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Bouwtechnische aspekten

filters zullen zij weer worden aangevuld
met gewassen zand.
In de proefintallatie is na aanvulling het
alom bekende verschijnsel opgetreden van
een verstoppende laag op de grenslaag
tussen het zand dat in het filter is gebleven
en op opnieuw aangebrachte laag gewassen
zand. Hierdoor is het mogelijk dat de ontworpen filtratiesnelheid niet meer wordt
bereikt.
Daarvoor is een aantal mogelijke verklaringen aan te voeren. Elk van deze wordt
onderzocht.
Het ziet er voorlopig naar uit dat het
opbrengen van het nieuwe zand in een
waterstroom de beste oplossing biedt.
Hierdoor zou er geen sprong in de porositeit tussen oude en nieuwe laag optreden.

Ongeveer een kwart van de jaarleverantie
van Gemeentewaterleidingen komt vanuit
de Waterleidingpias, gelegen in de gemeente
Loosdrecht. Deze plas wordt gevoed vanuit
de Bethunepolder, die dagelijks aan kwelwater tenminste 60.000 m 3 water oplevert.
In de jaren zeventig zijn zoveel essentiële
onderdelen van de plassenwaterleiding,
waarvan bepaalde onderdelen meer dan
100 jaar oud waren, gewijzigd, dat van een
totale reconstructie kan worden gesproken.
Behalve ouderdom, lag aan deze wijzigingen
ook de noodzaak ten grondslag te zijner tijd

9. Veiligheidschloring
Terwijl in het oude bedrijf steeds chloorgas
als desinfektans is gebruikt, wordt in het
nieuwe bedrijf om redenen van veiligheid,
opslag en hanteerbaarheid chloorbleekloog
gedoseerd. De dosering in vrij chloor uitgedrukt is ca. 0,5 mg/l, terwijl het restchloor
in de drinkwaterreservoirs ca. 0,1 mg/l
bedraagt.
Voorlopige beoordeling van het
zuiveringsschema
Ter vergelijking van de resultaten verkregen
in de proefinstallatie en het nieuwe bedrijf
zijn de procentuele kwaliteitsverbeteringen
in het water dat afkomstig is van de
BethunepoJder voor enkele belangrijke
parameters uitgezet in grafieken van de
afb. 2 en 3.
In de tabelen I en II zijn de absolute waarden uitgezet.
Uit zowel de figuren als de tabellen volgt
een zeer goede overeenstemming tussen de
verkregen resultaten.
De werking van de nieuwe Plassenwaterleiding voldoet hiermee aan de verwachtingen.
Tenslotte zijn in tabel III de waterkwaliteiten van de ruwwaterbronnen vermeld en
de verwachte kwaliteiten na de onderscheiden zuiveringstappen in het geval de
tweede fase volledig in gebruik zal zijn
genomen.
Als de nieuwe Plassenwaterleiding het eerste
jaar volledig in bedrijf is geweest, zal uitgebreider informatie worden gegeven.
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60.10" m 3 water per jaar te produceren, in
plaats van 20.106 m 3 . De grondstof voor
deze hogere produktie moet van elders
komen: het Amsterdam-Rijnkanaal.
Om deze twee kwaliteiten water goed te
kunnen zuiveren, is het volgende zuiveringsschema ontworpen:
— voorkoagulatie
— verblijf in de waterleidingpias
— diepwateronttrekking uit deze plas
— snelfiltratie
— ozonisatie
— nakoagulatie snelfiltratie
— langzame zandfiltratie
— chloring
— reinwateropslag

Afb. 2 - Diepwateronttrekking.

De zuiveringswerken zijn over twee lokaties
verdeeld:
a. te Loosdrecht tot en met Ie snelfiltratie;
b. te Weesperkarspel van ozonisatie tot en
met de opslag en de distributie.
Vestiging Loenderveen in de gemeente
Loosdrecht
Te Loosdrecht vindt de bezinking van de
voorkoagulatie voor de Ie fase (30.106 m 3
per jaar) in de plas zelf plaats.
In de 2e fase (uitbreiding tot 60.106 m 3 per
jaar) is een komplete koagulatie voorzien,
waarbij de sedimentatie op kleine oppervlakte plaatsvindt (zie afb. 1).
Te Loosdrecht is het meest interessante
onderdeel:
de diepwateronttrekking, waarmee op verschillende diepten water aan de plas kan
worden onttrokken (0 - 12m) (afb. 2).
Voorts zijn gebouwd een ruwwaterpompstation, een snelfiltergebouw met 24 filters
van elk 42 m 2 en een filtraatpompgebouw
en een betonnen put voor een later te
plaatsen windketelvoorziening (zie afb. 3,
blz. 246).
Vestiging Weesperkarspel in Driemond
(gemeente Amsterdam) (zie afb. 4, blz. 246)
Te Weesperkarspel zijn de zuiveringsonderdelen opgedeeld in bouweenheden, te
weten (afb. 3):
a. Voorzuiveringsgebouw, waarin de ozonisatie, de koagulatie en de snelfiltratie
plaatsvindt. In dit gebouw bevindt zich
tevens de opslag van Chemikalien (natronloog, ferrichloride, wispro en aktieve kool).
In het gebouw is ruimte gereserveerd voor
een installatie waarmee de hardheid van het

1e fase
2e fase
1. ruwwaterpompgebouw
'Zuid'
2. voorkoagulatie + evt.
snelfilters
3. chemikaliëngebouw
4. dieponttrekking
5. ruwwaterpompgebouw
'Noord'
6. snelfiltergebouw
7. filtraatkelder
8. filtraatpompgebouw
9. windketels
10. transportleiding Wees
perkarspe'
11. slibdroogveld
12. kantoorgebouw

Ajb. 1 - Situatie Plassenwaterleiding.
Afb. 3 - Voorzuivering Weesperkarspel.
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water kan worden verlaagd. De luchtbehandelingsapparatuur en de ozonisators zijn in
een apart gebouw, verbonden met het
voorzuiveringsgebouw, ondergebracht.
b. Een nafiltergebouw met chloorkontaktkelder en tussenpompstation.
c. Drinkwaterreservoirs.
d. Reinwater-pompgebouw met noodstroomvoorziening.
Tevens kleinere eenheden als:
e. Ruwwaterverdeelbak aan het eind van
de transportleiding vanaf Loenderveen.
f. Zandvang en -spoelwatercirkulatiesysteem.
g. Betonnen put voor olieopslagtanks.
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Afb. 5 - Koagulatiesektie.

Afb. 6 - Reinwaterreservoir.
3 cm DAKGRINT
. 3cm VAPOTHERM

Afb. 4 - Kantoorgebouw
Op de vestiging is ook een kantoorgebouw
gebouwd (afb. 4). In het kantoorgebouw
wordt plaats geboden aan:
— de centrale regelwacht;
— het laboratorium;
— de administratie op de vestiging;
— personeel van de afdelingen Produktie,
Machinedienst en Nieuwe Werken.
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Als meest interessante onderdeel kunnen
worden genoemd de koagulatiesektie in het
voorzuiveringsgebouw en de reinwaterreservoirs.
De koagulatiesektie (afb. 5)
In de koagulatiesektie wordt ijzerchloride
gedoseerd en wordt een vlok gevormd in de
vlokvormingsafdeling. Deze vlok wordt van
microvlok uitgebouwd door middel van het
doorstromen van het water door kompartimenten waarin mechanische roerders voor
een voldoende inbreng van kinetische
energie zorgen.
Afvangen van deze vlokken vindt plaats in
een bezinkingsafdeling. Deze is van het
type Passavant-LME 1S.
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Het architectonisch ontwerp voor de gebouwen
van de nieuwe Plassenwaterleiding
te Loenderveen en Weesperkarspel
De opbouw van één LME 1S bestaat uit
een bovenafdeling waar 1008 stuks lamellen
(systeem Johnson) voor de bezinking van
de vlok zorgen. De vlok bezinkt in de
onderafdeling waar een indikmechanisrne
ervoor zorgt, dat het drogestofgehalte van
het uitkomende slib ca. 10 % bedraagt.
De 1008 stuks lamellen zijn ondergebracht
in 24pakketten van 42 platen. Er zijn 2 stuks
LME 1S, waarbij de toevoer van het water
zo is geregeld, dat yA van de ter beschikking
staande oppervlakte van de lamellen buiten
werking kan worden gesteld, indien daar de
behoefte toe bestaat.
De pakketten kunnen door middel van een
loopkraan op eenvoudige wijze worden
verwijderd, bijv. indien schoonmaak noodzakelijk is. Slibafvoer vindt plaats via een
stel slibpornpen, die zijn gesitueerd tussen
de 2 LME-eenheden in.

Inleiding

Vormgeving

De eerste gesprekken tussen de ontwerpers
van de nieuwe Plassenwaterleiding en de
architect vonden plaats in 1967. De beide
complexen waaruit de Plassenwaterleiding
bestaat, de vestiging Loenderveen en de
vestiging Weesperkarspel, werden in 1976
opgeleverd, een periode van negen jaar,
waarin voortdurend werd ontworpen en
verworpen, gewikt en gewogen. Het bouwkundig ontwerpen ging gelijk op met de
uitkomsten van de proefnemingen die op
semi-technische schaal in de proefinstallatie

Het bouwkundig ontwerp is opgezet vanuit
twee grondgedachten:

IR. K. VISSER
architect Bureau Elling,
Amsterdam

De reinwaterreservoirs (afb. 6)
Deze hebben elk een nuttige inhoud van
15.000 m 3 . Zij zijn rond met een diameter
van 52 m.
Vloer en dak zijn van gewapend beton.
De vertikale wanden zijn voorgespannen
beton. Als systeem van voorspanning is
VSL gekozen, waarbij de voorspanbekabeling in mantelbuizen in de beton naderhand
wordt ingevoerd en aangespannen. Dikte
van de wand bedraagt 28 cm.
De voegkonstruktie van de aansluiting van
de wand op de randbalk was van bijzondere aard, aangezien tijdens het voorspannen van de wand een radiale verplaatsing van iy2 cm kon worden verwacht.
De betonwand is aan de buitenzijde voorzien van een bekleding van witte eternitplaten.
Op de beton is een isolatie aangebracht.
Hierdoor was een vertikale voorspanning
niet meer nodig.
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werden uitgevoerd. Werd hierin een zuiveringsproces ontwikkeld, dat succes leek te
hebben, dan werd meteen hierop het bouwkundig ontwerp verder ontwikkeld. Gezien
de onvoorstelbare problemen, die de steeds
erger wordende vervuiling van het te zuiveren water aan de technici stelden, waardoor
het procédé herhaaldelijk moest worden
gewijzigd en aangepast, lijkt dit een omslachtige methode.
Immers, de architect kan effciënter werken,
als hij een compleet technisch ontwerp krijgt
en daarvoor de nodige gebouwen ontwerpt.
De hier gevolgde werkwijze heeft evenwel
het onschatbare voordeel, dat de architect
van het begin af aan deelneemt aan het
oplossen van de problematiek en daardoor
meer kan worden dan alleen maar de
'esthetische vormgever'. Wil de ontwerper
goed werk leveren, dan is daartoe een eerste
voorwaarde, dat hij de systemen, die de
essentie van zijn gebouw vormen, aanvoelt
en begrijpt. De enige methode om dit te
bereiken is, de ontwikkeling van deze
systemen vanaf het begin mee te maken.
Overzichtsfoto Weesperkarspel.

1. er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt in de vormgeving van, enerzijds de
gebouwen, waarin regelmatig mensen
werken, anderzijds de gebouwen, die in
feite niet anders zijn dan overkappingen
van filters en dergelijke, die op afstand
bediend en bewaakt worden;
2. de gebouwen zullen zoveel mogelijk in
eigentijdse materialen en met eigentijdse
constructiemethoden worden opgetrokken.
Deze tweede grondgedachte, hoe vanzelfspekend hij ook lijkt, was in het bedrijf
van Gemeentewaterleidingen min of meer
revolutionair. Aan de gebouwen zijn vanaf
het ontstaan van het bedrijf de hoogste
eisen van duurzaamheid gesteld; bij de toepassing van nieuwe materialen werd tot nu
toe steeds de grootste voorzichtigheid
betracht en het zich open stellen voor het
toepassen van andere materialen van de tot
nu toe gebruikte, stemt de architect tot
dankbaarheid jegens de Afdeling Nieuwe
Werken. Uiteraard is de keuze van ieder
nieuw materiaal voorafgegaan aan zeer
uitgebreide studies aangaande duurzaamheid en conservering. In ieder geval betekende het voor de architect een aanzienlijke
uitbreiding van zijn mogelijkheden tot
vormgeving.
Uiteraard is de inspraak van de architect
ten aanzien van opzet en opbouw van de
filters klein geweest, zij heeft zich beperkt
tot maatverfijningen, plaatsing en detaillering van trappen en bordessen. De grondgedachten zijn in concreto tot uitdrukking
gebracht in de vormgeving van de bovengrondse gedeelten van de gebouwen en wel
op de volgende wijze:
De overkappingen van de filtergebouwen
hebben een min of meer tentachtig uiterlijk
gekregen en zijn uitgevoerd in een sandwichconstructie van dunne staalplaten, gevuld
met isolatiemateriaal, gemonteerd op een

