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Het nieuwe pompstation Linschoten van het WMN
Inleiding
Het zo juist gereedgekomen pompstation Linschoten, op
ca. 3 km ten oosten van deze gemeente en ca. 2 km ten
noorden van Montfoort in het west-Utrechtse weidegebied
gelegen, is het resultaat van onderzoeking ten aanzien
van de situering in verband met het te bestrijken verzorgingsgebied en de hydrologische mogelijkheden, die
reeds omstreeks 1958 begonnen.
Toen vingen namelijk de werkzaamheden van het zo juist
opgerichte waterleidingbedrijf Midden-Nederland aan,
voorlopig nog zonder verzorgingsgebied maar met de
verwachting, dat dit zich het eerst in het westen van de
provincie zou gaan ontwikkelen.
Hier werd de watervoorziening verzorgd door de Stichting Drinkwaterleiding Zuid-Utrecht (DZU) en de Stichting Drinkwaterleiding Noord-West-Utrecht (DNWU),
die op resp. 1 april 1959 en 1 januari 1960 hun bedrijven
overdroegen aan het WMN.
Het was bekend, dat met name in de tot de DZU behorende, vanuit het pompstation „Tuil en 't Waal" gevoede, Lopikerwaard, alsmede in het westelijke gedeelte
van het verzorgingsgebied van de DNWU, omvattende
de gemeenten Abcoude, Vinkeveen, Mijdrecht, Wilnis en
Kockengen, gevoed vanuit het pompstation „Loosdrecht",
de watervoorziening op dat tijdstip reeds te wensen overliet als gevolg van de lange en te nauwe aanvoerleidingen
in deze gebieden, die voor een deel wat de grondslag betreft tot de moeilijkste van Nederland behoren.
Verder was het bekend, dat zich binnen afzienbare tijd
ook problemen zouden gaan voordoen bij de te Woerden
gevestigde Stichting Drinkwaterleiding „De Elf Gemeenten", waartoe ook twee in de provincie Utrecht gelegen
gemeenten behoren, alsmede bij het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf van Woerden zelf. Deze problemen betroffen in hoofdzaak de praktische onmogelijkheid om
nog enige uitbreiding van belang te kunnen geven aan de
waterwinplaatsen van deze bedrijven, die zich bevinden
dicht nabij de westelijke begrenzing van het gebied, waar
nog goed grondwater te winnen is.

Aanvankelijk werd voor de vestiging van dit centrale
pompstation gedacht aan de Lopikerwaard, waar daartoe
door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening een
geo-hydrologisch onderzoek werd ingesteld.
Later heeft deze gedachte, voornamelijk op grond van
economische motieven met betrekking tot het transport,
zich gewijzigd en werd de blik gericht op een punt ten
westen van Montfoort, ruim 2 km ten zuidwesten van de
plaats aan de Blindeweg te Linschoten, waar nu het
pompstation verrezen is.
Inmiddels viel, aan het einde van 1961, het besluit, dat
het centrale pompstation voor de Zuidhollandse be- ^
drijven, over de voorziening waarvan genoemde commissie zich beraadde, zou worden gesticht in de Krimpenerwaard (ZH) en niet in de Lopikerwaard.
Dit besluit betrof niet De Elf Gemeenten en Woerden,
waarvoor de commissie op een wat later tijdstip aanbeval
zich te blijven oriënteren op de leveringsmogelijkneden
door het WMN, hetgeen ook sindsdien gebeurd is.
Daar de situering van het centrale pompstation in de
Krimpenerwaard, door de grote afstand, voor het WMN
Situatie pompstation ,,Linschoten" met transportleidingen en voorzieningsgebied.

In het tijdvak 1958 - 1961 werd het onderzoek naar een
oplossing voor de verschillende hierboven geschetste
problemen, dat zou kunnen leiden tot het stichten van
een centraal gelegen pompstation, gecombineerd met de
onderzoekingen, die vanwege de Commissie organisatie
drinkwatervoorziening Zuid-Holland werden ingesteld
om een groter aantal bedrijven in het noordoosten van
die provincie dan de beide bovengenoemde te voeden
vanuit een pompstation, dat veel oostelijker — dus veilig
binnen de zone van het goede grondwater — zou moeten
liggen dan de verschillende bestaande pompstations van
die bedrijven.
Prognoses uit die tijd komen uit op een cijfer van ruim
17 miljoen m 3 als jaardebiet voor deze combinatie omstreeks het jaar 1980.
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niet interessant meer was, betekende een en ander, dat de
medewerking aan de commissie werd beëindigd en het
bedrijf zich, bij de verdere ontwikkeling van de plannen,
alleen had te bezinnen op zijn eigen behoeften en die van
de beide bovengenoemde bedrijven, alsmede eventueel op
die van een aantal andere in de invloedssfeer gelegen
kleine gemeentelijke voorzieningen, te weten Oudewater,
Linschoten/Snelrewaard en Montfoort/Willeskop en van
de Stichting Drinkwaterleiding West-Utrecht. Inmiddels
zijn hiervan de beide eerstgenoemde en de laatstgenoemde
tot het verzorgingsgebied van het WMN gaan behoren.
In dit verband kan tenslotte nog worden opgemerkt, dat
uit de onderzoekingen in de Lopikerwaard de stichting is
voortgekomen van een klein pompstation ten westen van
Lopik, dat in verband met eventuele latere plannen een
min of meer provisorisch karakter heeft gekregen.
De voorbereidingen voor het stichten van de waterwinplaats
Naar de mogelijkheden van een in capacitatief en kwantitatief opzicht voldoende waterwinning op eerder genoemd punt ten westen van Montfoort werd in 1961 door
het RID een onderzoek ingesteld, waartoe ter plaatse een
diepe pompput en, op afstanden van resp. 20 en 40 m
daaruit, twee blijvende waarnemingsputten werden geboord, waarvan één tot 148 m -mv.
Het geologisch profiel toont vanaf het maaiveld een ca.
6,5 m dik holoceen pakket van klei en slibhoudend fijn
zand, waaronder een ruim 40 m dik pakket, bestaande
uit matig grof tot grof zand met plaatselijke leemlaagjes,
behorende tot de formaties van Kreftenheye, Vianen en
Sterksel.
Daarop volgt, tussen ca. 53 en 63 m -mv., een tweede
kleilaag, waaronder een tweede zandlaag, matig tot
middelgrof, behorende tot de formatie van Kedichem en
Tegelen.
Deze tweede zandlaag wordt aan de onderzijde, op ca.
90 m -mv., begrensd door een derde kleilaag ter dikte
van ca. 10m, waaronder zandlagen die op ca. 140 m -mv.
overgaan in de matig fijne lemige zanden van de marine
formatie Icenien.
Het pompfilter met peilfilter werd gesteld in de tweede
zandlaag, tussen 70 en 90 m -mv.; in deze laag werden
in de waarnemingsputten vier filters op verschillende
hoogten aangebracht, in de bovenste zandlaag drie en
onder de derde kleilaag, op 129 m -mv., één.
Het water uit de tweede zandlaag bleek een zeer goede
chemische samenstelling te hebben en geschikt te zijn
voor zuivering met enkelvoudige zandfiltratie (totale
hardheid 6,4-8,8 °D, Fe 0,72- 1,4 mg/l, Mn 0,07-0,13
mg/l, niet agressief of op de grens: pH 7,75 -8,21). Zulks
in tegenstelling tot dat in het ondiepe zandpakket, dat
voor winning niet in aanmerking bleek te komen (totale
hardheid 18,8-28,7 °D, Fe 7,8-9,1 mg/l, Mn 0,38-1,1
mg/l, pH 7,5 - 7,6).
Uit de pompproeven en toepassing van de formule voor
onvolkomen spanningswater (ir. J. de Jong, „Water" van
10-11-'60) werden de volgende gemiddelde bodemconstanten gevonden: k D = 1600 m 2 /etm, A. = 1200 m,
A2
c=

= 950 etm.
kD

Bij een constante onttrekking van 97 m 3 /h werd in de
bovenste zandlaag geen verlaging geregistreerd; in de beH20 (2) 1969,nr.21

pompte tweede zandlaag werd buiten het pompfilter een
verlaging van 3,78 m gevonden en in de beide waarnemingsputten resp. 0,83 m en 0,99 m.
In de zanden onder de derde kleilaag trad een verlaging
op van 0,15 m.
Voor de bepaling van de hydrologische invloedssfeer van
een te stichten waterwinning werd uitgegaan van 6,23
miljoen m:!/jaar, overeenkomende met ca. 1000 m ;i /h op
de maximumdag, zijnde de toendertijd voorziene behoefte
in 1980 voor het noordwestelijke deel van het WMNgebied, De Elf Gemeenten en Woerden te zamen.
Daaruit kon een verlaging in de bepompte laag van 6 m
in het centrum van de waterwinplaats en van 7,50 in de
ongunstigst gelegen putten worden berekend.
De potentiaaldalingen in dat pakket zouden zich voortplanten in een gebied, waarvan de buitenste cirkel (potentiaaldaling 0,05 m) een diameter had van 7,5 km, ongeveer rakende aan de lijn Oudewater—Woerden.
Het feit dat de derde kleilaag in bestaande diepe boringen
te Oudewater en Woerden niet werd aangetroffen en dat
bij de proefpomping reeds een invloed op de daaronder
liggende zandlagen werd geregistreerd, gevoegd bij de
wetenschap, dat in laatstbedoelde zandlaag op grotere
diepte water met een hoog O'-gehalte voorkomt, noopte
tot het verkrijgen van meer kennis over de westelijke begrenzing van de derde kleilaag, teneinde een inzicht te
krijgen in de verzoutingskansen van de diepe zandlagen
bij de voorgenomen onttrekking.
Hiertoe werd in 1962 door de hydro-geoloog C. E.
Gischler een geo-elektrisch onderzoek ingesteld. Het zou
in dit verband te ver voeren, de toegepaste methode en
de gevonden resultaten uitvoerig te behandelen.
Volstaan moge worden met de mededeling, dat uit de gevonden specifieke weerstanden in de bodem de begrenzing
van de derde kleilaag rond de voorgenomen waterwinplaats, inzonderheid in de meest kwetsbare richting, te
weten ten noorden, westen en zuiden daarvan, goed kon
worden vastgesteld, waarbij bleek dat eerder genoemde
cirkel 0 7,5 km bij de onttrekking van 6,23 miljoen m 3 /
jaar in het gevaarlijkste gebied, zijnde het noordwesten
en westen, praktisch overal binnen deze begrenzing zou
blijven of er hoogstens mee zou samenvallen.
Verder kon uit de overgang van hoge naar lage specifieke weerstanden een beeld worden verkregen van de
verticale uitgestrektheid van het zich in het zandpakket
onder de derde kleilaag bevindende water met een laag
Cl'-gehalte; binnen de invloedssfeer van eerder genoemde
onttrekking varieert de dikte van het zoetwaterpakket
van ca. 50 m in het westen en noordwesten tot ca. 100 m
in het oosten en zuidoosten.
Uitgezet volgens een raai van zuidoost naar noordwest
(richting Woerden), over de plaats van onttrekking, verloopt de grenslijn tussen zoet- en brakwater binnen de
invloedssfeer van ca. 250 m -mv. in het zuidoosten, via
ca. 180 m -mv. in het onttrekkingspunt, tot ca. 150 m
-mv. in het noordwesten, om vervolgens buiten de cirkel
over een afstand van ca. 2 km tot in Woerden, snel op te
lopen tot ca. 80 m -mv. (In Woerden vindt men op 100 m
-mv. reeds 190 mg/l Cl' en op 115 m -mv. reeds 1300
mg/l).
Hetzelfde beeld vertoont een raai van noordoost naar
zuidwest (richting Oudewater); ook daar bevindt zich de
grens in het noordoosten op ca. 250 m -mv. en op een
afstand van ca. 1 km van Oudewater op ca. 140 m -mv.;
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De drie aanvoerleidingen voor liet ruwe waler.

om in Oudewater zelf weer op te stijgen tot ca. 90 m
-mv.
Op grond van het bovenstaande hebben overwegingen
van een nog grotere veiligheid, alsmede het feit, dat
nieuwere prognoses inmiddels leidden tot de wetenschap
dat niet met 6,23 miljoen m 3 /jaar doch met 10 miljoen
m 3 /jaar zou moeten worden gerekend, het besluit doen
vallen om de waterwinplaats nog enige kilometers meer
naar het noordoosten te situeren, op de plaats dus waar
het pompstation thans is gebouwd.
Een in eerste instantie op die plaats uitgevoerde proefboring tot 200 m -mv. bevestigde de bevindingen in het
rapport Gischler, namelijk de aanwezigheid van de derde
kleilaag tussen 103 en 111 m -mv. en een eerst op grote
diepte, ca. 193 m -mv., toenemen van het Q'-gehalte
boven 200 mg/l.
Door de verschuiving bleek ook bij de grotere onttrekking de cirkel, aangevende de potentiaaldaling van 0,05 m,
met een diameter van 8,8 km aan de westzijde nog gunstiger binnen de begrenzing van de derde kleilaag te
blijven dan in het eerste geval, waarbij nog geen rekening
werd gehouden met het feit, dat uit een pompproef een
betere doorlatendheid van het zandpakket bleek dan op
het eerste punt (ca. 1,50 m verlaging in de tweede zandlaag bij een onttrekking van 65 m s /h), welke omstandigheid de optredende potentiaaldalingen dus gunstig zou
beïnvloeden.
In het begin van 1964 werd de vergunning ingevolge de
Grondwaterwet Waterleidingbedrijven aangevraagd voor
genoemde onttrekking van 10 miljoen m 3 /jaar; ongeveer
twee jaar later werd deze ontvangen, zij het voorlopig
tot een hoeveelheid van 6,5 miljoen m 3 /jaar. Over deze
verminderde toewijzing gevoerde correspondentie wettigt
echter de verwachting dat de gevraagde 10 miljoen m 3 /
jaar alsnog zal worden toegewezen, zodra de afzet dit
nodig maakt.
In 1963/1964 werden, op een gehuurd terreintje vlak
naast de Blindeweg, een pompput en een proeffilter tot
stand gebracht, waarmede gedurende 1964 werd geëxperimenteerd. Daaruit konden, wat betreft de te maken
putten, de volgende conclusies worden getrokken: filterdiameter 250 mm, filterlengte ca. 25 m, omstortingsdiameter 400 mm, capaciteit per put 80 m 3 /h, waarbij kan
worden gerekend op een partiële afpomping van 1,50 m.
Het werken met het proeffilter leidde tot de volgende
conclusies: er zal een constante snelheid van maximaal
8 m/h moeten worden aangehouden; aan de versproeiing
en de aan- en afvoer van lucht zal bijzondere aandacht
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moeten worden geschonken; de spoelwatersnelheid zal
20 à 25 m/h moeten bedragen en de spoelluchtsnelheid
ca. 1 m/min.
Tegen het einde van 1965 kon ter plaatse, tussen de
Blindeweg en de Hollandsekade, een terrein worden aangekocht ter grootte van ruim 7,5 hectare, bestaande uit
een nagenoeg rechthoekig terrein van 175 x 275 m voor
het tot stand brengen van de gebouwen c a . en twee
loodrecht daarop staande stroken aan de zijde van de
Hollandsekade ter breedte van 25 m en ter totale lengte
van ca. 1200 m, voor het aanbrengen van puttenreeksen.
Het proeffilter is ook na 1964, tot het gereedkomen van
het definitieve pompstation in 1969, als provisorium blijven bestaan, van waaruit sindsdien ca. 60 m 3 /h kon
worden geleverd ter ondersteuning van de watervoorziening van Linschoten en later, na gereedkoming van de
hierna te noemen transportleiding in noordelijke richting,
ook enig water naar het noordwestelijke verzorgingsgebied kon worden gepompt.
Transportleidingen
Tijdens de voorbereidingen voor de bouw van het pompstation werd een begin gemaakt met de aanleg van een
transportleiding in noordelijke richting, tussen het toekomstige pompstation en een punt aan de Mijdrechtse
Dwarsweg tussen Mijdrecht en Vinkeveen, waar inmiddels
terrein werd verworven voor een later te bouwen accumulatie-inrichting. In een later stadium kan deze leiding
worden doorgetrokken tot Abcoude.
De transportleiding met een totale lengte van 17,9 km,
bestaat over 5,3 km uit Bonna-Sentab-buizen 0 700 mm,
gedeeltelijk gefundeerd op palen, over 8,6 km uit asbestcementen buizen 0 600 mm, gedeeltelijk op palen, gedeeltelijk op speciaal daarvoor ontworpen houten roosterwerk gefundeerd, alsmede voor een deel op houtspaanderbalen, en over 4 km uit gelaste stalen buizen.
Do minder goede ervaringen bij de uitvoering met
houtspaanderbalen hebben geleid tot de ontwikkeling
van het roosterwerk. Het tracé van deze transportleiding gaat praktisch geheel door de weilanden; de aanleg in dit overwegend uit slappe veenlagen bestaande
terrein heeft de nodige moeilijkheden opgeleverd. Met
name het kruisen van diverse waterlopen heeft tot dure
oplossingen moeten leiden, terwijl de vele overgangen
van op palen gefundeerde gedeelten naar de meer flexibel
gefundeerde, alsmede spatkrachtconstructies in bochten
enz., zeer veel zorg hebben vereist.
Deze transportleiding, die in het voorjaar van 1969 gereed kwam, heeft rond 7,4 miljoen gulden gekost.
Momenteel wordt nog gewerkt aan de aanleg van een
transportleiding 0 400 mm, gedeeltelijk bestaande uit
Bonna-buizen, gedeeltelijk uit asbest-cementbuizen, met
een lengte van 9,5 km tussen het pompstation en Oudewater. Na gereedkoming hiervan, wat in 1969 nog het
geval zal kunnen zijn, zal de veel zorg vereisende waterwinning te Oudewater kunnen worden opgeheven.
De kosten van deze transportleiding zijn begroot op 1,7
miljoen gulden. Aannemer van beide transportleidingen
is Mourik & Co.'s Aannemings Maatschappij NV te
Groot-Ammers.
Het pompstation ca.
Bij het ontwerpen van het proeffilter werd het besluit
genomen, dat zou worden gewerkt met zeshoekige filters
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met een spoeldoppenbodem en centrale afvoer van het
spoelwater. Daarbij konden filterbodems worden toegepast, bestaande uit betonnen platen in de vorm van een
gelijkzijdige driehoek. Voor de afmetingen van deze
platen werd een werkende zijde van 1 m gekozen. In
feite is deze gelijkzijdige driehoek het uitgangspunt geweest voor de vorm en maatvoering van het gehele gebouw. Zo bestond het proeffilter reeds uit één segment
van bedoelde zeshoek, op zich zelf weer een gelijkzijdige
driehoek vormende met zijden van 4 m.
Aan de toenmalige directeur van het WMN, ir. C. W.
Hulsbergen, komt de eer toe de eerste ideeën te hebben
gelanceerd, en uitgaande van dat principe, te zijn gekomen tot een bijzonder originele en compacte groepering van de diverse onderdelen van het pompstation:
drie ruitvormige reinwaterkelders, ieder met een inhoud
van 500 m 3 en met zijden van 12 m, waartussen gangen
met een breedte van 3 m, het geheel gegroepeerd in een
zeshoek.
Op elke reinwaterkelder twee zeshoekige filters met zijden
van 4 m, waarvan twee zijden samenvallen, terwijl telkens
twee andere zijden voortzettingen in de hoogte zijn van
de reinwaterkelderwanden.
Elk van de filterbodems opgebouwd uit 90 platen en in
het centrum van elk filter een zeshoekige spoelwaterafvoerschacht met zijden van 1 m.
Op deze wijze ontstond tussen de filters een, eveneens
zeshoekige, centrale ruimte, gedeeltelijk op, gedeeltelijk
tussen de reinwaterkelders vallende.
De hoogte van deze centraalbouw, die geheel in klassiek
gewapend beton werd uitgevoerd, is van bovenkant reinwaterkeldervloer tot bovenkant dakvloer centrale ruimte
ruim 14,5 m. Het geheel gecompleteerd met een ringvormige, eveneens zeshoekige, laagbouw om genoemde
centraalbouw, breed ca. 7,90 m, waarvan de bovenkant
vloer 1,60 m beneden die van de reinwaterkelders ligt en
ca. 0,35 m beneden het oorspronkelijke maaiveld, waardoor niet meer dan maximaal 1 m onder mv. ontgraven
behoefde te worden en juist nog met een eenvoudige
plaatselijke oppervlakte-bemaling kon worden volstaan.
Het keldergedeelte van de ombouw is eveneens in gewapend beton uitgevoerd, het bovengrondse gedeelte in
staalconstructie met wanden van metselwerk en een houten dak op gelijke hoogte met de dakvloeren van de
reinwaterkelders.
Binnen de centrale ruimte bevindt zich een in gewapend
beton uitgevoerde centrale put, eveneens van zeshoekig
model met zijden van 1,60 m, waarin het gezuiverde
water vanuit de filters wordt gevoerd en vervolgens afgevoerd naar de reinwaterkelders.
In de ombouw zijn twee pompruimten gebouwd als vide,
de rest bezit een begane grondvloer op ca. 2,25 m boven
het oorspronkelijke maaiveld, waaronder ruimte is gevonden voor het opstellen van drukketels, oliereservoirs
en de centrale verwarmingsinstallatie.
Op de begane grond bevinden zich ter plaatse van de
vides bedieningsbordessen en ruimten, bestemd voor vergaderkamer, werkplaats en garage, schaftlokaal, opstelling van dieselgeneratoren en doseerinstallaties.
Het geheel is gefundeerd op 169 gewapend betonnen
palen met een verzwaarde punt van 55x 55 cm en een
schacht van 3 8 x 3 8 cm, lang 12 m, waarvan de eerste
werd geslagen op 12september 1966.
Door de compacte bouw kon een minimum aan funderingsoppervlak worden verkregen.
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Eén reinwaterkelder zonder dakvloer, duidelijk zichtbaar de
kanalen voor de afvoer van het spoelwater, die tevens fungeren
als centrale draagconstructie onder de filters. Eén reinwaterkelder
met dakvloer. Eén reinwaterkelder met daarop de binnenbekisting
voor een stel filters.

Op het terrein rondom het pompstation is grondverbetering toegepast door middel van het opbrengen van zand
en verticale drainage van het veenpakket door zandpalen.
Het hoogteverschil tussen oorspronkelijk maaiveld en
begane grondpeil is rond het gehele gebouw aangevuld
met een ruime terp, waarop een rondweg en parkeermogelijkheid.
Aan de achterzijde bevindt zich in het talud van de terp
een transformatorgebouw en langs de weg aan de noordzijde zijn twee dienstwoningen gebouwd en meer naar het
westen langs deze weg twee spoelwatervijvers.
De filters zijn uitgevoerd met filterbodems, bestaande uit
de reeds genoemde platen, op ca. 1,40 m boven de dakvloer van de reinwaterkelders en sproeivloeren op ca.
4,20 m daarboven.
Het bouwkundig ontwerp is in samenwerking met de
afdelingen produktie en bouwkunde van het bedrijf nader
uitgewerkt en de uitvoering begeleid door de architect
van het RID, de heer J. J. de Bats; de betonconstructies
werden berekend door de heer J. W. ten Brink te Amsterdam; aannemer was het Aannemingsbedrijf en ingenieursbureau A. A. Koot te Gouda.
Voor de fundering en de grondverbetering werd geadviseerd door de Ned. Heide Mij.
De waterwinning
Voor de uiteindelijke capaciteit van het pompstation zijn
drie series putten, elk van acht stuks, geprojecteerd. De
eerste serie is gerealiseerd. Elke put heeft ca. 25 m filter
van gemiddeld 90 m tot 120 m beneden maaiveld. De
filters zijn uitgevoerd in koper met een brugspleetperforatie van 1 mm en een diameter van 250 mm. De korrelgrootte van het omstortingsmateriaal is van 1,5 tot 2,5
mm met een diameter van de omstorting van 550 mm.
De stijgbuizen werden uitgevoerd in asbest-cement en
— zonder schacht — 30 cm onder het maaiveld afgewerkt met een speciaal geplastificeerd stalen stuk, waaraan de onderwaterpomp kan worden opgehangen en met
voldoende gronddekking tegen vorst de ruwwater persleiding kan worden aangesloten.
De putten werden gemaakt door middel van het zuigboorsysteem door de firma H. Haitjema en Zn. NV te
Dedemsvaart.
De capaciteit is gemiddeld 80 m 3 /h bij een afpomping
per put van 2 m.
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De waterstand boven het filterbed wordt geregeld tussen
de 5 en 10 cm door middel van een in de afvoer van het
filter gemonteerd regelorgaan. In de proeffilterinstallatie
was namelijk gebleken, dat bij het oplopen van de waterstand boven het filter tot 15 à 20 cm de ontijzering
minder goed verliep.
Het filterbed is 2 m dik en de korrelgrootte van het
materiaal is van 1 tot 2 mm. De filterbodem is voorzien
van 35 stuks verdiept opgestelde Hudo spoeldoppen per
m 2 . Het filtraat van alle filters wordt afzonderlijk in de
centrale put geloosd en vandaar naar de ruwwaterkelders
geleid.
Het spoelen van de filters
Wapening van een fliiervloer.

De zuivering
Elke serie putten is (zal worden) aangesloten met een
aparte leiding op twee van de zes filters, de aansluiting
is symmetrisch, zodat op een goede verdeling kan worden
gerekend. De capaciteit van een groep putten is 8x 80 =
640 m 3 /h, dat is per filter 320 m 3 /h. Het ruwe water
wordt aangevoerd op een boven de filters gelegen sproeivloer, daarover verdeeld door een goot en versproeid
door 60 stuks Dresdener sproeiers (type Den Helder). In
de boven de sproeivloer gelegen ruimte wordt door ventilatoren tevens lucht aangevoerd.
Deze lucht passeert de sproeivloer door pijpen — die ook
kunnen functioneren als HW overstort — en komt dan
in contact met het versproeide water. Centraal in het
filter is een afvoer aanwezig, waardoor de lucht met
eventueel vrijgekomen H2S en CO2 kan ontwijken.
De valhoogte van het gesproeide water is 2 m. Zie afb. 1.
Het oppervlak is per filter 40 m 2 . De filtersnelheid dus
;!2
%o = 8 m/h.

Afb. 1

De filters kunnen worden teruggespoeld met water en
lucht. De waterspoeling kan zowel met ruw- als met reinwater geschieden. Bij het gebruik van ruwwater is de
spoelsnelheid ca. 20 m/h, met reinwater is de spoelsnelheid ca. 25 m/h. De spoellucht wordt geleverd door
roterende lagedruk compressoren (systeem Roots); de
spoelluchtsnelheid is 60 m/h. Alle lucht, zowel voor het
spoelen als voor het beluchten van het ruwe water en
voor de ventilatie van de reinwaterkelders, wordt ingewonnen op het hoogste punt van het gebouw en via een
grof filter, een fijnfilter en een zandfilter in het bedrijf
gebracht.
Het spoelen van de filters geschiedt automatisch. De
situatie „spoelen gewenst" ontstaat, wanneer het regelorgaan van een bepaald filter zover is opengestuurd als
overeenkomt met de toegestane vervuilingsgraad van dat
filter. Het commando tot uitvoering van het spoelen
wordt, na het bereiken van de bovengenoemde situatie,
gegeven wanneer bovendien aan enkele andere voorwaarden wordt voldaan; zoals reinwaterkelder voldoende gevuld, tijd van het etmaal gunstig, gevraagde elektrisch
vermogen beschikbaar. Is het spoelen eenmaal ingeleid,
dan wordt het proces verder bestuurd door een programma-schakelaar, die geprogrammeerd wordt door
middel van een plastieken „knipkaart".
Het verontreinigde spoelwater wordt geloosd op vijvers,
die na een instelbare bezinktijd worden gespuid op het
polderwater. Dit spuien geschiedt door een aan een vlotter bevestigde flexibele leiding, zodat de vijvers met een
betrekkelijk geringe capaciteit worden „afgeroomd".
De apparatuur voor het automatisch spoelen is ondergebracht in een zeshoekige lessenaar, die is opgesteld op de
centrale put. Het blad van de lessenaar is uitgevoerd als
een oplichtend blind schema, waarop van elk filter de
bedrijfstoestand zichtbaar is. De bediening van de afsluitorganen is elektro-pneumatisch. Voor de afsluitorganen
zijn vlinderkleppen gekozen van het fabrikaat Cockburns.
De installatie elektrisch zowel als pneumatisch werd verzorgd door Vanandel NV te Rotterdam.
Ruwwaterpompinstallatie
Voor de ruwwaterpompen zijn onderwaterpompen gekozen van het fabrikaat Sumo. Elke serie van acht pompen ontvangt één inschakelcommando van het niveau
van de reinwaterkelders. Dit commando wordt gestaffeld
uitgevoerd, ter voorkoming van de sommatie van aanloopstromen in de elektrische installatie en een drukstoot
in de ruwwater transportleiding.
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Afb. 3

Reinwaterpompinstallatie

aangedreven door een motor met vast toerental en parallel in bedrijf zijn met pomp 3 bij 100% toerental. De
maximum capaciteit zal dan ca. 2300 m 3 /h x 60 mwk
zijn.
De karakteristiek van de leiding naar het zuidwesten is
aangegeven op afb. 3 met de daarbij gekozen pompaggregaten. De pompen 1, 2 en 3 zijn geplaatst en worden
aangedreven door motoren met een vast toerental. Deze
pompen zijn afzonderlijk in bedrijf; de capaciteiten zijn
resp. 150 rrr/h x 35 mwk; 300 m 3 /h x 38 mwk; 450 m 3 /h
x 45 mwk. Pomp 4 zal later worden opgesteld. De maximum capaciteit zal dan 600 m 3 /h x 55 mwk bedragen.

De reinwaterpompinstallatie bestaat uit twee combinaties,
elk van vier pompaggregaten. Eén combinatie is voor de
voorziening van het noordwestelijke deel van de provincie
Utrecht, de andere voor het zuidwestelijke deel.
De leiding naar het noorden heeft een „karakteristiek
vlak" als aangegeven in afb. 2. Op dit vlak zijn een aantal pompcombinaties onderzocht, waarvan de in de afbeelding getekende de meest economische oplossing bleek
te zijn. De pompen 1 en 2 worden aangedreven door
motoren met een vast toerental. Deze zijn slechts afzonderlijk in bedrijf en leveren dan gemiddeld respectievelijk
300 m :i /h x 23 mwk en 600 m 3 /h x 26 mwk. Pomp 3
wordt aangedreven door een motor met een regelbaar
toerental, waardoor capaciteit en opvoerhoogte kunnen
variëren tussen gemiddeld 900 m 3 /h x 30 mwk en 1650
m :; /h x 46 mwk. Pomp 4 zal in een latere fase worden
geplaatst. De juiste Q-H kromme zal dan nog moeten
worden bepaald. Deze pomp zal in ieder geval worden

De pompen van de groep noord worden geschakeld op
het niveau van de watertoren te Mijdrecht, die van de
groep zuid op het niveau van de watertoren te Lopik.
De keuze, welke pomp moet worden geschakeld, is niet
alleen afhankelijk van het niveau, maar ook van de tijd,
waarin dat niveau — in dalende zin — wordt bereikt.
Bij een vrij snel stijgend gebruik in de morgenuren bij-

Vide met pompgroep ,,Noord", op de achtergrond bordes met hoofdlessenaar.
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voorbeeld zal reeds op een hoog niveau één van de
grotere pompen worden gecommandeerd.
Voor het overbrengen van de waterstanden in de reservoirs van de beide watertorens naar het pompstation zijn
(worden) eigen kabels gelegd.
De pompen werden geleverd door Stork NV te Hengelo
(O). De keerkleppen zijn van het fabrikaat MannesmannMeer. De leidinginstallaties werden geleverd en gemonteerd door de NV C. de Boon te Gorinchem.

gevoerd en daartoe voorzien van schakelaars met thermisch en magnetisch maximaal beveiligingen.
Het inschakelen van de grotere motoren geschiedt via een
smoorspoel, die na de aanloopperiode wordt kortgesloten.
Alle commando's, die door de situatie van het bedrijf
worden gegeven, zoals van het niveau van de reinwaterkelders voor de ruwwatergroepen. van de regelorganen
achter de filters voor het spoelen, van het niveau in de
reservoirs van de torens voor de reinwaterpompen en
dergelijke worden verzameld in een hoofd-lessenaar.

Elektrische installatie

Deze lessenaar — opgesteld op een bordes tussen de beide
pompenruimten — bevat een aantal logische schakelingen, waardoor vóór het uitvoeren de commando's worden
getest aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden
hebben o.a. betrekking op de belastingstoestand zowel
van de PUEM- als van de eigen voeding, op het tijdstip
van uitvoering van het commando, terwijl ook de trajecttijd schakeling voor het kiezen van een reinwaterpomp

De levering van elektrische energie geschiedt onder normale omstandigheden door de PUEM uit het 10 kV net.
Opgesteld staan drie transformatoren met een gezamenlijk vermogen van 1200 kVA.
Onder abnormale omstandigheden, waartoe ook het optreden van een piekbelasting wordt gerekend, wordt de
stroomvoorziening geheel of gedeeltelijk overgenomen
door dieselgeneratoren, waarvan er twee met een vermogen van 400 kVA elk staan opgesteld en de derde in
een later stadium komt.

Hoojdlcssenaar.

De hoofdverdelingen, zowel van de voeding van de
PUEM als van de eigen voeding, zijn in een aparte ruimte ondergebracht, die direkt grenst aan de opstelling van
de dieselgeneratoren.
De onderverdeling voor de lagedruk pompen heeft een
plaats gekregen in een polyester huisje in het centrum
van het waterwingebied.
De onderverdeling voor de reinwaterpompen is geplaatst
op de bordessen langs de pompenkelders. Deze verdelingen zijn alle voorzien van een dubbelrailsysteem, zodat
elke motor of groep van kleinere stroomafnemers afzonderlijk omschakelbaar is van PUEM-voeding op eigen
voeding.
De installatie is zoveel mogelijk zonder zekeringen uit490
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op een bepaald niveau in de hoogreservoirs hierbij is betrokken.
Het blad van de hoofdlessenaar wordt gevormd door een
oplichtend blindschema, waarop de situatie van het gehele bedrijf zichtbaar is.
De elektrische kracht- en lichtinstallatie met alle verdeelinrichtingen werd geleverd en gemonteerd door het
Elektro-technisch bedrijf Rotscheid NV te Rijswijk (ZH).
De besturingsinstallaties met de levering van de hoofdlessenaar werden verzorgd door Vanandel NV te Rotterdam.
De dieselmotoren met Heemaf generatoren werden geleverd en opgesteld door Kromhout Motorenfabriek NV
te Amsterdam.
Meetinstallatie
Tussen de verdeelinrichtingen voor de beide pompgroepen, tegenover de hoofdlessenaar, is een uitrijdbaar
paneel geconstrueerd, waarop alle meetapparatuur is
samengebracht.
De ruwwateraanvoer wordt per groep gemeten d.m.v.
venturi-meters, evenals de hoeveelheid spoelwater. De
tellers van deze metingen zijn op het paneel gemonteerd.
De stand van de reinwaterkelders wordt gemeten door
een zgn. borrelbuis. Het hierop aangesloten registreerapparaat en het contactinstrument voor de schakeling
van de ruwwatergroepen heeft eveneens een plaats op het
paneel gekregen.
De afgeleverde hoeveelheden water naar beide richtingen
worden gemeten door elektromagnetische instrumenten.
De twee-lijnenschrijvers (hoeveelheid en druk), die hierop
zijn aangesloten, bevinden zich op het paneel.
De niveau's in de reservoirs van de watertorens worden
gemeten door gevoelige manometers.
De registratie van deze standen vindt plaats op het
paneel, waarin ook de contactinstrumenten voor het
schakelen van de reinwaterpompen zijn aangebracht.
H20 (2) 1969, nr.21
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Verschillende van deze metingen worden ook overgebracht naar aanwijsinstrumenten op de spoellessenaar en
de hoofdlessenaar.
De meetinstrumenten werden geleverd door Bopp &
Reuther GmbH te Mannheim en het Technisch bureau
Persenaire te Bussum.
De levering van het paneel en de montage van de meetinstrumenten geschiedde door het Elektro-technisch bedrijf Rotscheid NV te Rijswijk (ZH).
Financiële gegevens
De kosten van het gehele project zijn globaal als volgt
geweest:
Grondaankoop, bouwrijpmaken en
terreinwerken
Waterwinningsmiddelen
Bouwkundige werken pompstation
Twee dienstwoningen
Installaties
Bezinkvijvers
Transportleiding naar Mijdrecht—
Vinkeveen
Idem naar Oudewater
Advieskosten, eigen kosten enz.

ƒ
798.000 —
„
306.000,—
,, 2.105.000,—
„
109.000,—
„ 2.471.000 —
„
116.000,—
„ 7.400.000 —
„ 1.700.000—
„
782.000,—

Totaal ƒ 15.787.000 —
Het gehele werk kon tot stand komen door enthousiaste
medewerking van allen, die er bij betrokken waren; zij
hadden de mogelijkheid tot ,.meepraten" vanaf het moment, dat de eerste ideeën op papier kwamen, ook de
aannemers en installateurs.
Hierdoor kwamen soms verrassende oplossingen in zicht,
zowel in technisch als in financieel opzicht.
Voor een goede coördinatie waren 75 officiële bouwvergaderingen en 21 installatiebesprekingen nodig.
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