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Rioolgemaal Wandsbek te Hamburg
In het kader van de plannen tot centralisering van de verwerking van het afvalwater in de twee grootste rioolwaterzuiveringsinstallaties van Hamburg, nl.
Stellinger Moor en Köhlbrandhöft werd
in 1967-68 het rioolgemaal Wandsbeek
gebouwd. Het gemaal ligt in één van de
twee stamrioolstelsels die voor de stad
zijn geprojecteerd.
Na realisering van stelsel II, waarvan dit
gemaal een essentieel onderdeel is,
wordt het afvalwater uit de gebieden
van de bestaande installaties Volksdorf,

druk, het 2e deel is de overgangssluis
en in het 3e deel heerst de nodige overdruk om het werk in den droge uit te
kunnen voeren. Bij de keuze van vorm
en constructie van het gemaal zijn maatgevend geweest:
1. ondergrond (sterk gelaagd);
2. grondwaterstand (te hoog om bronnering toe te passen);
3. diepte (bouwkosten).
Uit deze gegevens resulteerde een cir-

met grijpers van de grond binnen de
ring.
De zaksnelheid van de ringen nam af
naarmate de diepte toenam.
Deze zaksnelheid bedroeg voor de twee
eerste ringen 60 cm/dag, voor de derde
ring 26 cm/dag en voor de vierde en
vijfde ring max. 15 cm/dag.
Voor het op diepte brengen van de laatste twee ringen zijn vanwege de diepte
en de hardere ondergrond speciale, van
lange stalen tanden voorziene grijperbakken gemonteerd.
De verschillende zandlagen werden met
spoelen en met behulp van een zandpomp met een capaciteit van 20 m 3 /h en
een druk van 16 ato weggepompt.
Mergellagen zijn door een 3,5 ton zware
valbeitel eerst gebroken en daarna opgebaggerd.
Na op diepte te zijn gekomen is het inwendige van de ringen door een duiker
gecontroleerd en schoongemaakt, waarna op de bodem eerst een grindlaag is
aangebracht ter voorkoming van vermenging van de ondergrond met de aan
te brengen betonvloer. De zware uit ongewapende beton bestaande bodem,
waarin tevens de 80 cm dikke tussenwand is verankerd, dient om opdrijving
te voorkomen.
De druk tegen de waterdichte gewapende betonvloer bedraagt ± 13 ton/m 2 .
Na zeven dagen verharden van het beton is het bovenwater afgepompt waar-

Afb. 2 - Verzamelput van riolen met rechtsonder een van de aankomende riooluitmondingen.

Afb. 1 - Stamrioolstelsels te Hamburg.

Farmsen en Bergedorf naar de installatie Köhlbrandhöft afgevoerd.
Bouw
Het aankomende diepriool ligt ter plaatse van het gemaal ongeveer 13 m onder
het maaiveld.
Mede door de structuur van de ondergrond, de hoge grondwaterstand en de
dichte bebouwing worden deze diep liggende riolen in het werk gestort (tunnelbouw). Het grondwater wordt d.m.v.
luchtdruk (compressoren) op afstand gehouden. Tegen luchtverlies is de tunnelgang door verplaatsbare afsluitingen
verdeeld in drie compartimenten. In het
Ie deel heerst de normale atmosferische
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kelvormig bouwwerk, opgebouwd uit
betonnen ringen (5 stuks).
Het onder het maaiveld liggende deel
heeft een inwendige middellijn van 16
m. De totale diepte bedraagt 20 m bij
een opgaande wanddikte van 90 cm.
De volgende werkwijze is aangehouden.
Tot het grondwater is de bovengrond
onder natuurlijk talud ontgraven, waarna in de bouwput een cirkelvormige
stalen snijkrans werd gemonteerd met
daarop de twee eerste ringen van gewapend beton.
De ringen zijn gescheiden door een
waterdichte voeg, aan elkaar gekit door
middel van een twee-komponenten kleefstof.
Het zakken geschiedde door ontgraven
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NIEUWSBERICHTEN
na, na het stellen vande wapening, de
draagvloer van 1,10 m dikte werd gestort.
Verwerkt zijn devolgende hoeveelheden:
grond ontgraven en afvoeren
boven de grondwaterstand
1800 m 3
grond ontgraven en afvoeren
onder de grondwaterstand
4500 m 3
bekisting
3800 m 2
gewapend beton
1600 m 3
ongewapend beton
1100 m 3
wapening ijzer
220 ton
Afb. 3- Rioolgemaal Wandsbek.
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Indeling
Om een automatisch werkende harkroosterinstallatie te kunnen weglaten,
wordt hetaankomende afvalwater in een
zg. voorkelder of -ruimte gevoerd, waarna het via een overstortdrempel met
grofrooster in de eigenlijke vuilwaterkelder stroomt.
Drie KSB-pompen persen het hieruit
weg in de richting van Köhlbrandhöft.
Het grofrooster is achteroverhellend
aangebracht, zie afb.4 doorsnede over
het grofrooster, met de opzet dat bij
lage kelderwaterstanden het roostergoed
door de zwaartekracht van het rooster
zou vallen. D i tbleek eenutopie te zijn.
De methode van schoonhouden van dit
rooster wilmen herzien. Een éénkanaalwaaierpomp perst hetvangrove verontreinigingen voorziene afvalwater uitde
voorruimte in de persleiding van de
drie eerstgenoemde pompen.
De totale capaciteit van de vier pompen
bedraagt 10.800 m 3 /h.
Bovengronds bevinden zich wasgelegenheden entoiletten.

Kosten
De bouwkosten voor het gemaal zijnmij
niet bekend.
De aanleg vande stamriolen van beide
stelsels meteengezamenlijke lengtevan
48,4 k men eendiameter variërend tussen de 80-300 cm (excl. de gemalen) is
in 1967 begroot op 344.000.000 DM. De
kosten voor de 12km lange persleiding
van Bergedorf naar Billbrook zijn geraamd op30.000.000 D M .
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Het gemaal werkt geheel automatisch
en wordt alleen volgens een vast schema door een speciale werkgroep dagelijks bezocht, diealser geen bijzonderheden zijn een aantal vastgestelde programmapunten naloopt. De alarmering
loopt viade PTT naar de dichtsbijzijnde
politiepost, waarna dan de werkgroep
telefonisch wordt gewaarschuwd. Gezien
het na gereedkomen van alle werken
uitgestrekte gebied wil men deze omslachtige werkwijze veranderen en gaat
de gedachte uit naar een elektronisch
waarschuwingssysteem.

JAARVERGADERING TILBURGSEWATERLEIDINGMIJ
De aandeelhoudersvergadering van de
Tilburgse Waterleidingmaatschappij N V
heeft na uitvoerige besprekingen in
overeenstemming methet bestuursvoorstel het dividend over 1969, vastgesteld op6 % (9% over 1968). De onverdeelde winst is geboekt op een speciale post die nueen bedrag van ƒ84.500
beloopt. De raad van bestuur zaleen
voorstel in beraad houden of hetin het
belang der aandeelhouders is de reserve
in aandelen uit te keren.
De heer H . F . van Dulleman, voorzitter vande raad vanbestuur, deeldemee
dat bijde plannen, diede Rijksoverheid
heeft omin onsland te komen tot een
concentratie van de waterleidingbedrijven, de Tilburgse Waterleidingmaatschappij niet buiten discussie kan blijven. De overheid wildater vande 133
waterleidingbedrijven nog 15 overblijven. Of de gedachten, die daarover bij
de overheid leven, werkelijkheid worden,
is zeer de vraag. Er bestaan nogal wat
bezwaren tegen dieplannen, zoals ze nu
ter discussie staan. Met name het feit
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dat dieconcentratie miljarden gaat kosten en dat dat in de watertarieven tot
uitdrukking zal moeten komen, telt
zwaar.
De heer Van Dullemen liet zich nietuit
over de vraag, of er besprekingen aan
de gang zijn over overneming vande
Tilburgse Waterleidingmaatschappij. Wel
zei hijte verwachten binnen een afzienbare tijd geconfronteerd te zullen worden met zulke pogingen. Danzal ook,
fatsoenshalve, de concessiegever — de
gemeente Tilburg — worden ingeschakeld.
De Tilburgse Waterleidingmaatschappij
staat voor belangrijke beslissingen, waarover in de raad van bestuur al een
oriëntatie plaatsvindt. In dat gesprek
worden alle aspecten, ook de fiscale,
bestudeerd. Hij onthulde dat meteen
vrijwel gelijk gebleven winstsaldo,
ƒ251.500,—, voorgesteld is om het
dividend te verlagen om het ministerie
van Economische Zaken te tonen dat
ook deaandeelhouders bereid zijn in het

A A N S L U I T I N G P O MP
VOOR R U I M T C

VUILWATERKELDFR

belang van de prijsbeheersing en de
liquiditeit vandeN Voffers te brengen.
Hij gaftoedatde in derloop der jaren
uitgekeerde dividenden veel te laag zijn
geweest en dat de rentabiliteit van het
geïnvesteerde kapitaal te gering is door
de prijspolitiek van deoverheid. Het bestuur zal eind van dit jaar opnieuw
proberen toestemming te krijgen voor
een tariefsverhoging van 15%, in aansluiting o p de onlangs goedgekeurde
tariefsverhoging van 10 %.
De Tilburgse Waterleidingmaatschappij
heeft nog6 tot7 miljoen gulden nodig
om de noodzakelijke plannen voor de
watervoorziening in het concessiegebied
uit te voeren. Voordat de 10% tariefsverhoging was goedgekeurd, was er echter geen geldschieter te vinden, die bereid wasbij zulk een lage rentabiliteit
als de Tilburgse Waterleidingmaatschappij kan bieden, geld telenen. Het verslag
van de staat der vennootschap over 1969
werd onveranderd goedgekeurd, evenals
de verlies- en winstrekening over dat
jaar.
(ANP)
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