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Samendezuiversteoplossing
I N G . ED BRANDT, D I E N S T WATERBEHEER EN RIOLERING
ING R E M M I E N E E F , D I E N S T WATERBEHEER EN R I O L E R I N G
KLAAS R E P , HOOGHEEMRAADSCHAP U I T W A T E R E N D E SLUIZEN I N HOLLANDS
NOORDERKWARTIER

TussenlietHoogheemraadschap vanUitwaterendeSluizen inHollandsNoorderkwartier en HoogheemraadschapAmsrel.GooienVechtisajgelopenzomereensamenwerkingsovereenkomstgetekend
waarin isvastgelegd datAinstel,GooienVechthetafvalwater uitdeZaanstreekvoorUitwaterende
SluizenzuivertopderwziWestpoort.Hetgaat hierbijom 130.000i.e.eneenmaximum van 3500
kubiekemeterperuur. UitwaterendeSluizen betaalthiervoordekostprijsenknulietafvalwater vanafseptember2003afvoeren. Het isdeeerstekeer111 Nederland daropdezeschaal eensamenwerking
totstand komt waarbij afvalwater buitendcgebiedsgrenzeiiwordtbehandeld. Het HoogheemraadschapAmstcl.GooienVechtbreidt hiervoordezuiveringscapaciteit opderwziWestpoort uit.
HetrioolwateruitdewestelijkeZaanstreekwordtnuverwerktopderwzi Beverwijk.
Aangescherpte lozingseisenper 1januari2003,
emissiereductie indegemeentelijke rioolstelsels,uitbreidingvanwoonbebouwingen
industtie inhetverzamelgebied vanderwzi
Beverwijk zorgenervoor,datdeaanwezigezuiveringscapaciteit opdezerwzionvoldoendeis.
Uitbreidingsmogelijkheden oplocatiezijn niet
aanwezig(derwziisomringddoorindustrie).
OmdathetHoogheemraadschap vanUitwaterendeSluizeninHollands Noorderkwartier
verantwoordelijk isvoorhetzuiverenvanhet
afvalwater inNoord-Holland tennoordenvan
hetNoordzeekanaal moesthetomhetprobleeminBeverwijkoptelossennaarstigop
zoeknaarnieuwe mogelijkheden.

gemeenteZaanstad aangeboden inhetrioolgemaalZaandam-WestvanUSHN,vandaatwerd
hetviahetrioolgemaalAssendelft (USHN)
naarderwziBeverwijkgetranspotteerd,circa
16kilometerverderop.
Hetrioleringsstelsel inZaandam-Zuidwas

eengecompliceerd systeem,eensamenstelling
vanpersleidingen(onderbemalingen) envrijvervalriolenwattotgtoteoverlastvoorde
bewonerszorgde.Denoodliepzohoogopdat
ditectemaatregelengetroffen moesten
wotden.Deoplossingistoengevondendoot
hetafvalwater uitZaandam-Zuid aftekoppelenvanhettioletingsstelselenrechtstteeksvia
eennieuwtebouwenrioolgemaalteverpompennaarderwziWestpoortenaldaarteverwetken.DerwziWestpoottligtpaltenzuiden
vanhetNoordzcekanaalopslechts 1,5kilometervanZaandam-Zuid.Derwziwordtbeheerd
doorhetHoogheemtaadschapAmstel,Gooien
Vecht.Metingangvan24januari2001 wordt
hetafvalwater uitZaandam-Zuid daadwerkelijkopderwziWestpoortgezuivetd.
Dezesamenwerking(AGVzuivertvoor
USHN)heeft geleidtoteenoplossingvoorde
problemenvanUitwaterendeSluizenmet
bettekkingtotdetwziBeverwijk.AGVisbereid
gevondenhaarrwziWestpoortuit tebreiden
omnaastZaandam-Zuid ookhet afvalwater
uitZaandam-West,KoogaandeZaan,ZaandijkenWestzaan,intotaal3500kubiekemetet
peruut,tekunnen verwerken.Hiermeewordt
debelastingvanderwziBeverwijk zodanig
gereduceerd datdezerwzitijdigaande
lozingseisen kanvoldoen.
WatmoetUSHNdoenomhet afvalwater
inAmsterdamtekrijgen? Hethuidigesysteem

Hettransportsysteemvoorhetafvalwateruitde Zaanstreek.

Ineersteinstantiewetddeoplossing
gezochtinhetbouwenvaneennieuwetwzi
(uitsluitend voothetafvalwater uitZaanstadWest)inZaandam-Zuid ophet industrieterreinWestetspoot.Bezwarenvanmetnamede
voedingsindustriemaaktendezelocatiemindergeschikt.Alstweedelocatiekwamhet
industrieterrein Westzanerpoldet (i.o.)in
beeld.Onduidelijkheid overdeinrichtingvan
ditterreinenhettijdstip vanontwikkeling
deedookdezelocatie afvallen.
Indezelfde petiodevanhetzoekennaat
eenlocatievooreennieuwerwziontstondenin
Zaandam-Zuid ernstigeproblemen.Het
gebiedZaandam-Zuid levertzowelhuishoudelijkafvalwater alsindustrieel afvalwater.Her
afvalwater uitditgebiedwerddoorde
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iseropgerichtdatalhetafvalwater uitde
ZaanstreeknaarBeverwijkwordt getransporteerd.Omhetafvalwater inAmsterdam tekrijgen,moeten6500meterleidingen worden
gelegd,vierrioolgemalen verbouwdenéén
nieuwverzamelstationgebouwdworden.In
hettracévandeleidingenzitten viergestuurde
boringen,éénvanongeveer800meteronder
hetNoordzeekanaal,éénvanongeveer600
meteronderdeWestzanerdijk, éénvan1400
meteronderhetnatuurgebied Westzijdervcld
enéénvancirca200meteronderdeA8.In
totaalwordendestichtingskosten voorhet
aanvoersysteemgeraamdop11,5miljoen euro.
Afbeelding 1geeft hetaanvoersysteemZaanstad-West-rwziWestpoortweer.
Desamenwerking tussenAmstel,Gooien
VechtenUitwaterendeSluizenbiedteenaantalmaatschappelijke voordelen:
• Erwordtgeenberoepgedaanopdeopenbareruimte;
• Uitbreidingvaneenrwziisgoedkoperdan
eenvolledignieuwe zuiveringsinstallatie
doorhetgebruikvanbestaandevoorzieningen;
• Dekostenvanhetnieuweaanvoersysteem
liggenlagerdandekostenvoorhetverbouwenvanhetbestaandesysteem.In
gelduitgedrukt wordteenbesparingaan
maatschappelijke kostenbehaaldvancirca
tienmiljoeneuro.
Ontwerp rwzi Westpoort

Efjluentkwaliteit
DeeisenvoorderwziWestpoortzijngebaseerdophetlozingenbesluitstedelijk afvalwater.
Debiet
Hetaanbodaanafvalwater vanuitZaandamisgeprognotiseerd voor2015opmaximaal

3500kubiekemeterperuur,waarbijeenbiologischebelastinghoortvan 130.000i.e.(136g
TZV).Debiologischebelastingvandehuidige
rwziin2001 bedroeg370.000i.e.meteenmaximalehydraulischecapaciteitvan9000kubieke
meterperuur.Meerwaterstroomt nietdoor
deleidingen.DeaanvoervanuitZaandam
begrenstzoinfeitedemaximaleaanvoeruit
Amsterdam-Westenhethavengebied.Maximaalkan5500kubiekemeterperuurworden
aangevoerd.Uitprognosesopgestelddoorde
sectorrioleringen blijktdatna2006meerdan
die5500 kubiekemeteraanafvalwater vanuit
Amsterdambijregenzalworden afgevoerd.
Daarmeewordtdemaximalecapaciteitvande
rwzidusoverschredenenkunnen ongewenste
overstortenoptreden.Beslotenisditsurplusaf
tevoerennaardenieuwtebouwenrwziWest.
VoorhetontwerpvanWestpoortbetekentdit
datgeenrekeninggehouden hoeft teworden
meteenstijgendeaanvoerindekomende
decennia.Erkanduseen'scherp'ontwerp
wordengemaakt.
Voorbcziiikuuj
Dehuidigerwzibestond ootspronkelijk
uittweeseparaterwzi's:éénvoorhet huishoudelijk afvalwater uitAmsterdam-Westenéén
voorhetindustriëleafvalwater uithethavengebied.Derwzivoorhethuishoudelijk afvalwaterheeft eenvoorbezinktank.Sindstwee
jaar bestaatdescheidingmetmeerenworden
derweerwzi'salséénbedreven.Het afvalwater
wordtineenontvangwerknadevoorbezinktankgemengdenverdeeldengaatvervolgens
naarhetactiefslib(omloop)systeem. Indenieuwesituatiezalzoveelmogelijkwateroverde
voorbezinktankwordengeleid.Derest(voornamelijk bijregenweer)gaatdirectnaarhet
actiefslib-systeem. Ditbetekentdatbijdroog
weerhetwaterwordtvoorbezonken;bijregen

Effluenteisen.
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ig/1
CZV

125

BZV

zwevendestof 30

N-totaal
P-totaal

24 H 2 0

10

15/26-1002

Dezewaardemagineenbeperktaantalmonstersper jaar overschreden
worden.Hetaantaltoegestane overschrijdingen isafhankelijk vande
monsternamefrequentie. Dezemagmetmaximaal 100 procentworden
overschreden.
Dezewaardemagineenbeperktaantalmonstetsper jaar overschreden
worden.Hetaantaltoegestane overschrijdingen isafhankelijk vande
monsternamefrequentie. Dezemagmetmaximaal 100procentworden
overschreden.
Dezewaardemagineenbeperktaantalmonstersperjaaroverschreden
worden.Hetaantaltoegestane overschrijdingen isafhankelijk vande
monsternamefrequentie. Dezemagmetmaximaal 150procentworden
overschreden.
jaargemiddelde
voottschrijdendgemiddeldeovertienopeenvolgende etmaalbemonsteringen

eengrootgedeeltedaarvan(maximaalcirca60
procent)niet.
Slibbelastingcn stikstojvcnvijdemuj
Deslibbelastingisberekendconformde
HSA-methode.Uitdeberekeningvolgteen
slibbelastingvan0,085kgBZV/kgds^/d. Hierbijisrekeninggehouden methetchemisch
aandeelinhetslibbijeenaanvullendedosering.Tevensbleekdatcirca38procentvanhet
volumeactiefslibnodigisvoor denitrificatie.
Hiervanwordt20procentgerealiseerdmiddels
voordenitrificatie;deoverige18procentdenitrificatie vindtplaatsindenitrificatieruimte
(simultane stikstofverwijdering).
Tosfonenvijdcnng
Uithetoogpuntvanduurzaamzuiverenis
gekozenvoorbiologischefosforverwijdering in
dehoofdsrroom. Eenanaëroberuimtewordt
gecreëerdvolgenshetmUCT-proces.Uit
balansberekeningen bleekdateen(geringe)
ondersteuningdoorchemischeprecipitatie
nodigisomdegesteldecffluenteis tekunnen
realiseren.Dedoseringzalveellagerzijndan
indehuidigesituatievansimultane precipitatie.Debestaandedoscermstallatiekanhiervoorworden ingezetzodatgeenextrainvesteringennodigzijn.
Licluslibbcstnjding
Belangrijkvooreengoedewerkingvanhet
actiefslib-systeem isdebeheersingvandeslibbezinkeigenschappen.Inhetontwerpisals
volgtrekeninggehoudenmeteengoedebeheersingvandeslibafscheidingindenabezinktanks
(conform delaatsteSTOWA-richtlijnen):
• Dealspropstroom ingerichteanaërobe
ruimtegevolgddooreengescheidendenitrificatie/nitirficatiestappen. Verwachtmag
wordendatdeSVIonderde120ml/g blijft;
• Doorhethandhavenvaneenhoogzuurstofgehalte eneenlageammoniumconcentrarie(minderdanéénmilligramper
liter)indelaatsteaëroberuimte,wordt
eenlageSVI verwacht;
• Deseparateanoxischcruimredientminimaal20procentvanhettotaleactiefslibruimtctebedragenomzovoldoendecontacttijd terealiseren;
• Demogelijkheid omaluminiumverbindingentedoserenbijtegenvallendeSVI.
Bclastiruj actiefslib-systeem.
Intabel2zijndebelastinggegevensweergegevenvanhet actiefslib-systeem.
Processchema
Schematischziethetproceseralsvolgtuit.
Opdetekeningen isaangegevenwelkeonderdelenwordenbijgebouwd (gearceerd).Hierop
ontbreektnoghetnieuwtebouwenontvangwerk.
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Realisatie
(VerjBouw
Om hetwater tekunnen behandelen moet
erduseenzuiveringsstraat worden bijgebouwd enmoeten tevens debestaandeAT's
worden verbouwd. Dit zijn nogtraditionele
omloopsystemen metvergaande stikstofverwijdering maar zonder biologische fosforverwijdering enlichtslib bestrijding. DeAT'szullen worden voorzien vancompartimenten voor
deanaerobe-endentrificatieruimte. Verder
wordt eennieuw ontvangwerk gebouwd.Inde
beginfase vanhetproject wasuitgegaanvan
het aansluiten opbestaande ontvangwerken.
Datzijn ertwee:éénvoor huishoudelijk enéén
voor industrieel afvalwater. Inhet uitwerken
vanhetdefinitief ontwerp vanditaspect bleek

Tabel2:

echterdatheteen'spaghetti' aan leidingwerk
zou ontstaan metregelafsluiters indeaanvoerleidingen. Ermoestgeregeld worden om
zoveelmogelijk water naar devoorbezinktank
testuren enhetsurplus aanafvalwater (boven
de9000kubieke meter peruur)naar derwzi
West tekunnen afvoeren. Uiteenstudie bleek
dat eennieuwe ontvangwerk niet tot hogere
kosten leiddeenbedrijfsvoeringtechnisch grotevoordelen had.Voordeze laatste optie isdan
ookgekozen.
Vlaatbtluchters
Bijhetontwerp vandebeluchtinginstallatieisuitgegaan vanmembraambeluchters.Een
nieuwe ontwikkelingindezeisdeplaatbeluchterdieinmiddelsopeenaantal rwzi's inNeder-

Debelastingvanhetacnejiltb-systeem.

parameter
biologie
i.e.
RWA-debiet
DWA-debiet
debiet 24uurgemiddelde
CZV
BZV
Nkj
Ptot
stikstofverwijdering
slibbelasting
ontwerptemperatuur
slibgehalte
totaal volume
totaal volume denitrificatie
totaal volume nitrificatie
totaal volume anaërobe tank

waarde

eenheid

37475>8
9000
3420

mï/h
mï/h

53000
34484
14637
3608
839

m3/d
kg/d
kg/d
kg/d
kg/d

0.085

kgBZV/kgds.d
°C
kg ds/mï
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3-3
57300
11460
45840
6700

m3

land wordt toegepast.Besloten isdezeopWestpoort toetepassen indevorm.Althanser wordt
een full-scale proefuitgevoerd.Denieuwte
bouwen aëratictankzalwordenvoorzienvan
plaatbeluchters endeblowerszullen ineen tijdelijk opstellingwordengeplaatst.Vervolgens
zullen metingen worden uitgevoerdomde'OCload'tekunnen bepalen.Deresultaten vande
metingen endeervaringenvaneen halfjaar
proefdraaien wordengebruikt omdebeluchtinggoedtelaten functioneren. Belangrijk hierbij isvasttestellen wathetminimale luchtdebietdient tezijn inrelatiemethet rendement
vandeplaten.Zokunnen dandebesteblowers
wordengekozenomoptimaalvoordeeltebehalenmhetbesparen vanenergie.
Planning
Deopdracht dieUitwaterendeSluizenin
februari 2001 aanDWRgafwasduidelijk: inseptember 2003moet hetwateruitZaandam afgevoerd kunnen worden naarderwzi Westpoort.
Dat betekentdus inruim 2,5jaar eenuitbreidingmet130.000i.e!,eenhelekortetijd voor
ontwerp,bestekken enaanbestedingalsmedede
eigenlijke bouw.Omaandieeistekunnen voldoen isprioriteitgegevenaandieonderdelen
dievanbelangzijn omhetwaterte kunnen
ontvangen enbehandelen.Datbetekenthet
bouwen vaneenaératietankeen nabezinktank,
een retourslibgemaalenhetaanleggenvanhet
leidingwerk.Inseptember 2003kanhetwater
ontvangen worden,ondanksdathetnieuwe
ontvangwerkdannognietgereed is.Hetwater
kan namelijk totmedio 2004nogviadebestaandeontvangwerken worden aangevoerd.Danis
ookhetnieuweontvangwerk inbedrijfgenomen.Deaanbesteding heeft in september
plaatsgevonden endebouw isreedsgestart.
Aansluitend zaldandeafdekking vande
voorbezinktank worden gerealiseerd omvervolgensvoordezomer van2004testarten met
het ombouwen vandebestaande aeratietanks.
Medio 2006moet aanalle bouwwerkzaamheden eeneind zijn gekomen enderwzi volledig
in bedrijfis. *

NOOT
Per 1januari 2003gaai het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier op in het
nieuwe Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
jHHNKh Dir nieuwe waterschap iseen bundelina van de

m?

huidiae waterschappen USHN, Het ïan^e Rond, De
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Waterlanden, West Friesland, Groot Geestmerambacht en
Hollands Kroon.
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