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STRATEGISCHE KEUZE VOOR DZH

Revitalisatievanhet
pompstationMonster
DZHiséénvanie weinigedrinkwaterbedrijveninNederlandmeteenverwachtetoenamevande
waterajzet.Reedsin2007wordtmetdehuidigeinfrastructuur eentekortindrinkwaterproductiecapaciteitvoorzien.Ver^rotin^vandecapaciteitisdusnoodzakelijkenwelmetongeveerachtmiljoen
kubiekemeterperjaar.DZHheeftsamenmetWitteveen+Boseenstudieuitgevoerdnaarie beste
wijzeomditterealiseren.
DuinwaterbedrijfZuid-Holland(DZH]
beschiktoverdrieproductielocaties voor
drinkwater:Scheveningen,Katwijk enMonster.Opalledrielocatieswordt gebruik
gemaaktvanduinpassagevanoppervlaktewater,datopdelocatiesBrakelenBergambachteenvoorzuiveringondergaat.PompstationMonster,met eencapaciteitvan vijf
miljoen kubiekemeterperjaar,isin2003
buiten bedrijfgesteldna hetaflopen van het
leveringscontractvanditpompstation met
(hettoenmalige)WBE. Opdit ogenblik
wordtalhetdrinkwaterdus geproduceerd
opdelocatiesScheveningen (52miljoen
kubiekemeterperjaar]enKatwijk (25miljoen kubiekemeterperjaar).Beidepompstationszittenquaproductieaandegrensvan
hun capaciteit.

Strategische opties
Ineersteinstantieisineen'quickscan'
gekekennaareenheelscalavanoptiesvoor
capaciteitsuitbreiding,waarbij bijvoorbeeld
ookontzoutingvanbrakgrondwater en
bouwvaneennieuwezuiveringopeen nieuwelocatieaandeordekwamen.Opbasisvan
eenglobaleafweging kwamendevolgende
optiesalsmeestkansrijk naarvoren:
revitaliserenvanhetbuiten bedrijf
gesteldepompstationMonster, waarbij
uitbreiding,renovatieen introductie
vaneenonthatdingsstapaandeordeis;
uitbreidingoppompstation Scheveningendoordebestaande diepinfiltratiecapaciteittevergroten;
uitbreidingoppompstationScheveningen
doorhetvoorgezuiverderivierwaterdirect
(duszonderduinpassage)tezuiveren.
Eenvierdeoptiedieopheteerstegezicht
tijk leek,maaralsnelafviel,wasontekkingvanhetduinwater inMonster en
zuiveringvanditwaterop pompstation
Scheveningen.Ondanks hetfeitdat gebruik
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konwordengemaaktvaneenaantal
bestaande drinkwatertransportleidingen,
waren tochenormeinvesteringen noodzakelijkvoorhettransportvanduinfiltraat middendoordestadDenHaag.
Vanwegedestrategischeaardvande
beslissing(hetcontinueren vandeduinwaterwinningin hetgebiedSolleveldwasin
hetgeding) isbeslotenomdeopties onderlingtevergelijkenineenstrategischestudie,
waarinnietalleengekekenwerdnaar kosten
maarooknaaronderandere natuurwaarden,
milieu-effecten, waterkwaliteit enleveringszekerheid.
Deeersteoptieisdevootkeursoptievoor
DZH.Teneerstevanwegehet handhaven
vandeduinpassage.Vooreenbedrijfdat zijn
naamverbondenheeft aandeduinen,isdat

Dekarakteristiekewatertorenvanpompstation
Monster.
natuurlijk vangrootbelang.Ditbelangis
ingegevenvanuit zuivetingstechnologische
redenen (desinfectie enafvlakking vankwaliteitsfluctuaties) envanuit eenstrategische
reden:meteenruim beschikbare watervoorraad indeduinen kan,ingevalvaneenlangdurigecalamiteit in het oppervlaktewater,
tochdrinkwatergeleverdworden.Deleveringszekerheid bijdezeoptieisoverigens
ookgroter omdat erdrie onafhankelijke
pompstations zijn.
Deandereoptiesstekenhierbij nadelig
af:bijdetweedeoptieblijft weliswaarde
duinpassagegehandhaafd, maarvervaltde
mogelijkheid omindetoekomstopSolleveldduinwatet teonttrekken.Dederdeoptie

VoorzieningsgebiedvanDZH
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HetzuiveringsschemavoorpompstationMonster.Hetgeslotengewonnenduinwaterwordtverpompt naarnieuwtebouwenpelletreactoren.Eendeelvarfhetwater
stroomtdoordepelletreactorenenwordtgemenßiomtotdejuisteeindhardheidtekomen.Nabeluchtingenpoederkooldosering(nieuw)volgtsnel/titratie(deels
bestaand)enlangzaamzond/titratie(bestaand).Hetwaterwordtvanuitde(bestaande)reinwaterkeldergedistribueerdmet(nieuwe)reinwaterpompen.

heeft alsnadeeldatdemilieu-effecten groter
zijndoorhethogeenergieverbruik ener
geenduinpassage plaatsvindt.
Indeuitgevoerdestudiekwam naar
vorendatdederdeoptieeenkleinfinancieel
voordeelkonopleveren,maar hetverschilin
kostenlagbinnende nauwkeurigheidsmargevanderaming.Eenandervoordeelvande
tweedeenderdeoptiewasde mogelijkheid
tot hetgefaseerd uitvoeren vandeinvestering.Bijdeeersteoptiezouhoedanook
geïnvesteerd moeten worden in renovatie
vandebestaandezuiveringenbijbouw van
e
enonthardingsstap.Hiermeezou het
grootstedeelvandeinvesteringenineen
eerstefasealgespendeerdzijn, waardoorverderefasering weinigzinzou hebben.
Indeeersteoptiezalhet duingebied
Wordenheringericht.Hierdoornemen de
natuurwaardeninSolleveldtoe.Ookbij het
sluitenvanMonster (derweedeenderde
optie)issprakevannatuurwinst. Depotentiehiervanisechterrelatiefgering,omdat
hetgebiedtekleinisvoorgrootschalige
zandverstuivingen.
Degenoemdevoordelenvoordetweede
n derdeoptiewarenvoorDZHniet doorslaggevendenbeslotenisdanookomde
mfiltratie enonttrekkinginhet duingebied
-»olieveldtebehouden enpompstation Monsterterevitaliseren.
e

Zuiveringsopties
Binnendeeersteoptieiswederomeen
ntal mogelijkheden bekeken.Uitgangspunt wasdathetdrinkwater uit pompstationMonstergelijk vankwaliteitmoest zijn
me
t hetdrinkwater uit deandere pompstations.Datbetekent introductievan ontharln
genverwijdering vanorganischemicroverontreinigingen.Verdermoestde
ca
paciteitworden uitgebreid vanvijfnaar
ac
ht miljoen kubiekemeter perjaar. Hiervoorzijnvieralternatieven onderzocht:
aa

•

renovatieencapaciteitsuitbreiding van
debestaandezuiveringtotacht miljoen
kubiekemetetperjaar,introductievan
pelletonthardingen poederkooldosering,
conform detweeandere duinwaterpompstarionsScheveningen en Katwijk;
• renovatievandebestaande conventionelezuiveringmetdoseringvanpoederkoolopdesnelfilters (vijfmiljoen kubiekemeterperjaar),uitbreidingvande
capaciteitenrealisatievan ontharding
door inzetvananaërobenanofiltratieop
duinwater, mengingvanbeidewatersoorren;
• renovatieencapaciteitsuitbreiding van
debestaandezuiveringtotacht miljoen
kubiekemeter perjaar,realisatievan
onthardingdoorinzetvan nanofiltratie
nadelangzaam zandfilters;
• renovatievandebestaande conventionelezuiveringmetdoseringvanpoederkoolopdesnelfilters (vijfmiljoen kubiekemeterperjaar),uitbreidingvande
capaciteitenrealisatievan ontharding
doorinzetvanultrafiltratie en hyperfiltratieophalffabrikaat (duszonderduinpassage),mengingvanbeidewatersoorten.
Heteerstealternatiefheeft alsbelangrijkste voordeeldatdenieuwte installeren
zuiveringssystemen (pelletontharding en
poederkooldosering) bekendzijn bijDZH.
Hierdoor isdebedrijfsvoering grotendeels
gelijk aandievandeanderepompstations en
wordenoperationelekostenenonzekerhedenzoveelmogelijkgeminimaliseerd.De
toegepastezuiveringssystemen hebbenzich
bovendien bewezenalsbetrouwbare technologie.
Hettweedeenderdealternatiefhebben
alsbelangrijk nadeeldateen substantieel
deelvanhetgewonnen duinwater alsconcentraatverlorengaat.Naast hetfeitdateen
oplossinggevondendient tewordenvoorde
afvoer vanhetconcentraatgaatdit tenkoste
vandenettoproductiecapaciteit van het

nieuwepompstation Monster.Het tweede
alternatiefistechnologisch niet haalbaar
gebleken:hetduinwatet isniet volledig
anaëroobenspoedige membraanvervuiling
met ijzer- enmangaanoxidenkan worden
verwacht.Inzetvan(voorDZH)nieuwe techniekensteltdaarnaast hogeeisenaande
opleidingvandebedrijfsvoering. Vooreen
onbemandelocatiezoalsMonstergeeft DZH
devoorkeuraanvoordemedewerkers
bekendetechnieken.Metnamehetvierde
alternatiefis daardoor voordelocatieMonstermindergeschikt.Uiteen kostenvergelijkingbleekbovendiendatheteerstealternatieffinancieel hetmeestaantrekkelijk is.
Hiermeewasdebeslissinggenomen
overderichtingdieDZHmoestinslaanvoor
uitbreidingvandebestaande zuiveringscapaciteit:tenovatievanhetbestaandepompstationMonsterenintroductievanpelletonthardingen poederkooldosering.

Programma van eisen en ontwerp
Opbasisvandezekeuzeheeft DZHeen
eisenprogramma enschetsontwerp opgesteldalsbasisvoorhetontwerp.Hierin zijn
keuzesgemaakt tenaanzienvan bijvoorbeelddebenodigdeuurpiekfactor (1,1),de
onthardingschemicalie (natronloog),de wijzevanpoederkooldosering(batchgewijs per
snelfilter) enbij tebouwen snelfiltrariecapaciteitvoordeuitbreidingvanvijfnaar acht
miljoen kubiekemeterperjaar.Het hydraulischprofiel,deinpassingopher bestaande
terreinendeoverallregelingzijn uitgewerkt
eneenvergunningeninventarisatie heeft
plaatsgevonden.Opbasisvandit schetsontwerpishetdefinitiefontwerpenbestekaanbesteed.Inmiddels zijn de bouwactiviteiten
gestart.Deinstallatiemoetmedio2006in
gebruikwordengenomen. <f
ir.R.Kools en ir.F.de Bruijn
(Witteveen+Bos)
ir.M. Kortleve en
ing.W.Oorthuizen (DZH)
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