Watervoorziening Rl-Oost

Inleiding
Een rioolwaterzuiveringsinrichting heeft
menig raakvlak met een waterleidingbedrijf.
Zo dient zij rekening te houden met de
huidige en toekomstige waterlevering van
het betreffende waterleidingbedrijf.
Immers de aan de afnemers afgeleverde
hoeveelheid drinkwater zal al of niet via
het menselijk lichaam voor een belangrijk
deel gezuiverd moeten worden in de rioolwaterzuiveringsinrichting (Rl).
Beide bedrijven doen aan zuivering door
middel van methoden welke soms volgens

Energiegebouw met in aanzicht één van de drie
aggregaten. Op de muur bevestigd de warmtewisselaar voor de terugwinning van de warmte
uit de uitlaatgassen.

deling (Gemeentelijk adviesbureau) heeft
ook de totale verantwoordelijkheid gehad
voor de realisatie van deze elektrotechnische
en gastechnische (aardgas) installaties.
De taken omvatten onder andere:
- het opstellen van de begroting
- het organiseren en voorbereiden van de
uitvoering
- het aanbesteden en gunnen van de
werkzaamheden
- het toezicht op de uitvoering
- het verzorgen van de projectadministratie
- het opleveren van de installaties aan de
opdrachtgever volgens het bestek en voorwaarden.
Opdrachtgever:
Dienst Openbare Werken, Amsterdam
Hoofdafdeling Riolering en Waterbeheersing
Adviseur:
Gemeente-energiebedrijf, Amsterdam
Installatie-afdeling Gemeente Gebouwen
Leveranciers:
elektrische installaties: Fa. Wormhoudt BV;
gasinstallaties: Fa. A. W. N. van Rijn;
kabel- en grondwerkzaamheden: Badhoeve
BV; hoog- en laagspanningsverdeelinrichtingen: Holec; sterk- en zwakstroomkabels:
Draka Kabel BV.
Ik hoop erin geslaagd te zijn u met dit
artikel een indruk te hebben gegeven van
de noodzakelijke voorzieningen van een
rioolwaterzuiveringsinrichting.
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gelijk principe kunnen verlopen.
Het futuristische beeld is wel geschetst,
waarbij het gezuiverde produkt van een
RI als grondstof wordt gebruikt voor het
waterleidingbedrijf.
Er ontstaat een nagenoeg gesloten kringloop.
Het produkt dat een RI te verwerken krijgt
heeft echter niets met water van drinkwaterkwaliteit te maken.
Het bevat vele voor de gezondheid schadelijke stoffen. Het produkt dat een waterleidingbedrijf aflevert voldoet aan eisen
welke aan goed drinkwater mogen worden
gesteld. Deze drinkwatereisen zijn wettelijk
vastgelegd.
Als afleveringspunt geldt het eind van de
dienstleiding dus de plaats waar zich veelal
de watermeteropstelling bevindt. Een en
ander isgeregeld in de waterleidingwet en
het waterleidingbesluit.
Ook voor het leidingstelsel dat aangesloten
wordt op de dienstleiding bestaan voorschriften, niet alleen betreffende deugdelijkheid en doelmatigheid, maar ook voor
wat betreft de hygiënische betrouwbaarheid
van het water bij de tappunten. Hiertoe
geven de onlangs vernieuwde 'Algemene
voorschriften voor drinkwaterinstallaties
(AVWI-1981)'richtlijnen.
Ten aanzien van een mogelijke besmetting
van het drinkwaterleidingnet behoort een
RI tot de bedrijven waarbij extra aandacht
en voorzieningen noodzakelijk zijn.
De wijze van aanleg van een watervoorziening voor een RI vraagt dan ook veel
aandacht.
In Amsterdam hebben B& W van oudsher
gekozen voor een opzet waarbij het gemeentelijk waterleidingbedrijf wordt ingezet.

Het Projectburo Gemeentegebouwen van de
afdeling Inspectie draagt zorg voor het
ontwerp en de uitvoering van de watervoorziening in de diverse gemeentelijke
gebouwen en terreinen.
Een aanzienlijke besmetting van het hoofdleidingnet van ons waterleidingbedrijf in
het verleden, was voor Gemeentewaterleidingen aanleiding om de opzet van de
waterlevering aan alsmede de watervoorziening op terreinen van rioolwaterzuiveringsinrichtingen drastisch te herzien.
De toen genomen maatregelen zijn ook nu
nog te herkennen en hebben landelijk navolging gekregen.
Zij passen in de enige jaren geleden door
de VEWIN uitgebrachte 'Indeling in gevarenklassen en beveiliging van aansluitingen
op het waterleidingnet'.
Hierin zijn de gevaren van verontreiniging
van het hoofdleidingnet alsmede van de
drinkwaterinstallatie door terugpersing en
terugheveling van vreemde stoffen geregeld
inzake:
— wijze van beveiliging van de dienstleiding
— bemoeiing van het waterleidingbedrijf
voor en tijdens de aanleg van een drinkwaterinstallatie alsmede bij de exploitatie.
Er worden hierbij vijf gevarenklassen onderscheiden waarbij bijvoorbeeld woningen in
de minste gevaarlijke en bedrijven als
ziekenhuizen, chemische fabrieken en RI's
in de gevaarlijkste klasse vallen.
Watervoorziening Rl-Oost
De aansluiting
De aansluiting op het leidingnet van
Gemeentewaterleidingen is een zogenaamde
bedrijfszekere aansluiting (zie afb. 1). Door
het ter plaatse ontbreken van een geschikte
Foto I - Waterleidinggebouw.
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Afb. 1 - Bedri)jsz.ekereaansluiting schaal 1 :1000.

hoofdleiding moesten de dubbel uitgevoerde
160mm PVC dienstleidingen aangesloten
worden op een 800 mm Arkel transportleiding. Door de aanleg van voor de RI
noodzakelijke rioleringsleidingen, welke
deze transportleiding zouden kruisen moest
aanpassing van de transportleiding plaatsvinden.

In combinatie met deze werkzaamheden
zijn de aansluitingen voor de RI gemaakt.
Hierbij is in de transportleiding een afsluitmogelijkheid aangebracht door middel van
een Dubex-vlinderklep, zodat bij calamiteiten in de transportleiding zoals buisbreuk
e.d. de watertoevoer van één zijde gewaarborgd is.

De registrering van het waterverbruik vindt
plaats door middel van een dubbele meteropstelling (2x 50 mm enkelvoudige horizontale Woltmanmeters) welke staan opgesteld
in het waterleidinggebouw.
Waterleidinggebouw
Dit onderkomen (zie foto 1) is door de
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Afb. 2 - Overzicht terreinleidingnet.

Foto 3 - Drukverhogingsinstallatie waterleiding
gebouw.

Foto 2 - Voorraadtanks waterleidinggebouw.

hoofdafdeling Riolering en Waterbeheersing
in nauw overleg ter beschikking gesteld
aan Gemeentewaterleidingen om de daarin
noodzakelijk geachte voorzieningen aan te
brengen.

gingsinstallatie met breektanks geïnstalleerd
(zie foto 2).
De installatie is bedrijfszeker uitgevoerd en
bestaat uit twee midden dichtheid polyetheen voorraadtanks met een gezamenlijke
inhoud van 6000 liter.
Deze zijn bestand tegen de inwerking van
De waterlevering aan de RI is hier onderbroken waardoor het onmogelijk geworden
ultraviolette straling.
is, dat eenmaal afgeleverd water in het
De tanks kunnen onafhankelijk van elkaar
waterleidingnet van Gemeentewaterleidingen buiten bedrijf gesteld worden waardoor
terugstroomt. Daartoe is een drukverhoinspectie c.q. reiniging mogelijk is. De drie
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drukverhogingspompen (zie foto 3) hebben
ieder een volumestroom van 5,56 l/s
(20 m 3 /h) bij een opvoerhoogte van 360 kPa
(36 mwk).
De installatie werkt volkomen automatisch,
waarbij het inschakelen van de pompen
bij tourbeurt geschiedt.
In geval van storing, zoals het wegvallen
van de waterleidingdruk of het overlopen
van de voorraadvaten, vindt een automatische melding naar de bedrijfsvoering
plaats.
Daar het onderhoud van deze installatie
ook door Gemeentewaterleidingen wordt
verzorgd vindt tevens doormelding plaats.
Uitgangspunt is dat in principe alleen het
waterleidingbedrijf werkzaamheden verricht
in het waterleidinggebouw.

het gevaar voor terugheveling en terugpersing. De beveiligingsmethode is hieraan
aangepast en heeft soms tot consequentie
gehad dat de watertoevoer onderbroken
aangesloten moest worden (zie foto 5).
Deze beveiligingen hebben alleen tot doel
de gebruikers van de drinkwaterinstallatie
te beschermen tegen verontreiniging van
het door hen te consumeren drinkwater.

Slot

Het terreinleidingnet
Dit net is ook zodanig ontworpen dat
mogelijke storingen de bedrijfsvoering zo
min mogelijk raken (zie afb. 2).
Het bestaat uit een 125mm PVC ringleiding waarin diverse afsluitmogelijkheden
zijn opgenomen.
De hierop gemaakte aftakkingen voor de
diverse drinkwaterinstallaties zijn uitgevoerd in PVC of polyetheen.
Kunststofleidingen worden sinds enige
jaren algemeen aanvaard en toegepast als
leidingmateriaal voor waterleidingen en
kennen weinig beperkingen in de toepassing
als grondleiding. De bekende beperkingen
zijn de nabijheid van aardolieprodukten
zoals benzine, stookolie, e.d.
Recent is de toepassing van kunststofleidingen ongunstig in de belangstelling
gekomen, toen bleek dat het door tuinders
toegepaste giftige methylbromide in kunststofleidingen kon doordringen.
Dit was aanleiding om ons te bezinnen op
de vraag of de vastgestelde materiaalkeuze
verantwoord was of dat tot een ander
materiaal zoals het duurdere gietijzer of
staal moest worden overgegaan.
Na ampele overwegingen is besloten de
oorspronkelijke keuze te handhaven.
Na de aanleg van dit terreinleidingnet is
het leidingnet inclusief drukverhogingsinstallatie doorgespoeld en gechloreerd
waarna controle op bacteriologische en
chemische betrouwbaarheid van het water
plaatsvond.

Drinkwaterinstallaties gebouwen
De drinkwaterinstallaties in de diverse
gebouwen kunnen worden onderscheiden in
installaties voor consumptief gebruik,
schoonmaakdoeleinden en ten behoeve
van procesvoering.
De consumptietappunten zijn rechtstreeks
aangesloten op het terreinleidingnet zonder

Foto 4 - Beveiligde tappunten
doeleinden.

t.b.v.

schoonmaak-

Voor drinkwaterinstallaties van particulieren welke vallen in de hoogste gevarenklasse (zie inleiding) vindt een periodieke
installatiekeuring door Gemeentewaterleidingen tijdens de exploitatie plaats.
Bij de beschrijving van de watervoorziening
voor de Rl-Oost blijkt de betrokkenheid
van Gemeentewaterleidingen ten aanzien
van ontwerp, uitvoering en onderhoud.
Desalniettemin geldt deze periodieke
inspectie voor particulieren, ook voor
gemeente-objecten.
Onafhankelijk van het Projectburo Gemeentegebouwen zal de drinkwaterinstallatie van de RI eens in de 2 jaar gecontroleerd worden.
Daarnaast wordt tweemaal per jaar de
kwaliteit van het drinkwater, op diverse
tappunten in de gebouwen, bacteriologisch
en chemisch onderzocht.

een speciale beveiligingsinrichting. De
tappunten voor schoonmaakdoeleinden zijn
in het algemeen voorzien van slangaansluitingen met zogenaamde storz-koppelingen. Gezien het gevaar voor terugheveling van ongewenste stoffen in het
leidingnet zijn deze tappunten aangesloten
met een keerklep en een beluchter (zie
foto 4).

Ik hoop met deze omschrijving enig inzicht
gegeven te hebben in de activiteiten
welke in Amsterdam ondernomen worden
om tot een aanvaardbare watervoorziening
te komen.
Het uitgangspunt dient daarbij altijd te zijn
dat de gebruiker gewaarborgd is van een
goede kwaliteit drinkwater op de tappunten.

De voor de procesvoering benodigde aansluitpunten zijn beoordeeld afhankelijk van
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Foto 5 - Onderbreking

kamerfilterpersen

gebouw chemische

•
conditionering.

