
Strikte regels voor opslag drinkwater
Voor betonnen constructies die gebuikt worden voor opslag van drinkwater gelden strikte regels die vastgelegd zijn in de
richtlijn DCB-11-08.

In de Vechterweerd bij Dalfsen wordt in opdracht van
Vitens een drinkwaterproductie gerealiseerd. In
samenwerking met andere partijen uit de omgeving wordt
een zeer duurzame productielocatie gebouwd. Het
ontwerp en de bouw wordt de Breeam-
duurzaamheidsbeoordeling gecertificeerd. Het streven van
Vitens en aannemer Salverda is een 4-sterrencertificaat
(op een schaal van 5 sterren).
Het bouwkundige deel van de gebouwen wordt
voornamelijk in beton uitgevoerd. Dit betreft zowel het
hoofdgebouw als een geheel losstaand gebouw met
reinwaterkelders. Beide bouwvolumes worden glooiend in
het polderlandschap opgenomen. Drie wanden van de
productielocatie reizen en dalen van af het maaiveld. Op
het hoogste punt zijn deze wanden circa 8 m. Ze worden
uitgevoerd in antracietgrijs schoonbeton. 

Schoon beton
Na het gehele filterproces in het drinkwaterproductie gebouw wordt het schone water verpompt naar het opslaggebouw. Naast de
pompruimten en regelkamers zijn hier twee grote reinwaterkelders geheel van beton. In deze ruimte komt geen daglicht. Voor de
productie en opslag van drinkwater gelden strenge regels. Dat is ook van toepassing op beton dat voor deze constructie wordt
gebruikt. De betoneisen zijn vastgelegd in  de ‘Richtlijn voor de realisatie van betonnen drinkwaterconstructies de DCB-11-08
(2011)’. Deze richtlijn wordt beheerd en uitgegeven door KWR Watercycle Research Institute Nieuwegein.
De gebruikte hulpstoffen hebben een certificaat waarin de
geschiktheid voor deze constructies is aangetoond.
Spoelwater uit de recyclinginstallatie wordt niet gebruikt
voor deze samenstellingen. Voor toeslagstoffen geeft de
richtlijn aan dat er geen gebruik gemaakt mag worden van
gerecycled materiaal. Ook poederkoolvliesas in cement of
als vulstof is niet mogelijk. In relatie tot duurzaamheid en
dus tot Breeam-certificering is dit jammer maar de eisen
uit de richtlijn wegen zwaarder. Daartegenover is er wel de
mogelijkheid om hoogovencement CEM III toe te passen.
Betoncentrale Hasselt, die de betonmortel levert, is
houder van het Beton Bewust keurmerk. Met CEM III
kunnen zij toch een gunstig milieuprofiel voor de
betonmortel realiseren.

Site VOBN
De Richtlijn DBC-11-08 is te vinden op de site van VOBN: 
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