
overdracht van de administratie de personeelsbezetting niet te groot was. Met
andere woorden: bij voorkeur geen (tijdelijke) uitbreiding van personeel nodig zou
zijn.
6. Teneinde een gespecificeerde opbouw
van de grootboekrekeningen te verkrijgen
waren verzamelboekingen niet gewenst.
De methode om alle kosten van het PWN
of de kosten die via het PWN liepen via
gespecificeerde werken voor derden/rekeningen te verwerken, was gezien de grote
hoeveelheid minder geschikt in verband
met genoemde administratieve problemen.
Om een systematische opbouw te bewerkstelligen is van de aanwezige mogelijkheid

gebruik gemaakt om de grootboekrekeningen naar behoefte te kunnen variëren
van minimaal 5 tot maximaal 9 cijfers. De
opbouw is in afb. 1 aangegeven.
Het is vrij gebruikelijk dat alle kosten
eerst op de kostensoortenrekeningen
worden geboekt en daarna via de kostenverdeelstaat worden doorgeboekt naar
kostenplaatsen en/of kostendragers. Teneinde een verfijnde belasting van de
kostenplaatsen en dragers te verkrijgen is
het noodzakelijk dat voor elke boeking
twee journaalposten worden gemaakt,
namelijk:
— kostensoort aan crediteuren;
— kostenplaats of drager aan Overboekingsrekening kostensoort(en).
Het PWN volgt deze vrij omslachtige
manier van boeken echter niet. Het zwaar-

tepunt in het rekeningschema ligt niet bij
de kostensoorten, maar bij de kostenplaatsen en dragers. Daarom is gekozen voor
het systeem van direct boeken op de
kostenplaatsen en dragers met een alfanumerieke omschrijving en het meegeven
van een vijfcijferige kostensoort.
Per boekingsperiode wordt de kostenverdeelstaat alsnog met behulp van een
computer opgebouwd en uit de output kan
de journaalpost worden opgesteld voor
boeking in de rubriek kostensoorten. Het
resultaat van deze methode is een goed
leesbaar grootboek zonder verzamelboekingen en tevens praktisch een halvering
van het aantal boekingsregels.
Door de invoering van twee nieuwe kostensoorten was het mogelijk het PWN-grootboek en het WRK-grootboek tijdens de
boekingsperiode als één grootboek te beschouwen. Dat waren:

Omschrijving

Codering
A. Ontvangen van facturen
38390/89.851.05.61
14908
a/12900

ten name van WRK UI
Zuiveringsgebouw
Te vorderen BTW - W R K III
Crediteuren W R K III

B. Ontvangen van facturen
38290/89.851.06.63
14108
a/12000

ten name van PWN bestemd
Zuiveringsgebouw
T e vorderen BTW
Crediteuren

C. PWN-werkzaamheden
49461/89.851.06.63
a/49461/49461
D . Boeking
11100
a/14100
a/90399

38390/80399
14908
a/12900

Bedrag

voor WRK

ten behoeve van WRK
lll-project
Zuiveringsgebouw
Overboekingsrek. tekenkamer

tijdens afsluiting

periode A. t/m C. (uitgaande
Debiteuren
Te betalen BTW
Opbrengsten werken voor
derden W R K III

Kosten werken voor
derden WRK III
Te vorderen BTW -WRK III
Crediteuren WRK III

rek.

Grootboek

ƒ 100.000„ 18.000„ 118.000,-

WRK
WRK
WRK

Ill-project
ƒ 50.000 —
„ 9.000 —
„ 59.000 —

WRK
PWN
PWN

ƒ
„

3.040 —
3.040,—

WRK
PWN

ƒ 62.587,20
9.547,20

PWN
PWN

PWN)
„

„ 53.040 —

„ 53.040—
„ 9.547,20
„ 62.587,20

Zoals hier kan worden vastgesteld zijn beide grootboeken na de boeking van de afsluitposten
(zie post D.) weer in evenwicht.
* Deze bedragen zijn fictief.

PWN
PWN
WRK
WRK

Mededelingen

38290 - Werkzaamheden t.b.v. WRKIII
betaald door PWN.
38390 - Werkzaamheden t.b.v. WRKIII
betaald door WRK III.
Bij de afsluiting van een periode wordt
het totaal van KS38290 èn de kostensoorten vande overboekingsrekeningen
kostenplaatsen PWN (in dezelfde periode
geboekt) bepaald en de vordering vanhet
PWN op de WRKIII staat vast. Door
middel van één uitgaande PWN-rekening
met alsbijlage een computerspecificatie
worden de twee grootboeken weer in
evenwicht gebracht.
Ter verduidelijking van de omschreven
methodiek staan op pag.466 onderaan
nog enkele journaalposten uit een bepaalde
maand.
Zonder de lezer te vermoeien met de forse
aantallen facturen, boekingsregels en
dergelijke, zal het hem duidelijk zijn dat
door toepassing van de omschreven
methode de extra werkzaamheden konden
worden verricht met de normale personeelsbezetting. Die methode was bruikbaar
dankzij de kennis en het inzicht vande
afdeling boekhouding en de verdergaande
automatisering.

• • •

In memoriam ir.C.van Rooijen
Op 6 september jl. overleed te Soest ir.
C. van Rooijen, oud-directeur vanhet
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening,
ir. Van Rooijen, geboren te Naarden,
studeerde in 1927 aan de Technische
Hogeschool te Delft af als werktuigkundig
ingenieur. Na werkzaam te zijn geweest
bij de NV Werkspoor te Amsterdam werd
hij in februari 1940benoemd tot ingenieur
bij het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. In 1950werd hij in die dienst
hoofd van de Technische Afdeling en plv.
directeur. Met ingang van september 1958
werd hij benoemd tot directeur, welke
functie hij bekleedde tot zijn pensionering
in1968.
Uit deze gegevens kan men zich uiteraard
geen beeld vormen van de menselijke
gestalte van Van Rooijen. Hiertoe ishet
goed inde eerste plaats te vermelden dat
hij een diep gelovig mens wasen weleen
goed gereformeerd Christen. Zijn religieuze
overtuigingen stonden hem steeds voor
ogen. Overigens had hij een uiterst
humane kijk op mensen en omstandigheden. Dit maakte dat hij in praktische
zaken soepel optrad en een goede verstandhouding had metdegenen metwie
hij in aanraking kwam, zoals Rijksfunctionarissen en waterleidingmensen.

Nadat hij als hoofd van de Technische
Afdeling en plv. directeur bijzonder veel
werk verzet had werd hij tot directeur van
het RID benoemd in een periode die
gewichtige veranderingen voor het instituut
zouden brengen.
Enerzijds kwam het einde in zicht vande
veelomvattende bemoeiingen met Rijkssteun voor de drinkwatervoorziening in de
diverse soorten onrendabele gebieden.
Anderzijds werd aan het RID opdracht
verstrekt basisplannen te ontwerpen voor
de toekomstige drinkwatervoorziening. Dit
leidde tot het huidige structuurschema
voor drink- en industriewatervoorziening.
Deze opdracht had mede zijn oorzaak in
de studies vande Centrale Commissie voor
Drinkwatervoorziening inzake de toekomstige drinkwatervoorziening van Nederland.
Deze studies, waarin het RID uiteraard
een werkzaam aandeel had, kunnen
worden gezien alsde eerste schrede naar
een nationale planning op drinkwatergebied. Een en ander bracht mede, dat
een nieuwe afdeling werd ingesteld, waartoe personeel diende te worden aangetrokken.
Voorts ishet ook het vermelden waard,
dat in de ambtsperiode van ir.Van Rooijen
het RIDwerd aangewezen alsWHO
International Centre for Community
Water Supply.
Van Rooijen heeft de oude en nieuwe
taken van het instituut behartigd met de
bekwaamheid en het plichtsbesef diehem
kenmerkten. Metde woorden vanhet
bekende gedicht van Longfellow kangezegd worden dat het leven voor hem 'real
and earnest' wasen dat hij mede daardoor
opmerkelijke 'footprints in the sands of
time' heeft achtergelaten.
G. W. Putto

UitslagPBNA-examens
Van de cursisten werkzaam bij een waterleidingbedrijf, zijn eveneens geslaagd voor
het diploma Leidingentekenaar op 19 febr.
1981 de heren:
R. B.G. Epping te Gendringen en
W. O. C.van Herk te Waddinxveen.

Nieuwhoofd planaidelin«
DirectieDrink-enIndustriewatervoorzieningMinisterievanV&M
Als opvolger van ir. J. J. Meulenkamp
(thans hoofd van de hydrologische hoofdafdeling van het RID)is ir.J. Haijkens
per 1 oktober 1981 als hoofd van de
bovengenoemde planafdeling benoemd.
Na voltooiing van zijn studie aan de T H
te Delft (c.i.) in 1970en de vervulling van
de militaire dienstplicht volgde ir. Haijkens

van 1972- 1974de cursus Operations
Research aan het Mathematisch Centrum
te Amsterdam.
Van 1971-1974 was hij hoofd afdeling
onderzoek en planning van de Drinkwaterleiding van Rotterdam.
Van 1974-1975 washij als UNESCOdeskundige civiele gezondheidstechniek
verbonden aan de Universiteit vanSri
Lanka.
Van 1975tot heden washij staflid van het
International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation,
laatstelijk als plv. directeur en programmacoördinator.
Voorts wordt ir.Haijkens binnen het
Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne belast met de coördinatie van alle
milieu-zaken met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.

w

Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterbehandelingen
Waterkwaliteitsbeheer
Milieu-Effect-Rapportage MER
Op 19november 1981houden deVWN
en deNVA een gezamenlijke vergadering
over het onderwerp 'Milieu-Effect-Rapportage'. Deze vergadering vindt plaats inhet
Nederlands Congresgebouw te 's-Gravenhage.
Het programma ziet er alsvolgt uit:
- Welkomstwoord door ir. Th. G. Martijn.
- Milieu-effectrapportage, een nieuw instrument voor het milieubeleid, door mr.
G. J. R. Wolters.
- Milieu-effectrapportage in de sector
drinkwatervoorziening, door ir. P.J. Verkerk.
- Milieu-effectrapportage in de sector
afvalwaterbehandeling, door prof. ir.
A. C. J. Koot.
- Ervaringen met een proef m.e.r. drinkwatervoorziening, door prof. ir. P. L.
Knoppert.
- Ervaringen met een proef m.e.r. afvalwaterbehandeling, door prof. dr. W. Maas.
De vergadering wordt besloten meteen
paneldiscussie.
Vóór het algemeen gedeelte houdt deNVA
een huishoudelijke vergadering. Tijdens de
vergadering wordt de NVA-jaarprijs uitgereikt.
Leden van deNVA en VWN ontvangen
binnenkort een convocatie voor deze
vergadering.

