
INNAME VAN 
RIVIERWATER 

Aan het Lekkanaal ten noorden 
van de Beatrixsluizen bij 
Nieuwegein neemt de N.V. 
Watertransportmaatschappij 
Rijn-Kennemerland (WRK) 
oppervlaktewater in. Dit water, 
vormt de belangrijkste grond-
stof voor het drinkwater, dat op 
productielocatie Leiduin wordt 
geproduceerd. Vanaf Zwitser-
land bevinden zich overal 
meetstations langs de rivier, die 
de waterkwaliteit nauwlettend 
in de gaten houden. Op de plek 
waar de Rijn ons land binnen-
stroomt ligt een meetstation van 
Rijkswaterstaat (Lobith). Is er 
sprake van een verontreiniging 
in het Rijnstroomgebied, dan 
wordt Waternet direct geinfor-
meerd. Bij het innamepunt in 
Nieuwegein volgt Waternet de 
waterkwaliteit van het ruwe 
water met online sensoren. Aan-
vullend hierop neemt Waternet 
zeer frequent watermonsters 
die in het laboratorium worden 
gecontroleerd. Hiermee is 
Waternet voortdurend op de 
hoogte van de kwaliteit van het 
rivierwater. Als de kwaliteit niet 
aan de wettelijke gestelde norm 
voldoet, dan beperkt Waternet 

de inname en mengt het water 
op met diep grondwater uit 
Nieuwegein. In sommige geval-
len stopt Waternet de inname 
volledig. In de praktijk komt dit 
echter niet vaak voor. 

 
COAGULATIE 

Om het water uit het Lek-
kanaal in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) 
te mogen infiltreren, moet het 
water aan bepaalde wettelijke 
eisen voldoen. Dit kan alleen, 
als het ruwe water eerst wordt 
voorgezuiverd. Hiervoor voegt 
Waternet ijzerchloride aan het 
water toe. De zwevende deeltjes 
in het water vormen samen 
met het ijzerchloride vlokken 
en bezinken in grote bassins 
naar de bodem. Dit noemt men 
het coagulatieproces. Hierdoor 
worden zwevende stoffen, 
fosfaten, organische stoffen, 
bacteriën, virussen en zware 
metalen grotendeels uit het 
water verwijderd. Dat is ook 
duidelijk te zien: het water, dat 
eerst een bruin-groene kleur 
had, is na het coagulatieproces 
veel helderder van kleur. 

SNELLE
ZANDFILTRATIE 

Om de laatste zwevende stoffen 
te verwijderen, leidt Waternet 
het water over tachtig snelfil-
terbakken. Deze bakken zijn 
gevuld met een filterbed van 
zes lagen grind met – van boven 
naar beneden – steeds grovere 
korrels (steunlaag). Bovenop de 
steunlaag ligt een dikke laag grof 
zand. De zwevende stoffen, die 
nu nog in het water aanwezig 
zijn, worden er hier uit gefilterd. 
Op het filtermateriaal leven al-
lerlei nuttige bacteriën, die bij-
voorbeeld stoffen als ammonium 
afbreken. Zodra de filters gaan 
verstoppen, worden ze in om-
gekeerde richting met water en 
lucht gespoeld. Het spoelwater 
wordt via de spoelwatervijvers, 
waarin de zwevende deeltjes 
bezinken, naar het Lekkanaal 
afgevoerd. Het gefilterde water 
komt in twee filtraatkelders te-
recht. Van daaruit transporteren 
maximaal vier pompen het water 
naar het Provinciaal Waterlei-
dingbedrijf Noord-Holland, een 
aantal industriële afnemers en 
de Amster damse Waterleiding-
duinen.  

TRANSPORT 

De WRK in Nieuwegein kan 
jaarlijks 150 miljoen kubieke 
meter voorgezuiverd rivierwa-
ter leveren aan Amsterdam en 
de regio Kennemerland. Voor 
het transport worden drie grote 
transportleidingen gebruikt met 
een totale lengte van 210 kilo-
meter. De WRK heeft nog een 
tweede bedrijf in Andijk. Als de 
levering uit Nieuwegein tijdelijk 
stopt, kan de levering gedeelte-
lijk worden overgenomen met 
voorgezuiverd IJsselmeerwater 
uit Andijk.  

INFILTRATIE 

Twee grote verdeelvijvers aan de 
rand van de AWD ontvangen het 
voorgezuiverde rivierwater uit 
Nieuwegein. In de AWD bevindt 
zich een stelsel aan open toe-
voerkanalen, waarmee het water 
naar de vijf infiltratiegebieden 
wordt getransporteerd. In deze 
toevoerkanalen zijn regelbare 
stuwen aangebracht om het wa-
ter over veertig infiltratiegeulen 
te kunnen verdelen. In de infil-
tratiegeul zakt het water onder 
invloed van de zwaartekracht 
langzaam de zandbodem in om 

na gemiddeld 90 dagen weer 
spontaan in het lager gelegen 
winkanaal op te kwellen.
Het duin vormt een natuur-
lijke fysieke barrière voor de 
bacteriën en virussen, die nog in 
het voorgezuiverde rivierwater 
aanwezig zijn. Ook organische 
microverbindingen worden 
tijdens de bodempassage op na-
tuurlijke wijze afgebroken. Door 
de grote spreiding in verblijftijd 
van het water in de ondergrond 
(60–400 dagen) vindt een sterke 
afvlakking van de fluctuatie in 
de waterkwaliteit plaats. Dit is 
gunstig voor het nazuiverings-
proces, dat gebaat is bij een vrij 
constante waterkwaliteit van 
het te zuiveren water. 
In het duin bevindt zich een 
enorme strategische zoetwater-
voorraad van 2 tot 3 maanden, 
die aangesproken kan worden 
als de aanvoer van kwalitatief 
goed water niet mogelijk is.  

WINNING 

Na de bodempassage kwelt een 
groot deel van het water weer 
op in de lager gelegen win- en 
voorraadkanalen. Het overige 
deel (ca. 30 %) wordt terug-
gewonnen met een uitgebreid 

stelsel van diepgelegen drains. 
De onttrekking aan deze drains 
kan geregeld worden. Dit water 
stroomt via uitmondingsbakken 
de winkanalen in. Tijdens het 
verblijf in het duin wordt het 
infiltratiewater opgemengd met 
natuurlijk duinwater (15-20%). 
Op enkele uitzonderingen na 
werkt het hele systeem op basis 
van zwaartekracht en stroomt 
het water onder vrij verval naar 
het laagste punt in het duin: de 
Oranjekom. Vier grote pompen 
onttrekken het water uit de 
Oranjekom en transporteren het 
naar de zuiveringsinstallaties op 
vestiging Leiduin. In geval van 
een calamiteit op de Rijn kan 
Waternet nog extra diepgrond-
water inzetten. Hiervoor zijn 
240 diepe winputten langs 
de win- en voorraadkanalen 
beschikbaar. Bij een calamiteit 
in de AWD zelf kan een gesloten 
doorlevering vanuit Nieuwegein 
plaatsvinden.

SNELLE 
ZANDFILTRATIE

De zwevende stoffen die nog in 
het water zitten, worden met 
de snelle zandfiltratie eruit ge-
haald. Het water wordt verdeeld 
over 56 filterbakken (zie eerdere

beschrijving). Hierna stroomt 
het water in een filtraatkelder, 
waarna het naar de ozonsectie 
wordt geleid. Zodra de filters 
gaan verstoppen, worden ze in 
omgekeerde richting met water 
en lucht gespoeld. Het vuile  
water wordt naar de spoel-
waterverwerking afgevoerd, 
gereinigd en naar het begin van 
het nazuiveringsproces terug-
gevoerd. 

OZONISATIE

In de ozonkelders wordt ozongas 
aan het water toegevoegd. De 
dosering van het gas gaat met 
doseerschijven van poreus mate-
riaal. De fijne belletjes en stati-
sche mengers zorgen ervoor dat 
het ozongas goed met het water 
mengt. Door het sterk oxiderend 
vermogen van ozon worden de 
nog aanwezige organische stof-
fen (zoals bestrijdingsmiddelen) 
en ziekteverwekkers afgebroken. 
Het water verblijft minimaal 
vijftien minuten in de ozon-
contactkelders. De chemische 
en bacteriologische kwaliteit 
van het water neemt hierdoor 
aanzienlijk toe. Daarnaast zorgt 
ozon voor een betere smaak, geur 
en kleur van het water. 

ONTHARDING

Na de ozonisatie wordt het water 
minder hard gemaakt, door een 
deel van de kalk te verwijderen. 
Dit proces gebeurt in onthardings-
reductoren, die gevuld zijn met 
granaatzand. Door natronloog 
aan het water toe te voegen, 
vindt een kristallisatieproces 
plaats en zet de kalk zich op de 
zandkorrels af. Zo vormen zich 
marmerachtige korrels. De 
hardheid van het water wordt 
teruggebracht tot 8,4 °D of 1,5 
mmol kalk per liter. Minder kalk 
in het water is belangrijk, omdat: 
•  huishoudelijke wateronthar-

ders daardoor niet nodig zijn;
•  bij het wassen de laagste  

dosering wasmiddel volstaat;
•  het drinkwater met een hogere 

pH (zuurgraad) kan worden 
gedistribueerd, waardoor loden 
en koperen leidingen minder 
worden aangetast en er dus 
minder van deze metalen in 
het drinkwater en het riool-
water terechtkomen. 

Nadat het water onthard is, 
wordt de zuurgraad van het  
water gecorrigeerd met zout-
zuur. Dit is om de koolfilters  
(zie stap 10) te beschermen 
tegen overmatige kalkafzetting.

KOOLFILTRATIE 

Om de resterende schadelijke 
bestanddelen uit het water te 
halen, past Waternet tweetraps 
koolfiltratie toe. In de nauwe 
poriën van kooldeeltjes worden 
deze bestanddelen uit het water 
afgevangen en door bacteriën, 
die aan het koolfiltermateriaal 
zijn gehecht, afgebroken. Een 
gram kool heeft een oppervlak 
van bijna een voetbalveld groot. 
Door de biologische activiteit in 
de filters is het zuurstofverbruik 
met name in de zomermaanden 
groot. In de zomer wordt het  
filtraat met zuurstof verrijkt. 
Met natronloog vindt een cor-
rectie van de zuurgraad plaats, 
om te voorkomen dat het water 
het leidingnet aantast. 
De koolfilters worden regelma-
tig met water en lucht gespoeld 
om verstopping te voorkomen. 
Het vuile water wordt naar de 
spoelwaterverwerking afge-
voerd, gereinigd en naar het  
begin van het nazuiveringspro-
ces teruggevoerd. Na 2 ½ jaar 
gaat het koolfiltermateriaal tij-
delijk terug naar de leverancier 
om te worden gereactiveerd. 

SPOELWATER
BEHANDELING 

De spoelwaterbehandeling hoort 
niet bij het hoofdproces van de 
drinkwaterbereiding; het is een 
secundair proces. Spoelwater 
komt vrij als de snelfilters en 
koolfilters met lucht en water 
worden schoongespoeld. Met 
veertien speciale dynamische 
zandfilters maakt Waternet  het 
spoelwater geschikt voor herge-
bruik in het zuiveringsproces. 
Deze manier van recycling is niet 
alleen efficiënt, maar voorkomt 
ook dat het milieu wordt belast 
met een grote stroom afvalwater. 
Vóór het filter wordt een kleine 
hoeveelheid ijzerchloride aan 
het water toegevoegd, waarna 
de door coagulatie gevormde 
vlokjes worden afgevangen in 
een zandfilter. Het zand in dit 
filter wordt door een luchtpomp 
in beweging gehouden en ge-
reinigd. Het schone spoelwater 
gaat vervolgens terug naar de 
verdeelbak van de snelfilters en 
komt daar weer in het hoofd-
proces terug.

LANGZAME 
ZANDFILTRATIE 

De laatste zuiveringsstap is de 
langzame zandfiltratie. Het 
water stroomt met een lage 
snelheid door een filterbed van 
fijn zand. Dit filter houdt de 
laatste zwevende deeltjes tegen 
die vrijkomen uit de koolfilters. 
De belangrijkste functie van de 
langzame zandfiltratie is echter 
het afvangen van bacteriën en 
andere ziekteverwekkers. Het 
eindproduct is helder, lekker en 
gezond drinkwater! 

OPSLAG 

Het drinkwater is nu klaar voor 
consumptie. Waternet slaat het 
op in twee dubbele drinkwater-
reservoirs die samen ruim der-
tien duizend kubieke meter wa-
ter kunnen opslaan. Deze opslag 
is nodig omdat mensen overdag 
veel drinkwater gebruiken en 
’s nachts juist weinig. Dankzij 
de reservoirs kan de productie 
constant worden gehouden en is 
er altijd lekker en betrouwbaar 
drinkwater.

TRANSPORT 
EN DISTRIBUTIE 

Op een gemiddelde dag pro-
duceert de vestiging Leiduin 
180.000 kubieke meter water. 
Op een warme zomerdag kan 
de productie oplopen tot wel 
240.000 kubieke meter. On-
geveer 70% daarvan gaat door 
grote transportleidingen naar 
Amsterdam, waarna het via 
reservoirs of rechtstreeks naar 
de inwoners wordt gedistri-
bueerd. De rest van het water 
uit Leiduin gaat direct naar 
de inwoners van de gemeente 
Heemstede en naar de water-
leidingbedrijven PWN en 
Dunea. 

1 INNAME VAN RIVIER WATER
•     Ruwwateronttrekking Q max.=25.200 m3/h
•     Ruwwaterpompstation WRK I en II:
- 2 x 1.200 m3/h (50 kPa)
- 2 x 2.400 m3/h (50 kPa)
- 2 x 2.700 m3/h (50 kPa)
- 4 x 3.100 m3/h (50 kPa)
•     Grondwaterwinning:
-  16 diepe winputten (totale capaciteit: 

5.000 m3/uur)
- Vergunning: 3 Mm3/jaar

2 COAGULATIE
•     3 coagulatiesecties en 6 vlokvormings

kelders (18,30 x 16,60 x 4,10 m)
- Verblijftijd: ca. 20 minuten
-  Diameter roerwerken: 3,50 m met  

instelbaar toerental (0 - 4 omw./min)
•  3 bezinkbassins (afmeting 300 x 120 

x 2,50 m) 
• Dosering:
- IJzerchloride: 2,5 - 3,5 mg/l 
- Natronloog: 10 - 15 mg/l

 3 SNELLE ZANDFILTRATIE
•  WRK I
- Aantal filters: 40
- Filteroppervlak: 54 m2  per filter
- Filtratiesnelheid: 5 m/h (maximaal)
• Pompen:
- 2 x 2.400 m3/h (230 kPa)
- 2 x 3.000 m3/h (315 kPa)
- 2 x 3.600 m3/h (420 kPa)
- 2 x 4.200 m3/h (550 kPa)
- 2 x 4.800 m3/h (750 kPa)
•  WRK II
- Aantal filters: 40
- Filteroppervlak: 54 m2  per filter
- Filtratiesnelheid: max. 5 m/h
• Pompen:
- 2 x 2.400 m3/h (200 kPa)
- 2 x 3.000 m3/h (315 kPa)
- 2 x 3.600 m3/h (420 kPa)
- 2 x 4.200 m3/h (600 kPa)
- 2 x 4.800 m3/h (750 kPa)

4   TRANSPORT
• Transportleidingen (totale lengte 213 km): 
•    WRK I, Nieuwegein – Vogelenzang lengte: 
54 km, diameter: 1.500 mm

•    WRK II, Nieuwegein –Vogelenzang 
  lengte: 50 km, diameter: 2 x 1.200 mm
• WRK II, Vijfhuizen – Vogelenzang
  lengte: 12 km, diameter: 1.200 mm

5 INFILTRATIE
•  5 infiltratiegebieden, totale oppervlak 

ca. 975 hectare
•  40 infiltratiegeulen  

Infiltratiecapaciteit: max. 10.000 m3/h
-  Min. verblijftijd: 60 dagen, gem.  

verblijftijd: 90 dagen
-  Strategische zoetwatervoorraad: 2-3 

maanden

6 WINNING
 9 km drains (ontwerpcapaciteit: 10 m3/m) 
- Win- voorraadkanalen 
- Freatische wincapaciteit: max. 10.000 m3/h
-  240 diepewinputten (totale  

win capa citeit: 4.000 m3/h)
 

• Pompstation Oosterkanaal 
-  2 pompen: 1 x 400 m3/h en  

1 x 600 m3/h
• Pompstation Boogkanaal 
- 2 pompen à 210 m3/h 
•  Pompstation Oranjekom  
(totale capa citeit: 13.300 m3/h)

-  4 toerengeregelde pompen  
(4.000 m3/h per stuk

7 SNELLE ZANDFILTRATIE
• Leiduin 1: 40 filters à 40 m2

• Leiduin 2: 16 filters à 48 m2

 Filtratiesnelheid: gemiddeld 4 m/h
  Filterspoeling: lucht: max. 75 m/h  

en water: max. 35 m/h

8 OZONISATIE
• 5 doseer/contactkelders van 778 m3

• Contacttijd: 15 minuten bij max. flow
•         Ozondosis: min. 0,3 gr/m3 – max. 1,5  gr/m3

•  Ozonproductie uit zuivere zuurstof: 
5 ozongeneratoren à 6,75 kg/h

9 ONTHARDING
•  Pelletreactoren: 12 stuks, diameter 3 m, 

hoogte 9,5 m, cap. 650 m3/h per stuk
• Dosering: Natronloog 25%
• Entmateriaal: granaatzand 0,15/0,3 mm

10 KOOLFILTRATIE
•  Aantal koolfilters: 1e trap: 20 filters 

2e trap: 20 filters
•  Filteroppervlak: 58 m² per stuk en 
• Filterbedhoogte: 2,5 m
• Filtratiesnelheid: max. 10 m/h
•  Filterspoeling: lucht: 60 m/h en water: 

min. 20 m/h - 40 m/h
•  Koolhandling: 4 stuks semi-auto- 

ma tische kooltransportinstallatie,  
capa citeit: kool 25 m³/h

11  SPOELWATERBEHANDELING
•  14 DynaSandfilters à 30 m³/h, 
-  Vlokmiddel: ijzercloridedosering 1 à 3 

mg/l spoelwater
•  Slibopslag en ontwatering: 4 slibdroog-

velden, totaal oppervlak ca. 3.000 m²

12 LANGZAME ZAND FILTRATIE
-  Leiduin 1: 7 stuks à 2.000 m² en  

8 stuks a 1.000 m²
- Leiduin 2: 10 stuks à 1.000 m²
• Filtratiesnelheid: max. 0,5 m/h

13 OPSLAG
•     Twee drinkwaterreservoirs:
-  Leiduin 1: 5.000 m³/h nuttige inhoud
- Leiduin 2: 8.400 m³/h nuttige inhoud

14  TRANSPORT EN DISTRIBUTIE
•       Twee drinkwaterpompstations: 
-           Leiduin 1: 4 toerengeregelde  

pompen: à 3.000 m³/h (350 kPa)
- Leiduin 2: vaste pompen: 
  1 x 2.100 m³/h (300 kPa)
  1 x 800 m³/h (150 kPa)
•  5 toerengeregelde pompen: 

2 x 3.100 m³/h (375 kPa) 
1 x 950 m³/h (550 kPa) 
1 x 1.260 m³/h (330 kPa) 
1 x 350 m³/h (420 kPa)

Waternet zorgt er voor dat huishoudens 
en bedrijven in en om Amsterdam 
jaarlijks over 90 miljoen kubieke  
meter drinkwater kunnen beschikken.  
Dit drinkwater wordt op de productie-
locaties Leiduin (70%) en Weesper-
karspel (30%) gemaakt.  

De grondstof voor het drinkwater van 
productielocatie Leiduin is voornamelijk 
rivierwater uit het Lekkanaal, dat aan-
gevuld is met natuurlijk duinwater.  
De voorzuivering van het rivierwater 
gebeurt in Nieuwegein, waarna het naar 
de Amsterdamse Waterleidingduinen 
bij Vogelenzang wordt getransporteerd. 
Nadat het water de duinen is gepas-
seerd, vindt nog een nazuivering op  
de vestiging Leiduin plaats. 

Het maken van drinkwater is een tech-
nisch complex proces. Deze brochure 
beschrijft de veertien stappen van het 
zuiveringsproces van duinwater tot 
kraanwater. De nummers in het schema 
verwijzen naar de verschillende stappen. 

VAN DUINWATER 
TOT KRAANWATER 
in 14 stappen
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TECHNISCHE GEGEVENS: 
VAN DUINWATER TOT KRAAN WATER



INNAME VAN  
KWELWATER

Al in 1888 leverde Gemeentewa-
terleidingen Amsterdam (voor-
loper van Waternet) ‘Vechtwa-
ter’ aan de Amsterdammers. Dit 
schrobwater werd huis-aan-huis 
in emmers verkocht en was niet 
geschikt als drinkwater. Alleen 
het water uit de Amsterdamse 
Waterleidingduinen kon als 
drinkwater worden gebruikt. 
Omdat de vraag naar betrouw-
baar drinkwater steeds groter 
werd, ging het waterleidingbe-
drijf rond 1930 het kwelwater 
uit de Bethunepolder gebruiken. 
Dit is een drooggelegde plas 
bij Maarssen, waarin het water 
vanuit de omgeving spontaan 
omhoog kwelt. Dit kwelwater 
bleek een bijzonder goede 
grondstof voor drinkwater. Het 
onttrokken water uit de polder 
wordt via het Waterleidingka-
naal en de coagulatiebassins 
naar de Waterleidingplas geleidt 
(vestiging  Loenderveen). 
Eind jaren 80 van de vorige 
eeuw was de vraag naar schoon 
drinkwater zo groot dat het 
drinkwaterbedrijf de produc-
tiecapaciteit moest uitbreiden. 
In die tijd zijn voorzieningen 

aangelegd om ook het water 
uit het Amsterdam-Rijnkanaal 
(ARK) als grondstof voor de 
bereiding van drinkwater in te 
kunnen zetten. Het ARK-water 
wordt aan het einde van het 
Waterleidingkanaal aan het 
Bethune water toegevoegd.

 COAGULATIE

Om het ruwe water uit de 
Bethunepolder en het Amster-
dam-Rijnkanaal te zuiveren, 
wordt ijzerchloride toegevoegd. 
De zwevende deeltjes in het 
water vormen samen met het 
ijzerchloride vlokken en bezin-
ken in grote (twee traps) bassins 
naar de bodem. Dit wordt het 
coagulatieproces genoemd. 
Hierdoor worden zwevende 
stoffen, fosfaten, organische 
stoffen, bacteriën, virussen en 
zware metalen grotendeels uit 
het water verwijderd. Dat is 
ook duidelijk te zien: het water, 
dat eerst een bruine kleur had, 
is na het coagulatieproces veel 
helderder van kleur. 

 WATERLEIDING 
PLAS

Nadat de meeste vervuilende 
deeltjes uit het water zijn 
verwijderd, komt het water in 
de Waterleidingplas. Deze plas 
is ongeveer 130 hectare groot. 
De wind zorgt ervoor dat het 
water goed gemengd wordt. 
Op de plas vindt een natuurlijk 
reinigingsproces plaats, waarbij 
onder andere de nog aanwezige 
organische stoffen, ammonium, 
bacteriën en virussen groten-
deels worden verwijderd. Na 
een verblijf van gemiddeld drie 
maanden wordt het water weer 
aan de plas onttrokken. Dit 
gebeurt met een zuigbuis, die 
het water diep onder het wa-
teroppervlak aanzuigt. Pompen 
voeren het water vervolgens 
op en leiden het via transport-
leidingen naar de snelfilters. 
 

 SNELLE  
ZANDFILTRATIE

Om de laatste zwevende stoffen 
te verwijderen, verdeelt Water-
net het water over 24 snelfil-
terbakken. Deze bakken zijn 
gevuld met een filterbed van zes 
lagen grind met van boven naar 
beneden steeds grovere korrels 
(steunlaag). Bovenop deze 
steunlaag ligt een dikke laag grof 
zand. Dit zandpakket filtert de 
zwevende stoffen uit het water. 
Op de zandkorrels leven boven-
dien allerlei nuttige bacteriën, 
die bijvoorbeeld stoffen als am-
monium goed kunnen afbreken. 
Zodra de filters gaan verstop-
pen, worden ze in omgekeerde 
richting met water en lucht 
gespoeld. Het vuile water wordt 
via de spoelwatervijvers en een 
transportkanaal naar het begin 
van de voorzuivering (voor 
coagulatieproces) afgevoerd 
en hergebruikt. Het gefilterde 
water wordt verzameld in een 
filtraatkelder en vervolgens 
naar de productielocatie van 
Weesperkarspel verpompt. 

TRANSPORT  

Een dubbele transportleiding van 
tien kilometer lang transpor-
teert het gefilterde water vanuit 
Loenderveen naar de ruwwa-
terverdeelbakken van Weesper-
karspel (Amsterdam-Zuidoost). 
Vanaf de verdeelbakken stroomt 
het water rechtstreeks naar de 
ozonkelders.  

OZONISATIE

In de ozonkelders wordt ozongas 
aan het water toegevoegd.  
De dosering van het gas gaat met 
doseerbuizen van poreus materi-
aal. De fijne belletjes en statische 
mengers zorgen ervoor dat het 
ozongas goed met het water 
mengt. Door het sterk oxiderend 
vermogen van ozon worden de 
nog aanwezige organische stof-
fen (o.a bestrijdingsmiddelen) 
en ziekteverwekkers afgebroken. 
Het water verblijft minimaal 
twintig minuten in de ozon-
contactkelders. De chemische 
en bacteriologische kwaliteit 
van het water neemt hierdoor 
aanzienlijk toe. Daarnaast zorgt 
ozon ook voor een betere smaak, 
geur en kleur van het water. 

ONTHARDING 

Na de ozonisatie wordt het 
water minder hard gemaakt, 
door een deel van de kalk te 
verwijderen. Dit proces gebeurt 
in onthardingsreductoren, die 
gevuld zijn met granaatzand. 
Door natronloog aan het water 
toe te voegen, vindt een kristal-
lisatieproces plaats en zet de 
kalk zich op de zandkorrels af. 
Zo vormen zich marmerachtige 
korrels. De hardheid van het 
water wordt teruggebracht tot 
8,4 °D of 1,5 mmol kalk per liter. 
Minder kalk in het water is 
belangrijk, omdat: huishoude-
lijke waterontharders daardoor 
niet nodig zijn; bij het wassen 
de laagste dosering wasmiddel 
volstaat; het drinkwater met 
een hogere pH (zuurgraad) kan 
worden gedistribueerd, waar-
door loden en koperen leidingen 
minder worden aangetast en er 
dus minder van deze metalen in 
het drinkwater en het riool-
water terechtkomen. 

Nadat het water onthard is, 
wordt de zuurgraad van het  
water gecorrigeerd met zout-
zuur. Dit is om de koolfilters 
(zie stap 8) te beschermen tegen 
overmatige kalkafzetting. 

KOOLFILTRATIE

Om de resterende schadelijke 
bestanddelen uit het water te 
halen, past Waternet actieve 
koolfiltratie toe. In de nauwe 
poriën van kooldeeltjes worden 
deze bestanddelen uit het water 
afgevangen en door bacteriën, 
die aan het koolfiltermateriaal 
zijn gehecht, afgebroken. Een 
gram kool heeft een oppervlak 
van bijna een voetbalveld groot. 
Door deze biologische activiteit 
in de filters is het zuurstofver-
bruik met name in de zomer-
maanden groot. In de zomer 
wordt het filtraat met zuurstof 
verrijkt. Met natronloog vindt 
een correctie van de zuurgraad 
plaats, om te voorkomen dat het 
water het leidingnet aantast. 
De koolfilters worden regelma-
tig met water en lucht gespoeld 
om verstopping te voorkomen. 
Het vuile water wordt naar 
de spoelwaterverwerking 
afgevoerd, gereinigd en naar het 
begin van het zuiveringsproces 
teruggevoerd. Na anderhalf jaar 
gaat het koolfiltermateriaal tij-
delijk terug naar de leverancier 
om te worden gereactiveerd. 

SPOELWATER 
BEHANDELING

De spoelwaterbehandeling hoort 
niet bij het hoofdproces van de 
drinkwaterbereiding; het is een 
secundair proces. Spoelwater 
komt vrij als de snelfilters en 
koolfilters met lucht en water 
worden schoongespoeld. Met 
speciale dynamische zandfil-
ters maak men het spoelwater 
geschikt voor hergebruik in het 
zuiveringsproces. Deze manier 
van recycling is niet alleen ef-
ficiënt, maar voorkomt ook dat 
het milieu wordt belast met een 
grote stroom afvalwater. Vóór het 
filter wordt een kleine hoeveel-
heid ijzerchloride aan het water 
toegevoegd, waarna de door coa-
gulatie gevormde vlokjes worden 
afgevangen in een zandfilter. Het 
zand in dit filter wordt door een 
luchtpomp continu in beweging 
gehouden en gereinigd. Het 
schone spoelwater gaat vervol-
gens terug naar de ruwwaterver-
deelbak en komt daar weer in het 
hoofdproces terug.

LANGZAME  
ZANDFILTRATIE

De laatste zuiveringsstap is de 
langzame zandfiltratie. Het 
water stroomt met een lage 
snelheid door filterbedden van 
fijn zand. Deze filters houden de 
laatste zwevende deeltjes tegen 
die vrijkomen uit de koolfilters. 
De belangrijkste functie van de 
langzame zandfiltratie is echter 
het afvangen van bacteriën en 
andere ziekteverwekkers. Het 
eindproduct is helder, lekker en 
gezond drinkwater! 

OPSLAG

Het drinkwater is nu klaar 
voor gebruik. Waternet slaat 
het op in twee grote drinkwa-
terreservoirs. Deze opslag is 
nodig omdat mensen overdag 
veel drinkwater gebruiken en 
’s nachts juist weinig. Dankzij 
de reservoirs kan de productie 
constant worden gehouden en  
is er altijd lekker en betrouw-
baar drinkwater. 

TRANSPORT  
EN DISTRIBUTIE

Waternet levert het drinkwater 
aan huishoudens en bedrijven 
in en om Amsterdam. Hiervoor 
gebruikt Waternet zeven distri-
butiepompen en een leidingnet 
met een totale lengte van on-
geveer tweeduizend kilometer. 
Waternet zorgt ervoor dat het 
water zo kort mogelijk in de 
leidingen blijft. Daardoor blijft 
de kwaliteit van het water op 
peil en ontvangen onze klanten 
altijd vers en betrouwbaar 
drinkwater.  

1 INNAME VAN KWELWATER
• Bethunepolder:
-  2 toerengeregelde pompen met 
schoepverstelling:

  6.000 m³/h per stuk (35 kPa)
• Amsterdam Rijnkanaal:
-  2 toerengeregelde pompen:
  8.000 m³/h per stuk (40 kPa)

2 COAGULATIE
• 3 pompen á 2.500 m³/h (15 kPa)
•  4 bassins: oppervlakte per bassin:  

40 x 80 m
• Dosering van ijzerchloride:
- 1e trap 8 g Fe/m³
- 2e trap 4 g Fe/m³

3 WATERLEIDINGPLAS
- Verblijftijd: ca. 100 dagen
- Oppervlakte: 123 ha
- Volume: 6,9 Mm³

4 SNELLE ZANDFILTRATIE
• Aantal filters: 24
- Filteroppervlakte: 48 m² per filter
- Filtratiesnelheid: gemiddeld 6 m/h
-   Filterspoeling: lucht: max. 42 m/h
    water: max. 44 m/h

5 TRANSPORT
•  Leiding:
- Lengte: 10 km
- Diameter: 2 x 1.000 mm

6 OZONISATIE
4 doseer/contactkelders:  
inhoud 390 m³
Ozondosis: min. 1 g/m³ - max. 3,0 g/m³
Ozonproductie uit lucht: 3 ozon  
ge neratoren á 8,3 kg/h

7 ONTHARDING
-  Pelletreactoren: 8 stuks, diameter  

2,6 m, hoogte 8 m, capaciteit 600 
m³/h per stuk

- Dosering: Natronloog 25%
- Entmateriaal: granaatzand 0,15/0,3 mm

8 KOOLFILTRATIE
• Aantal koolfitlers: 26
• Filterafmetingen:
-  Koolfilters Noord: oppervlak 12 x 48 m², 

filterbedhoogte 2,08 m.
-  Koolfilters Zuid: oppervlak 14 x 30.9 m² 

per stuk, filterbedhoogte 3,24 m
-  Filtratiesnelheid: gem. Noord 3,1 en Zuid 

4,9 m/h
- Filterspoeling: Lucht 60 m/h,
•  Water: flow op watertemperatuur  

gestuurd, min 20 m/h max 40 m/h
•  Koolhandeling: 4 semi-automatische 

kooltransportinstallaties, capaciteit:  
25 m³/h

9   SPOELWATERBEHANDELING
• 7 DynaSandfilters á 40 m³/h
-  Vlokmiddel: ijzerchloride  

1 á 3 mg/l spoelwater
• Slibopslag en ontwatering:  
-  2 slibdroogvelden, totaal oppervlak  

ca. 1.000 m²

10  LANGZAME ZANDFILTRATIE
• 12 langzame zandfilters á 605 m²
- Filtratiesnelheid: max. 0,7 m/h

11 OPSLAG
• 2 drinkwaterreservoirs: 
á 15.000 m³ nuttige inhoud

12  TRANSPORT EN DISTRIBUTIE
- Max. daglevering: 115.000 m³
• Pompconfiguratie stad
- 2 x 1.900 m³/h (310 kPa)
- 3 x 3.600 m³/h (310 kPa)
• Pompconfiguratie Gooi
- 3 x 1.150 m³/h

9 12

11

Waternet zorgt er voor dat huishoudens 
en bedrijven in en om Amsterdam 
jaarlijks over 90 miljoen kubieke  
meter drinkwater kunnen beschikken.  
Dit drinkwater wordt op de productie-
locaties Leiduin (70%) en Weesper-
karspel (30%) gemaakt.  

Voor productielocatie Weesperkarspel 
(Amsterdam Zuidoost) is het kwelwater 
uit de Bethunepolder bij Maarssen de 
belangrijkste grondstof voor de berei-
ding van het drinkwater. Indien de vraag 
naar drinkwater groot is en onvoldoende 
Bethunewater beschikbaar is, kan ook 
water uit het Amsterdam-Rijnkanaal 
worden ingezet. De voorzuivering van 
het ruwe water gebeurt op de vesti ging 
Loenderveen, de nazuivering op de 
vesti ging Weesperkarspel. 

Het maken van drinkwater is een tech-
nisch complex proces. Deze brochure 
beschrijft de twaalf stappen van het 
zuiveringsproces van kwelwater tot 
kraanwater. De nummers in het schema 
verwijzen naar de verschillende stappen. VAN KWELWATER  

TOT KRAANWATER  
in 12 stappen
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TECHNISCHE GEGEVENS: 
 VAN KWELWATER TOT KRAANWATER

FeCl3
(ijzerchloride)

O2
(zuurstof)

NaOH
(natronloog)

neerslag


