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Taak en functie van demedewerkend architect
in het ontwerpteam

In verband met de grondsamenstelling is
op het tracé van deze leidingen door middel
van een circa 4 meter hoge zandaanvulling
een voorbelasting toegepast. Om de voorspelde zettingen over het leidingtracé zoveel
mogelijk vooraf te nivelleren, heeft de
voorbelasting 18 maanden geduurd.
Op 80m voor de grens van het terrein
van de zuivering is overgegaan op onderheiing van de leidingen. Eventuele zettingsverschillen tussen het gefundeerde en niet
onderheide gedeelte van de persleidingen
worden opgevangen door twee schrikjukken, waarbij het contactvlak van de buizen
met de kespen is voorzien van een tot
circa 70 % samendrukbare strook polyetheen schuimvulling.
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In een zeer vroeg stadium, in feite al in
de programmeerfase van het project, werd
door de afdeling Riolering en Waterbeheersing aan de afdeling Bouwwerken
opdracht gegeven de behartiging van de
architectonische aspecten van de Rl-Oost
te verzorgen.
Het inschakelen van een architect in dit
prille stadium betekende meepraten, meedenken en meebesluiten vanaf de allereerste
opzet van het project, dit in tegenstelling
tot sommige andere utilitaire projecten

waarbij de taak van de vormgever wordt
beperkt tot het ontwerpen van een 'jasje'
om een reeds door anderen vastgestelde
bouwkundige opzet.
De opdracht luidde om, tijdens de gehele
ontwikkeling van deze zeer utilitaire opgave de architectonische verzorging van
het totaal en de onderdelen te behartigen.
In de praktijk is gebleken dat deze medewerking zich afspeelde in een aantal als
zodanig herkenbare hoofdfasen:
1. de onderlinge rangschikking en situering
op het terrein;
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2. in overleg met de deskundige technici
de principe-opzet van de diverse bouwprojecten van het installatiecomplex bepalen;
3. overleg over de mogelijkheid te komen

Afb. I - De Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost.
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Aanvoer persleidingen uit de stad
Ontvangput
Roosterwerk
Zandvanginstallatie
Centrale verdeelinrichting
Voorbezinkingsinstallatie
Actief slibinstallatie
Compressorengebouw
Luchtleidingen
Centrale hoog- en laagspanningsschakelen verdeelinrichting
11. Retour actief slibvijzels met afvoergoten
12. Nabezinkingsinstallatie
13. Gasmeet- en regelruimte
14. Retour effluentgemaal tevens gemaal voor
koel- en spoelwater en effluentverzamelput
15. Afvoerleiding naar het Amsterdam
Rijnkanaal
16. Ultrasoon hoeveelheidsmeting

17. Uitlaatconstructie
18. Gemalen voor pompen vers slib en drijflaag
19. Verwarmde gistingstanks
20. Gascompressorengebouw
21. Gashouders
22. Gasfakkel
23. Verdeetoren voor koel- en spoelwater
24. Uitgegist slibindikkers.
25. Gemalen voor verpompen van ingedikt
uitgegist slib
26. Slibverwarmingsgebouw
27. Energiegebouw eigen energievoorziening
28. Gebouw voor chemische slibbehandeling
en kamerfilterpersen.
29. Opsiagsilo voor verkleinde filterkoeken
30. Dienstgebouw
31. Waterleidinggebouw
32. Terrein rioolgemalen
33. Teretnsloot
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worden geconfronteerd. Een onverzorgde
gebouwde omgeving werkt negatief in op
de mensen. Een goed verzorgde gebouwde
omgeving heeft een positieve invloed, al
zullen de meeste mensen dit niet bewust
ervaren. Deze psychologische invloed is niet
te onderschatten. Verder is de kwaliteit
van een gebouw afhankelijk van een aantal
factoren, waarvan men enkele belangrijke
als volgt kan opsommen:
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— Gebruikskwaliteit - het gebouw moet in
alle opzichten aan het doel beantwoorden.
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— Ordelijkheid en overzichtelijkheid van
een gebouw en zeker van een utilitair
gebouwencomplex is nodig voor een
efficiënte bedrijfsvoering.
— Indien het gebouw moet dienen om er
mensen in te laten verkeren, moet het een
passende en aangename sfeer bezitten.

Afb. 2 - Gascompressorgebouw.

— Het gebouw moet passen in zijn
omgeving.
— De bouwkosten moeten in een redelijke
verhouding staan tot de gebruikswaarde en
de bestemming van het gebouw.
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Ajh. 3 - Vcrdeeltoren.

tot standaardoplossingen voor elementen,
constructies, detaillering en materiaalkeuze;
4. op basis van het voorgaande betreffende
de 'grote lijn' het architectonisch ontwerpen
van de afzonderlijke bouwkundige projecten, waarna de verdere uitwerking en
uitvoering als gebouw op de gebruikelijke
wijze kon volgen.
Door de grote omvang van het totale
complex is weliswaar de volgorde van de
hierboven geschetste hoofdfasen zoals aangegeven gevolgd, maar voor de verschillende gedeelten van de installatie in de tijd
sterk verspreid.
Architectonische overwegingen
in het algemeen
Buitenstaanders zullen zich wel eens kunnen
afvragen wat er aan architectuur te beleven
valt aan een rioolwater-zuiveringsinrichting,

'want' redeneert men dan 'wat is het anders
dan een soort fabriek, waar men vuile troep
(door onszelf geproduceerd !) schoonmaakt,
zodat we er geen last meer van hebben'.
Op elke zuiveringsinrichting, zeker een
nieuwe komen vele bezoekers, niet alleen
deskundigen die er toch moeten komen,
maar ook vele burgers, dus voldoende
reden om deze bouwsels er behoorlijk uit
te laten zien.
Een andere, veel principiëlere benadering
is deze, dat een project als het onderhavige
een kwaliteitsprodukt is, een installatie van
hoog technisch niveau. Welnu, laat men
het dan ook in zijn verschijningsvorm
daarvan getuigen !
Nog principiëler is - het is een soort belijdenis - alles wat gebouwd wordt in onze
maatschappij oefent invloed uit op zijn
omgeving en op de mensen die ermee

— De afwerking en inrichting van een
gebouw moet zodanig van kwaliteit zijn
dat een goed en efficiënt gebruik en een
optimale exploitatie mogelijk zal zijn gedurende een lange tijd, zo mogelijk gedurende de gehele gebruiksperiode.
Men kan zich voorstellen, dat voor elk
soort gebouw de bovenstaande kwaliteitsfactoren verhoudingsgewijs kunnen verschillen, maar dat de overwegingen in het
algemeen geldig zijn.
Eveneens zal het duidelijk zijn, dat de
kwalificatie van een 'goed gebouw' - een
architectuurprodukt van kwaliteit - niet
alleen maar afhankelijk is van 'de mooie
gevel', maar veel dieper grijpt en ook veel
te maken heeft met zeer nuchtere zaken.
Architectonische overwegingen van de
hoofdfasen
De onderlinge rangschikking en situering
op het terrein:
In de elders gegeven technische beschrijving
van de procesvoering in de rioolwaterzuiveringsinrichting zijn een aantal afzonderlijke installatiebouwwerken opgesomd, die in dat proces belangrijke functies
vervullen.
De zogenaamde 'waterlijn' wordt vrij kort
na het ontvangstpunt opgesplitst in vier
gelijke en parallel opgestelde groepen ter
weerszijden van een middenas, waar een
aantal gezamenlijke voorzieningen is ondergebracht.
Het opsplitsen is een technisch gegeven en
het is duidelijk, dat een sterk symmetrische
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Afb. 4 - Doorsnede}!

van gebouw chemische
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conditionering.

opstelling op het terrein het gevolg zal zijn.
Een architectonisch voordeel hierbij is, dat
de gewenste ordelijkheid hiermee wordt
gediend, zeker omdat veel van deze bouwwerken van opvallende grootte zijn. Wel is
er bij de situering van al deze grote bouwkundige elementen gelet op het handhaven
van voldoende onderlinge afstand, zodat ze
niet visueel aan elkaar gingen 'kleven' maar
vrij van elkaar konden worden gezien.
De zogenaamde 'sliblijn' is een enkelvoudige
proceslijn, die in feite tegengesteld loopt
aan de hiervoor genoemde waterlijn.
De sliblijn bevat een hele reeks visueel
nogal opvallend grote, hoofdzakelijk
cilindervormige, bouwwerken of tanks.
De aanvang van de 'sliblijn'-installatie is
centraal gelegen ten opzichte van de
'waterlijn'-installatie, dat is een technisch
gegeven. Daar het beschikbare terrein een
voortbouwen van de 'sliblijn' op de as van
de 'waterlijn' niet toeliet, moest een andere
rangschikking worden gezocht. Deze is
gevonden in een haaks ombuigen van de
'produktielijn', qua vormgeving wel zo
interessant.
Daar de eerste installatie-onderdelen van
de 'sliblijn', de vier slibgistingstanks, tevens
de hoogste bouwwerken van het gehele
complex zijn, was een plaatsing in een rij
op de al eerder genoemde symmetrie-as
van de 'waterlijn' min of meer vanzelfsprekend.

De volgende onderdelen van de 'sliblijn'
zijn minder enorm van afmeting. Hun
rangschikking ten opzichte van de rij gistingstanks. haaks op de hiervoor gehanteerde symmetrie-as van de 'waterlijn' is
dan ook geheel acceptabel. Ook hier is
- zoals in de 'waterlijn' - een onderling
symmetrische opstelling voor de hand
liggend.
I>e principe-opzet van de bouwprojecten
Alle bouwwerken van het complex zijn
successievelijk besproken met de deskundige
technici. De mogelijke architectonische
bijdrage lag voor elk onderwerp verschillend in aard en omvang.
Een bezinktank is duidelijk een technisch
gegeven waarvan een vormgevingsbijdrage
zich beperkt tot enkele details.
Andere gebouwen, zoals het compressorgebouw bijvoorbeeld, vergen een uitvoerige
ontwerpwerkzaamheid om uit de veelheid
van vaak tegengesteld gerichte gegevens
een goed resultaat te krijgen.
Tussen deze twee uiterste voorbeelden zijn
nog vele andere binnen de taak van het
architectonisch verzorgen van de RI-Oost.
Het streven naar standaardoplossingen
Het is vanzelfsprekend dat het ontwikkelen

van een zo complex gegeven als zo'n
zuiveringsinrichting gebaat zal zijn bij het
hanteren van éénmaal ontwikkelde en
daarna herhaald toegepaste oplossingen.
Op zo'n terrein staan bijvoorbeeld talloze
kleine gebouwtjes als huisvesting van kleinere installaties zoals pompgemalen. Deze
zijn weliswaar niet allemaal gelijk, maar
het zou theoretisch denkbaar en aantrek
kelijk zijn om hiervoor één gebouwtje te
ontwikkelen waar alle gemalen, niettegenstaande hun installatietechnische verschillen,
in konden worden ondergebracht. Om dat
te bereiken zouden echter alle installaties
volledig bekend moeten zijn in een vroeg
stadium waardoor je een standaardhuisvesting voor alles kon ontwerpen.
Dat is helaas niet mogelijk gebleken. Het
was wel mogelijk om een zekere eenheid
van bouwelementen, constructiewijze en
materiaalkeuze te bedenken. Zo worden in
principe alle bouwwerken, die niet uit de
aard van hun functie uit gestort gewapend
beton zijn opgetrokken, gebouwd met een
staalskelet waartegen gasbeton-wandpanelen
zijn aangebracht. De gasbeton is aan de
buitenzijde van een minerale coating voorzien.
Verder zijn toegangsdeuren, hekken,
trappen en dergelijke bouwelementen zoveel
mogelijk gestandaardiseerd.

