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SUMMARY
The Baanhock (Dordrecht) station for the purification
of surface water
The growing water demand of household and industry in the town
of Dordrecht (90.000 inhabitants) has forced to extend the water
purification-facilities. Owing to lack of groundwater, which is very
bad in quality, a surface water
plant has been installed this year
with a capacity of 1200 m' ! /h, divided over two production lines.
The purification in the Baanhoek-station consists of flocculation
by addition of ferric salts, milk of lime and a flocculation aid
followed by upward filtration, rapid sand filtration, ozonisation
and chlorination. Preceding the purification is a storage basin.
The finished water is mixed with the purified groundwater prior
to distribution, although it is possible in emergency cases to pump
the surface water immediately.

Het filterstation Baanhoek te Dordrecht
1.

Inleiding

Met de officiële ingebruikneming van het nieuwe filterstation
Baanhoek van het GEB te Dordrecht op 17 oktober 1%8
is een belangrijke nieuwe fase ingeluid in de ontwikkeling
van de drinkwatervoorziening van de Merwestad.
Voor zover is na te gaan werden in de periode 1850-1875
de eerste pogingen ondernomen de watervoorziening van
Dordrecht te verzekeren. Hiertoe legde men een leidingstelsel
aan, waarin het ongezuiverde water uit de rivier de Beneden
Merwede niet onder druk, doch onder eigen verval getransporteerd werd. Door diverse oorzaken zoals geldgebrek en
meningsverschillen over het nut der installaties, bleef dit
stelsel beperkt tot een schoonwaterriool. Een choleraepidemie aan het eind der jaren '70 noopte tot ingrijpender
en betrouwbaarder voorzieningen. Z o kwam in 1883 de
hoogdrukwaterleiding tot stand, een echt waterleidingbedrijf
met rivierwater als grondstof en een geijkte zuivering met
langzame zandfilters en een pompstation met watertoren.

Deze rivicrwatcrleiding heeft lange jaren gefunctioneerd en
goed voldaan, hoewel de eerste klachten over de slechte
smaak van het leidingwater reeds dateren uit 1904. Toon in
en na de eerste wereldoorlog in het stroomgebied van de Rijn
de chemische industrie opkwam en deze haar afvalstoffen op
de rivier ging lozen namen de klachten snel toe.
Proeven met dosering van poederkool leidden destijds tot de
conclusie, dat hiervan op den duur voor dit probleem geen
oplossing te verwachten was. Na langdurige en breedvoerige
studie werd in 1939 besloten om op de winning en zuivering
van grondwater over te gaan. In 1946 werd deze grondwaterzuivering in bedrijf genomen.
Het grondwater was ijzer- en mangaanhoudend, maar vooral
zeer hard. Met het oog hierop omvatte de zuivering een
reële ontharding, welke aanvankelijk de hardheid terugbracht
van 8 à 9 mgeq/1 (22 -25° D) tot 5 à 6 mgeq/1 (14 - 16° D).
In latere jaren bleek, dat door de afpomping van het terrein
rivierwater infiltreerde; daarbij werd anaerobie bereikt en

Voorgevel hoofdgebouw; op de achtergrond de waterslagtoren.
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hoge tot zeer hoge concentraties aan ijzer, ammonium-ion,
organische stof en hardheid werden bij de passage in de
ondergrond door het water opgenomen. Zo kon het ijzergehalte van enkele putten stijgen tot 20 mg/l, het mangaangchalte tot 1 mg/l, het ammoniumgehalte plaatselijk zelfs tot
45 mg/l en de hardheid tot 12 mgeq/1 ( = 35° D).
Inmiddels werden de eisen aan het water tengevolge van de
verbreiding van warmwaterapparaten, als geisers, boilers,
wasmachines en -automaten, vaatwasmachines en niet te
vergeten die van de industriële verbruikers hoger. In de
laatste jaren wordt de hardheid daarom teruggebracht tot
ca. 3 mgeq/1 (8° D), waarvan tijdelijke hardheid ca. 0,5
mgeq/1 {\y2° D). De ontharding geschiedt met gebluste kalk
(Ca(OH)2) en heeft tot dusverre geen aanleiding gegeven
tot het optreden van corrosie.
De hoge ammoniumgehaltes in het reine grondwater (tot
10 à 15 mg/l) hebben in het verleden geleid tot ernstige
plagen van ijzerbacteriën (voornamelijk Siderocapsa), doch
dit euvel kon in de hand gehouden worden door een stevige
nachloring (3 -4 mg/l), waarbij de beperkte omvang van het
distributienet een gunstige factor was. Het bereikte evenwicht
doet echter te veel denken aan het balanceren op de snede
van een mes. Daarom werden in de laatste maanden nà de
gebruikelijke zuivering droogfilters geplaatst, die het ammonium-ion geheel moeten opruimen. De kinderziektes van
deze filters zijn nog niet geheel overwonnen, zodat een
oordeel over de werking hiervan op dit moment wat preamatuur zou zijn.
2.
Waterbehoefte en prognose
De waterverbruiken (afgiften) zijn weergegeven in afb. 1.
Daaruit blijkt, dat de groei van het verbruik tot 1960 tamelijk
rustig is geweest, namelijk een verdubbeling in ongeveer
20 jaar. De capaciteit van de grondwaterwinning was van het
begin af niet zo groot, dat te allen tijde de behoefte kon
worden gedekt; op maandagen en vrijdagen en later ook op
andere dagen moest een beroep gedaan worden op het gedeelte van de sedert 1883 aanwezige rivierwaterwinning, dat
nog intact was gelaten.
Toen zich in 1960 een grote chemische industrie te Dordrecht
vestigde, werd uitbreiding van de winningscapaciteit noodzakelijk. Het was duidelijk, dat de uitbreiding van de grondwaterwinning slechts mogelijk zou zijn ten koste van grote
investeringen. Daarenboven werd een ongunstige ontwikkeling
van de kwaliteit verwacht, aangezien in het bestaande wingebied infiltratie van rivierwater reeds lang plaatsvond. Voor
nieuwe terreinen lag dit eveneens in de lijn der verwachting.
Door de dikke afsluitende klei- (en veen-)lagen kan weinig
regenwater in de ondergrond dringen, terwijl het oppervlaktewater alom in diepe — tot op het zand doordringende —
beddingen rondom het Eiland van Dordrecht aanwezig is.
De keuze viel derhalve in 1960 op de uitbreiding van de
rivierwaterwinning, waarbij nadrukkelijk aangegeven werd,
dat een en ander gepaard moest gaan met een belangrijke
verbetering van de kwaliteit van het geleverde water.
De werken die in de periode 1961-1963 tot stand kwamen
waren de inrichting van het spaarbekken „De Kleine Rug",
op 3Y2 km van het bedrijf Oranjelaan gelegen, met inlaat- en
uitlaatgebouwen alsmede een transportleiding en daarnaast
een installatie voor de produktie van ozon en het oplossen
daarvan in het gefiltreerde water. Beide vernieuwingen hebben bijgedragen tot verbetering van de kwaliteit.
Sedert 1960 vertoont de waterproduktie een sterkere groei
dan voorheen nl. een verdubbeling in 8,2 jaar. De groei
stelde in de afgelopen jaren hoge eisen aan de produktiecapaciteit, zodat zelfs enkele noodvoorzieningen moesten
worden getroffen.
Inmiddels was begin 1962 een krediet aangevraagd en verleend voor de bouw van een nieuw filterstation voor rivierwater, doch eerst eind 1965 kon de financiering daarvan
worden geregeld. Met de bouw van het station Baanhoek
werd op 31 december 1965 een aanvang gemaakt. Op 19
december 1967 kon het proefbedrijf een aanvang nemen.
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Afb. 1 — Prognose waterverbruik.

3.
De opzet van de zuivering
3.1
Spaarbekken
Het verblijf van het water in het spaarbekken „De Kleine
Rug" is voor de kwaliteit zeer waardevol gebleken. Zo treedt
een vermindering van ijzer- en slibgehalte op en neemt het
zuurstofgehalte ten naaste bijna tot verzadiging toe. Onder
gunstige omstandigheden kan ook enige ontharding plaatsvinden en bij niet te lage temperaturen is er tevens oxydatie
van ammonium-ion tot stifstof, nitriet en nitraat. Het optreden van een te overdadige algengroei — welke bezwaarlijk
kan worden bij het plotseling massaal afsterven van de
algen — wordt tegengegaan door dosering van ijzerzouten,
welke de nutriënt fosfaat chemisch of fysisch binden.

Doseerruimte met van links naar rechts de doseringen van ijzerzouten, kalk en coagulatiehulpmiddel.
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Slibfilter.
Voor het vlokhulpmiddel (wisprofloc) werd eveneens een
lage concentratie gekozen (2 %).

3.2
Doseringen
Bij de keuze van de zuiveringsmethoden stond voorop, dat
coagulatie en flocculatie gepaard moesten gaan met ontharding, zulks om de bij de inleiding vermelde redenen. Dat
een adequate flocculatie nodig is, behoeft geen betoog.
Gedoseerd moeten worden: chloor (vóórchloring ter bestrijding van algen en bacteriën), ferrizouten, kalkmelk en vlokhulpmiddel. Wat de ferrizouten betreft, wordt thans nog
ferrichloride gedoseerd, doch het ligt in de bedoeling in de
toekomst over te gaan op geoxydeerd ferrosulfaat; overwogen wordt om deze oxydatie met luchtzuurstof te doen
plaatsvinden.
De gebluste kalk wordt in poedervorm aangevoerd en uit een
tankauto pneumatisch in de silo gebracht. Onder de silo is
een grote bak aangebracht, waarin de kalkmelk wordt aangemaakt. De keuze is daarbij gevallen op een zeer lage
concentratie, nl. ca. 1 %, waarbij minder aanzettingen worden verwacht in leidingen en pompen. De kalkmelk wordt
constant rondgepompt en voor de dosering met pH-gestuurde
regelkleppen aan deze rondpompleiding onttrokken.

3.3 Slibfilters
De verwijdering van de vlokken uit het water kan op verschillende wijzen geschieden. Met enkele sedimentatie-inrichtingen werd in technische of semitechnische opstellingen
ervaring opgedaan. De in de Dordtse grondwaterzuivering
aanwezige accellatoren zijn gevoelig voor doserings- en
watersnelheidswisselingen, terwijl ze ondanks de toegankelijke constructie een niet onaanzienlijk onderhoud vragen.
Hetzelfde gold naar onze ervaring voor andere inrichtingen.
Vooral de gevoeligheid voor verstoring van de sedimentatie
deed uitzien naar een andere methode. Deze werd gevonden
in filters met opwaartse stroming. Deze filters zijn belangrijk
minder gevoelig voor wijzigingen in de watersnelheid of
voor korte wijzigingen in de doseringen. In tegenstelling tot
de filters met neerwaartse stroming treedt bij opwaarts gerichte stroming geen verstopping van het filter op, maar
wordt het juist los gehouden. De weerstand neemt geleidelijk

De regelafsluiters der kalkdosering.

De kalksilo. Op de voorgrond ozongebouw en reinwaterkelder.
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toe tot de vlokken de bovenkant van de zandlaag bereikt
hebben; het filter „breekt door". In afb. 2 is dit weergegeven.
Na de doorbraak loopt de filterweerstand enigszins terug,
om vervolgens een stabiele toestand te bereiken. De te bereiken filterweerstand is afhankelijk van de hoogte der
zandlaag; ook de bergingscapaciteit neemt uiteraard toe met
de hoogte.
Voor een goed bedrijf dient het filtreren onderbroken te
worden op een moment vóór de doorbraak der vlokken. Bij
de huidige afmetingen, belasting en dosering is dit na ongeveer 10 uur.
Het dan noodzakelijke schoonspoelen der filters, hetwelk
eveneens in opwaartse richting met lucht en weinig water
resp. met veel water wordt gedaan, behoeft niet, zoals bij
snelfilters met rein water te geschieden, daar immers de
ruimte onder het filter gevuld is met niet-gefiltreerd, hoewel geflocculeerd water.
De spoeling van de opwaartse filters geschiedt dan ook met
ruw — zij het gechloord — water, wat uiteraard goedkoop is.
Een verder voordeel van de up-flow filters is, dat watersnelheden van 5 à 6 m 3 /m 2 h goed toelaatbaar zijn — er is
nog niet onderzocht wat de bovengrens van de snelheid is —
zulks in tegenstelling tot de omstreeks 3 m 3 /m 2 h, die in een
accellator kan worden toegepast. Bovendien is de constructie
minder diep (ca. 4 m, waarvan de zandlaag 1,30 m) zodat
de betonconstructies kleiner zijn. De strak-rechthoekige vorm
maakt ook de bouw zelf eenvoudiger.
Hiertegenover moet in de filters een filterbodem met filterkoppen worden aangebracht.
Een gedeelte van de vlokken zal zich afzetten op allerlei
plaatsen in het systeem tussen dosering en slibfilter (dit is
de naam, die voor de filters met opwaartse waterbeweging is
ingevoerd). Een belangrijk deel zal met het spoelen worden
verwijderd, doch het is onvermijdelijk dat zich wat vaste
afzettingen vormen. Dit is met name van betekenis in de
filterkoppen, om welke reden deze onderdelen goed toegankelijk gemaakt zijn. Voor de filterkoppen wordt periodiek
een behandeling met zoutzuur toegepast. Dit heeft tot nu
toe goede resultaten opgeleverd. Waarschijnlijk zal aan een
periodieke grote schoonmaak niet te ontkomen zijn. Met de
bouw is daarmee in zoverre rekening gehouden, dat tegenover 6 snel(na)filters 8 slibfilters zijn gebouwd, nl. 6 in bedrijf, één aan het spoelen en één buiten bedrijf voor schoonmaak en onderhoud. Opgemerkt zij, dat de spoeling 25
minuten in beslag neemt, terwijl elk uur (eigenlijk per 1200
m 3 produktie) een filter wordt gespoeld.
Bij normaal bedrijf stroomt het gefiltreerde water via een
kleine overstort in een transportgoot, die het naar de snelfilters voert.

Afb. 2 — Verloop van de filterweerstand van een opwaarts filter.

mede de verbinding met de verdere installatie verbroken is.
Het spoelwater, dat na het openen der paddestoelafsluiter
wordt toegevoerd, kan de overstort nu niet meer bereiken
daar het voordien in het riool verdwijnt. Ondertussen gaat
het bedrijf der andere filters ongestoord door.
Door de hogere snelheden tijdens het spoelen wordt het
zandbed geëxpandeerd en het slib gaat in suspensie. Deze
roestbruine suspensie wordt afgevoerd via het riool. Het
spoelen van de slibfilters bestaat thans uit drie fasen nl.:
1. Spoelen met lucht (80 m 3 /m 2 h) en water (6 m 3 /m 2 h).
2. Spoelen met water (30 m 3 /m 2 h).
3. Eerste fikraat (5 m 3 /m 2 h geflocculeerd water).
De spoeltijden zijn nu 5,5 en 15 minuten.
De spoeling behoeft niet te worden voortgezet tot het filter
geheel vrij van vlokken is — dit zou te veel water kosten —
doch kan op een wat eerder tijdstip onderbroken worden,
daar de nageschakelde snelfilters het eventueel resterende
sediment opvangen.

De constructie der slibfilters is zodanig, dat de filters (12 x
3 m) over een korte kant spoelen. Hiertoe kan per filter
een rioolklep (paddestoelafsluiter) worden geopend, waar-

3.4
Snelfilters
De snelfilters zijn van vrijwel gelijke constructie als de slibfilters. Een zestal overstorten in de transportgoot zorgt voor
de verdeling van het water over de filters. Tijdens het spoelen is de toevoer gesloten door een zwaaiklep.
Hoewel het zand vrij grof is ( 2 - 5 mm) is de filterwerking
goed. Er is mee bereikt, dat de weerstand in het zandpakket
zeer gering is, zodat de ingebouwde filterregulateur nog geen
dienst behoeft te doen.

Overzicht filterhal.

De buizenafsluiters voor het spoelwater der slibfilters.
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Schema van een snelfilter.

Het spoelen geschiedt eens per 3 à 4 dagen met lucht en
water resp. water, terwijl vervolgens het eerste filtraat wordt
afgevoerd. De filterspoeling geschiedt evenals bij de slibfilters automatisch na produktie van een zekere hoeveelheid
water, nl. na elke 14.000 m ;i één filter.
De taak van het snelfilter is niet zozeer het filtreren van het
water, hoewel na het spoelen van een slibfilter wat vlokken
met het influent meekomen, doch veeleer die van de politieagent, die aangeeft, dat het slibfiltraat niet van goede kwaliteit is. Indien één of meer slibfilters niet goed functioneren
en veel vlokken doorlaten, dan zullen spoedig hoge weerstanden in de snelfilters optreden, wat tot verstoppingen
leidt.
De snelfilters gaan bij hoge weerstanden stuwen, wat nawerkt in de transportgoot. Hierin zijn hoogwatermelders en
overlaten aangebracht.
3.5 De ozoninstallatie
Het ozoniseren van het water heeft ten doel de smaak en de
geur ervan te verbeteren. Weliswaar treedt in het spaarbekken een belangrijke verbetering in dit opzicht op, doch
smakelijkheid wordt bij de huidige korte verblijftijd (ca. 25
dagen) niet bereikt. Bovendien kan in het effluent van de

filters de zogenaamde filter- of vissmaak optreden, tengevolge van het afsterven van bacteriën. Welke deze reuken smaakstoffen zijn is niet geheel bekend, maar wel is
duidelijk, dat ze door oxydatie onschadelijk gemaakt kunnen
worden. Oplossingen met ozon hebben een hoge redoxpotentiaal, zodat ook de meer resistente reuk- en smaakstoffen
worden aangetast.
Bijkomend, maar in dit geval niet essentieel, is de verbetering van de kleur, de sterilisatie (ook virussen worden onschadelijk gemaakt), de verlaging van het KMn04-verbruik
en de reaëratie. Een ander effect van ozon, nl. het openbreken van beschutte colloïden (humus) en het geschikt
maken daarvan voor flocculatie, speelt bij het Dordtse oppervlaktewater geen rol, daar zulke stoffen in het snelfilter niet
in storende mate aanwezig zijn, terwijl bovendien in verband
met de smaakverbetering geen filterfase is ingeschakeld,
zodat uitgevlokte stoffen niet alsnog uit het water verwijderd
kunnen worden. Ozonisatie dient derhalve niet zozeer als
zuiveringsfase, doch als finishing touch.
Ozon, een prikkelend gas, kan niet worden opgeslagen en
vervoerd, daar het in korte tijd uiteenvalt. Produktie ter
plaatse en zo snel mogelijk daarna oplossen in het water zijn
dan ook noodzakelijk.

Schema ozoninstallatie en -dispersie.

Verbranding rest-ozon
Luchttoevoer
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Ozon wordt bereid uit zuurstof, hetzij uit zuivere zuurstof,
hetzij uit zuurstof van de buitenlucht. De voorkeur zal veelal
uitgaan naar lucht, daar deze grondstof goedkoop en alom
voorhanden is. De installatie moet dan wel berekend zijn op
de verwerking van een vijfmaal grotere gashoeveclheid dan
bij het gebruik van zuivere zuurstof.
De bereiding van ozon geschiedt door electrische ontladingen
te doen plaatsvinden in zeer droge lucht (resp. zuurstof).
In de aanwezige installatie geschiedt dit door het aanbrengen
van een wisselspanning van ca. 7000 V en 350 Hz tussen een
aluminium electrode en een in water gedompelde glasbuis
(nul-electrode).
De spanning, die bij veel andere fabrikaten belangrijk hoger
is, is afhankelijk van de afstand tussen electrode en glasbuis.
De frequentie, zevenmaal hoger dan normaal, levert per
electrode een vijfmaal hogere opbrengst, waardoor de
ozonisatoren belangrijk kleiner konden worden dan bij de
ozoninstallatie aan de Oranjelaan, die nog met de frequentie
50 Hz werkt. Frequentie-omvormers zijn nu noodzakelijk.
Het drogen van de lucht geschiedt door koelen tot ca. +
1° C en vervolgens drogen van de gekoelde lucht in grote
silika-gel drogers. De lucht kan hierbij een dauwpunt van
— 40 tot — 50° C bereiken. De drogers zijn groot gekozen
om een beveiliging te hebben tegen het uitvallen van een
der koelers.
Het in de silikagel-drogers geaccumuleerde vocht moet
periodiek verwijderd worden. Daartoe wordt verwarmde
buitenlucht in omgekeerde richting door het silikagelpakket
geleid, totdat de uittredende lucht een temperatuur van
110° C bereikt heeft. De luchttoevoer en de verwarming
worden dan uitgeschakeld en de droger kan langzaam afkoelen. Inmiddels heeft de tweede droger de dienst overgenomen tot ook deze weer geregenereerd moet worden. Beide
drogers zijn dus alternatief enkele dagen in en buiten bedrijf.
Na het passeren van een stoffilter komt de lucht nu in de
ozonisatoren (4 stuks; totale produktie 3600 g 03/h). Elke
droger heeft 180 glasbuizen — elk met een lengte van 1
meter — met electroden. In de ozonisatoren wordt een
ozonconcentratie van 15 à 20 g/m 3 bereikt, zodat 5 - 7 %
van de luchtzuurstof wordt omgezet in ozon.
De dispersie van de ozonhoudende lucht kan op velerlei
manieren geschieden. Gekozen is voor de bedrijfszekere en
goed regelbare gaspompen, die elke gewenste hoeveelheid
gas over elke waterstroom kunnen verdelen. In verband met
de slechte bodemgesteldheid was het maken van diepe constructies, zoals putbeluchters, vrijwel uitgesloten.
Door de dispersie wordt ca. 80 %- 85% van het ozon in het
water opgelost. De resterende afgewerkte gassen bevatten
naast stikstof en zuurstof derhalve nog een merkbare hoeveelheid ozon, die prikkelend werkt en het verblijf voor

De bereiding van ozon in de ronde ozonisatoren. Tussen de
ozonisatoren is één der transformatoren zichtbaar, op de achtergrond het schakelpaneel voor de ozoninstallatie.

De filterbuizengang met de lessenaars voor de pneumatische afsluiterbediening. Op de voorgrond de snelfilters, op de achtergrond de slibfilters.

mens, dier en plant in de omgeving onmogelijk of althans
onaangenaam maakt. Vrij ozon heeft op de mens een soortgelijke inwerking als chloorgas; het is een ademhalingsvergift.
Om het restant ozon te vernietigen wordt de afgewerkte lucht
aan twee aardgasbranders toegevoerd (elk 1 m 3 aardgas/h),
waarna het euvel is bezworen.
3.6
Nachloring
Ter bescherming van het water in het distributienet is een
nachloring geïnstalleerd, direct na de ozonisering. Deze nachloring wordt automatisch geregeld op het restchloorgehalte.

Luchtdroging-installatie ten behoeve van de bereiding van ozon.
Op de voorgrond de koelaggregatoren, vervolgens de stoffilters en
op de achtergrond de silikagel-drogers.
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4.
Overige voorzieningen
4.1
Chemicaliëngebouw
Aan de zuidoostelijke kant van het complex is gelegen de
aanbouw, voor de opslag en de aanmaak van chemicaliën.
In de kelder van dit gebouwtje is een viertal cementen bakken gemaakt, welke kunnen dienen voor het bergen en oplossen van ferrosulfaat. In de aanbouw is tevens plaats voor
de apparatuur voor de oxydatie van ferro- in ferrizouten.
De opslag van de opgeloste ferrizouten geschiedt in gewapend polyester-tanks, welke in de kelder zijn opgesteld.
Van hieruit wordt de voorraadtank in de doseerruimte gevuld met behulp van pompen.
De aanvoer van coagulatiehulpmiddel geschiedt in zakken.
Via een stortinrichting komt het poedervormige materiaal in
een oplostank, waar met behulp van een roerder een colloidale oplossing wordt verkregen. Deze wordt naar behoefte
naar de voorraadtank in de doseerruimte verpompt.
Ook de chlooropslag vindt een plaats in het chemicaliëngebouw en wel op een begane grondafdeling. Er is plaats voor
de berging van een twaalftal vaten à 600 kg chloor. Elk vat
is zo opgesteld, dat de zijde met de afsluiters zich bevindt
voor een met een luikje afgesloten opening in de buitenwand.
Na hst bevestigen van de flexibele aansluitingen aan het vat
kan de bediening daardoor met een steeksleutel van buitenaf
plaatsvinden. Indien er een lekkage optreedt, kan het bedienend personeel zich gemakkelijk in veiligheid stellen, waarna
met persluchtmaskers gewapende personen de nodige maatregelen kunnen nemen. De opslagruimte wordt voldoende
geventileerd en op temperatuur gehouden, door middel van
een buiten het chemicaliëngebouw opgestelde luchtverwarming. De ventilatielucht gaat onmiddellijk naar buiten met

Eén der blowers voor spoellucht. De opstelling is trillingvrij gemaakt met rubberblokken. Bij in- en uitlaat zijn rubberexpansiestukken gemonteerd, terwijl de geluiddempers zichtbaar zijn. Geheel rechts het buffervat voor de regellucht.

het oog op de mogelijkheid van verontreiniging met sporen
chloorgas.
Een chloorgasdetector wordt geïnstalleerd.
De chloordoseerapparaten zijn aan de zuidzijde op de begane grond opgesteld. Hier treft men een viertal apparaten
aan voor vóór- en nachloring, terwijl een vijfde apparaat
zonodig aan het filtraat van de slibfilters chloor kan doseren.
Deze dosering alsmede de vóórchloring zijn handinstelbaar,
doch de aan- af-regeling is verbonden met de start- stopautomatiek. De nachloring wordt automatisch geregeld op
het restchloorgehalte van het reine water.
Tussen het chemicaliëngebouw en het filtergebouw is de
kalkopslag geplaatst. In de 80 m 3 grote silo kan 30 ton
poederkalk worden opgeslagen. De aanvoer vanuit een tankauto (inhoud van de combinatie met 3 ketels: 17 ton) geschiedt pneumatisch met een op de auto aanwezige compressor. Direct onder de silo is een droogdoseerder aangebracht met daaronder de aanmaaktank. Deze tank met een
inhoud van 10 m 3 wordt gevuld met kalk en water in de
vereiste concentratie (1 % Ca(OH)2).
Is het peil in de voorraadbak gezakt tot 60 %, dan begint
het aanmaakproces weer. Er is een grote „ijzeren voorraad"
gekozen om de dienstdoende machinist in geval van storing
gelegenheid te geven zich naar het station te begeven en
aldaar te trachten de storing op te heffen c.q. handbediening
in te stellen.
In de tussentijd (V2 à 1 uur) behoeft het bedrijf niet te worden onderbroken.
Het aanmaken geschiedt door het toevoeren van kalk en
water in de bak. Daarbij wordt de concentratie gemeten
door een buisvormige weegapparatuur, die de dichtheid bepaalt. De dichtheid wordt automatisch gecorrigeerd door
toevoeging van kalk of water.
De bereide kalkmelk wordt via de doseerruimte rondgepompt. In de doseerruimte wordt door regelafsluiters (automatisch gestuurd door de pH-meting) de vereiste hoeveelheid kalkmelk afgetapt. Het restant — minstens % van de
opgepompte hoeveelheid om voldoende hoge snelheden te
behouden — wordt weer in de voorraadtank teruggevoerd.
4.2
Spoelwaterreservoir
Voor de spoeling van de slibfilters wordt gechloord ruw
water gebruikt. Ter verkrijging van een rustig bedrijf is
een hooggelegen betonnen spoelwaterreservoir aanwezig.
Dit heeft een inhoud van 400 m 3 , voldoende voor meerdere
spoelingen. Het reservoir heeft een niveauregeling met
alarmering en wordt gevuld door een tweetal pompen van
300 m 3 /h elk.
Het reservoir is als bouwelement geaccentueerd door een bekleding met 8 cm dikke sierbetonplaten. Tussen sierbeton
en bak bevinden zich een spouw en een isolerende laag (3 cm
Tempex). Ook het dak is geïsoleerd, terwijl het reservoir
inwendig uiteraard geïnertold is. In de uitgaande spoelwaterleiding bevindt zich de afsluiter voor de waterspoeling
(0,3 m 3 /s) terwijl zich daaroverheen in een parallel opstelling de afsluiter voor het zg. klein spoelwater bevindt (0,1
m ;i /s). Deze laatste wordt gebruikt bij het spoelen met lucht
en water.
4.3
Blowerruimte
Onder het spoelwaterreservoir bevindt zich de ruimte voor
de blowers. Hiervan is een tweetal opgesteld met bijbehorende geluiddempers. Tevens is in deze ruimte ondergebracht de
persluchtinstallatie voor de perslucht waarmee diverse apparaten worden bediend. Ook hier weer twee compressoren
en een reinigingsinstallatie met koeler, stof-, olie- en waterfilter, alsmede een expansievat van 3 m 3 inhoud. De lucht
wordt gebracht onder een druk van 6 - 8 ato. De installatie
is geschikt voor een druk van 15 ato.
4.4 Slib- en snelfilters
De filterbakken zijn geheel van beton. Een dilatatievoeg
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scheidt de slibfilters van de snelfilters. De filterbodemconstructie is geadviseerd door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening. De ruimte onder de filters is hoog gehouden met het oog op de bereikbaarheid bij onderhoud. De
korrelgrootte van het zand is 2 - 5 mm, dus vrij grof, en de
laagdikte ca. 1,30 m. Zoals reeds vermeld wordt door het
openen der paddestoelklep al het water op het riool afgevoerd. Het water kan in dit geval de transportgoot en de
snelfilters niet bereiken.
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4.5 Leidingen binnenshuis
De leidingen zijn steeds van staal, terwijl voor de verbindingen waar mogelijk Viking-Johnson-koppelingen werden
gebruikt. Daarnaast werden uiteraard flenzen gebruikt.
Bijna alle afsluiters zijn pneumatisch bediende zwaaikleppen;
slechts enkele blokafsluiters zijn handbediend.
4.6
Reinwaterkelder
Een deel van deze kelder is gestuwd en dient om het geozoniseerde water gelegenheid te geven uit te reageren. De
verblijftijd is circa 15 minuten. Het overige deel doet dienst
als bufferkelder voor het navolgende doorvoerpompstation.
De gehele kelder heeft ongeveer 2000 m 3 inhoud.
4.7

Pompenzaal

In dit pompstation zijn 4 dompelpompen opgesteld en wel
twee stuks à 1200 m :i /h, één met dubbel toerental, die 600
of 1200 m 3 /h kan leveren en een reinwaterspoelpomp à 1200
m 3 /h voor het spoelen der snelfilters. De pompen hebben
géén terugslagkleppen, daar de transportleiding een vrije
uitlaat met overstort heeft. Zie ook 4.8. Wel zijn balvormige
ontluchtingen aanwezig.
Het opgepompte water wordt als regel doorgevoerd naar de
reinwaterkelder van het bedrijf aan de Oranjelaan, aldaar
gemengd met het gezuiverde grondwater en dan doorgepompt naar het distributienet.
De transportleiding is 3 % km lang en normaliter zijn er
geen gesloten afsluiters in. Dit heeft tot gevolg, dat bij het
stoppen der transportpomp het water eerst nog enkele
minuten doorstroomt en dan langzaam tot stilstand komt.
Ook de vulling van de watertoren speelt hierbij mee.
Ingeval van storing in het oude bedrijf of in de transportleiding kan vanaf het station Baanhoek direct op het distributienet gepompt worden; de keuze van de pompen is dan
evenwel beperkt, zodat niet steeds de juiste druk kan worden
ingesteld. De overschakeling van de transportleiding op het
net kan met de hand geschieden, doch volgt automatisch,
indien de druk in het station Oranjelaan wegvalt.
4.8

W aterslagtoren

Deze toren, met inwendige diameter van 3,00 meter, reikt
tot 41 m + N A P en dient om waterslag in de transportleiding
(of distributienet) te verhinderen.
Behoudens de fundering en de onderbouw is de toren in
de tijd van 10 etmalen in glijbekisting opgetrokken.
4.9

Controlekamer

Het proces verloopt geheel automatisch met dien verstande,
dat op het bedrijf Oranjelaan, dat nog geheel handbediend
is, via een telecommunicatiesysteem de produktielijnen worden in- en uitgeschakeld en de transportpompen bediend.
De voor de automatisering nodige apparatuur is voor zover
mogelijk in een centrale ruimte ondergebracht. Zo vindt men
hier de start- en stop-automaten voor beide produktielijnen,
alsmede die voor de spoeling van slib- en snelfilters.
Op een overzichtspaneel is in een schema van het bedrijf al
datgene weergegeven, wat voor de controle noodzakelijk is.
Zo komen de metingen hier samen en kunnen de doseringen
worden ingesteld.
Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn geworden, dat het
station Baanhoek onbemand is, zij het dat er uiteraard in
de dagdienst personeel voor onderhoud aanwezig is.
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Een filter tijdens de bouw. Zichtbaar is de ondersteuningsconstructie der filterbodemplaten.

4.10
Electriciteitsvoorziening
Een vrijstaand trafogebouw is uitgerust met 2 bedrijfstrafo's, welke elk afzonderlijk in staat zijn het gehele station
te voeden. Het trafogebouw heeft een directe kabelverbinding met het 12.5 kV-station van de centrale Merwedehaven,
en is tevens opgenomen in de ring voor de electriciteitsvoorziening van het desbetreffende district. Hierdoor is de
stroomvoorziening in hoge mate verzekerd.
De hoofdverdeelbatterij van de laagspanning is ondergebracht in de ruimte direct onder de controlekamer en vlak
naast de pompenzaal. De hoofdverdeelbatterij is gesplitst in
meerdere kasten, van waaruit de grote pompen, ozoninstallatie, blowers enz. rechtstreeks worden gevoed. De voeding
van kleinere apparaten geschiedt vanuit onderverdeelbatterijen, waarvan er diverse in het bedrijf staan opgesteld.
4.11

Luchtbehandeling

De constructie van de gebouwen is zodanig dat slechts in
de filterhal vrije wateroppervlakten aanwezig zijn. Deze beperking is bewust gemaakt om het optreden van condensatie
zo veel mogelijk te voorkomen.
In de filterhal zijn speciale maatregelen genomen. Tussen
het plafond en het vleugelplatendak wordt geventileerd met
buitenlucht, die enkele graden in temperatuur is verhoogd.
Het plafond zelf is van dunne poreuse platen, waardoor het
optreden van condensatie tot een minimum wordt beperkt.
Tevens wordt er enige warme lucht in de filterhal geblazen.
Het chemicaliëngebouw, waarin ondermeer de chloorvaten
zijn opgeslagen, heeft een apart ventilatiesysteem met gasverwarming, zulks om te voorkomen dat sporen chloorgas
in het circulatiesysteem van de overige ruimten binnendringen.
De overige, droge ruimten zoals doseerruimte, filtergang,
ozongebouw en pompenzaal worden geventileerd met gedroogde lucht (40 - 50 % relatieve vochtigheid). Op deze
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wijze wordt condensatie aan buizen en afsluiters voorkomen,
wat gunstig uitwerkt op het te verrichten onderhoud van
schilderwerk. De lucht wordt gedroogd door het versproeien
in een Kathabar-installatie van een lithiumchloride-oplossing,
waarbij de concentratie correspondeert met de relatieve vochtigheid. Een deel der oplossing wordt met lagedruk stoom
geregenereerd tot de goede samenstelling, waarbij het water
wordt uitgedreven.
Voor de luchtdroging alsmede voor de verwarming zijn gasgestookte ketels aanwezig.
4.12 Overige ruimten
Behalve de allernoodzakelijkste ruimten als het kantoor voor
de machinist, werkplaatsje, kantine, was- en bergplaats, zijn
te vermelden, de laboratoriumruimten en de ontvangkamer.
In de laatste is een wandtapijt aangebracht vervaardigd door
de Dordtse kunstenares Maria Winkel en voorstellende de
inwerking van licht, lucht en zon op het water in het spaarbekken.
4.13 Terreinleidingen
Deze leidingen zijn in verband met de bodemgesteldheid
onderheid. Dit geldt zowel voor de aanvoerleiding, als voor
de leidingen naar de reinwaterkelder.
De uitgaande leidingen zijn tot en met het afsluitercomplex
op de terreinscheiding eveneens onderheid; dan volgt een
overgang op niet gefundeerde leidingen met speciale voorzorgen betreffende de beweegbaarheid. Voor zover mogelijk
zijn deze leidingen van asbestcement.
4.14 Slib
Het slibhoudende rioolwater wordt vooralsnog afgevoerd
naar een afgedamd stuk kreek, de Westergoot, gelegen tussen
het filterstation en spaarbekken. Het water kan worden geloosd op het buitenwater, terwijl het slib in deze kreek bezinkt. Het kan hieruit mechanisch worden verwijderd.
Voor de toekomst is het de bedoeling, dat het slib wordt
toegevoerd aan de in de naaste omgeving te bouwen rioolwaterzuiveringinstallatie. Het mag worden verwacht, dat
door de hoge p H van het slib der waterleiding een verbetering van het rioolslib zal worden verkregen. Aangezien
het rioolslib na ontwatering zal worden verbrand, komt de
as in droge vorm ter beschikking en is dus gemakkelijk afvoerbaar.
5.
Bouw
De winning van oppervlaktewater in het benedenstroomse
gebied van de Rijn vond in het begin van dit decennium
slechts beperkte toepassing; de bij andere bedrijven aanwezige installaties waren toen reeds geruime tijd in bedrijf,
zodat geen gebruik kon worden gemaakt van ervaringen
van een bestaand modern systeem van zuivering.
Daarbij maakten de aard en intensiteit der verontreiniging

van het Rijnwater een vergelijking met de winning van het
water van andere rivieren moeilijk of welhaast onmogelijk.
Daarom moest het bedrijf zelf een goed systeem van zuivering ontwerpen en de werking van dit systeem onder allerlei
omstandigheden beproeven. Het nodige onderzoek vond
plaats in een aantal proefopstellingen, welke later mede
dienstbaar zijn gemaakt aan de tijdelijke uitbreiding van de
waterproduktie.
In het voorgaande is weergegeven, welk systeem tenslotte
bruikbaar bleek en gekozen is. Dit eenmaal geschied zijnde,
konden tesamen met de Dienst voor Openbare Werken en
Volkshuisvesting de gebouwen worden ontworpen; ook de
betonberekeningen werden door deze dienst verricht. Een
van zijn architecten, de heer R. Terlouw, verzorgde de architectonische vormgeving. De Dienst voor Openbare Werken
en Volkshuisvesting voerde eveneens de directie over het
bouwkundige gedeelte. Voor de in glijbekisting vervaardigde
waterslagtoren werd advies ingewonnen bij Ibis N V te
's-Gravenhage. Uiteraard werd ook het Laboratorium voor
Grondmechanica te Delft geraadpleegd. De filterbodemconstructies werden vervaardigd naar een ontwerp van het
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening.
De installaties werden geheel ontworpen door de afdeling
„Projecten Water" van het eigen bedrijf (hoofd de heer
E. Wesselink), die ook het toezicht had bij de uitvoering.
6.
Leveranciers
Het zou te ver voeren om alle leveranciers apart te vermelden, doch voor de belangrijkste opdrachten zal een uitzondering gemaakt worden.
Zo werden de gebouwen met fundering gemaakt door Aannemingsbedrijf v/h P. A. Wijnen N.V.
De vleugeldakplaten werden vervaardigd door N.V. Ned.
Spanbeton Mij.
De buizen werden vervaardigd en gemonteerd door de
N.E.M., terwijl de zwaaikleppen afkomstig zijn van Holland
te Bergen op Zoom.
Het pneumatisch gedeelte is verzorgd door Martonair te
Amsterdam.
De sterkstroominstallatie werd geleverd door Electrostoom,
terwijl de Nederlandse Siemers Maatschappij het ontwerp
uitwerkte voor de besturing, signalering en automatisering
en ook de installatie daarvoor leverde en monteerde.
De pompen zijn van Stork; de motoren van E.M.F.
De gehele ozoninstallatie is afkomstig van Kerag, Richterswill, Zwitserland.
De luchtbehandelingsinstallatie is afkomstig van N.V. v.
Swaay te 's-Gravenhage.
De luchtcompressoren zijn van het fabrikaat Hulmes Ltd.,
terwijl de regelluchtcompressoren vervaardigd werden door
Atlas Copco.
De chloorinstallaties tenslotte werden geleverd door Fisher
en Porter.

Schema uitgaande leidingen.
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Spoorlijn Dordrecht
Sliedrecht

Het Spaarbekken ,,De kleine Rug" met de uitbreiding.

7.
Investering
De investeringen voor het filterstation Baanhoek bedragen
ongeveer 9 miljoen gulden en kunnen gespecificeerd worden
als volgt:
ƒ 500.000 —
aankoop terreinen (4 ha)
ƒ 5.300.000 —
gebouwen
ƒ 1.300.000 —
filters, pompen en leidingen
electrische installatie
ƒ 1.200.000 —
overige installaties .
ƒ 865.000 —
ƒ 9.165.000 —
Bij een jaarproduktie van 7.500.000 m 3 betekent dit een investering van ƒ 1,22 per m 3 produktiecapaciteit.
Verdere vooruitzichten
8.
De capaciteit van het spaarbekken „De Kleine R u g " is ten
opzichte van het huidige verbruik zo gering, dat de gemiddelde verblijftijd van het water is gedaald tot 23 dagen.
Dit is zeer ver verwijderd van de nagestreefde verblijftijd
van omstreeks 100 dagen. De uitbreiding van het spaarbekken met de polder „De Grote R u g " is thans in uitvoering
en zal naar verwachting eind 1969 in gebruik genomen kunnen worden. De kosten bedragen 8 H miljoen gulden. Na
totstandkoming van het werk zal de capaciteit in overeenstemming zijn met de capaciteit van het filterstation Baanhoek I.
De snelle groei van het waterverbruik zal naar verwachting
voorlopig aanhouden. Dit betekent, dat in 1971 - 1972 de
capaciteit van de watervoorziening volledig in gebruik zal
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zijn, zodat in de tussentijd nieuwe installaties zullen moeten
worden opgericht. Met het ontwerpen hiervan is een aanvang gemaakt. Dit geldt ook voor de uitbreiding van de
spaarbekkencapaciteit, welke uitbreiding in de Merwelanden
ten Oosten van de spoorlijn Dordrecht - Sliedrecht en direct
ten Noorden van het Wantij en de Nieuwe Merwede is geprojecteerd.
Het filterstation Baanhoek heeft tot taak om water van
drinkkwaliteit te leveren. Blijkens de tot dusver verkregen
resultaten slaagt het hierin goed, doch het kan in zoverre
geen bijdrage tot de zuivering geven, dat ook het zoutgehalte
van het water zou kunnen worden verlaagd. Integendeel is
er tengevolge van de zuivering een geringe toename van
chloride- en sulfaatgehalte.
Ontzouting is voor het waterleidingbedrijf vooralsnog een
opgave, welke niet in verhouding staat tot het nut. De
perioden met hoge zoutgehalten van het Rijnwater zijn
voorlopig nog beperkt; van zulke perioden, welke veroorzaakt
worden door lage afvoeren, moet echter een verdere stijging
verwacht worden, zodat het punt weldra kan komen, dat
centrale ontzouting nuttig en nodig wordt. De waterleiding
blijft ten deze diligent.
Bij de ontharding wordt thans slechts de tijdelijke hardheid
gereduceerd; hierdoor wordt het gevaar van de vorming van
ketelsteen sterk gereduceerd, zodat warmwaterapparaten niet
worden aangetast. De blijvende hardheid wordt door de
kalkontharding niet aangetast. Dit levert bij de huidige
samenstelling van het water geen problemen op. Zou in een
nabije of verwijderde toekomst bezwaar optreden door de
hoogte van de blijvende hardheid, dan is het mogelijk om
kalk-soda-ontharding toe te passen.
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