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het transport van het basalt/biomassa
mengsel is in elke filtercel een mammoetpomp (airlift) voorzien.
De luchttoevoer naar de mammoetpompen vormt het belangrijkste regelinstrument om de hoeveelheid biomassa
in het filter te beïnvloeden. Gebruik
makend van de relatie tussen de weerstand over het filterbed en de hoeveelheid
biomassa in het filter (meer biomassa
verhoogt de weerstand van het filterbed)
is de luchttoevoer naar de mammoetpompen zodanig geautomatiseerd, dat een
vooraf in te stellen waarde voor de
filterbed-weerstand niet wordt overschreden. Hierdoor wordt bereikt dat:
- door een minimale verwijdering van
biomassa in de opstartperiode de aangroei
van biomassa en daarmee de activiteit van
het filter wordt bevorderd, waardoor de
opstartperiode wordt verkort;
- tijdens perioden met geringe nitraataanvoer ('s ochtends) de verwijdering van
biomassa wordt beperkt, zodat bij een
toenemende nitraatvracht voldoende
biomassa in het filter aanwezig is om een
snelle adaptatie mogelijk te maken.
Recirculatie
Zoals aangegeven, is het van belang dat de
in het filter aanwezige hoeveelheid
biomassa voldoende is voor de verwerking
van de aangevoerde nitraatvracht. Om
deze reden wordt 's nachts, naast
'vasthouden' van biomassa, zorggedragen
voor een basis nitraataanvoer (instelbaar
tussen 5 en 50% van de gemiddelde
nitraataanvoer) naar het DynaSand filter.
Dit wordt gerealiseerd door, naast de
terugvoer van waswater van het DynaSand
filter, ook een hoeveelheid effluent van
het DynaSand filter terug te voeren naar
de voorbezinktanks, zodat in de bestaande
zuiveringsonderdelen een verdringing van
nitraatbevattend water richting DynaSand
filter plaatsvindt.
Aanvullend onderzoek op semipraktijkschaal
Het ontwerp van de vergaande stikstofverwijdering op de awzi 'De Groote
Lucht' is een evenwichtige combinatie van
twee verschillende zuiveringsprocessen, te
weten:
- biologische nitrificatie in de bestaande
procesonderdelen volgens een conventioneel zuiveringsprincipe;
- biologische denitrificatie door een tot
op heden slechts op beperkte schaal
toegepast denitrificerend compactsysteem,
type DynaSand filter.
Hoewel van beide systemen afzonderlijk
een groot aantal onderzoekresultaten en
praktijkgegevens voorhanden is, zijn er tot
op heden weinig praktijkervaringen op-

gedaan met de combinatie van beide
systemen, vooral ten aanzien van het
effect op de effluentsamenstelling van lage
watertemperatuur en in de praktijk optredende fluctuaties in wateraanvoer en
vuilvracht. Om hierin meer inzicht te
krijgen en mede gezien de wenselijkheid
de bedrijfsvoering van de awzi 'De Groote
Lucht' vertrouwd te maken met het
denitrificerend DynaSand systeem, wordt
begin 1996 een DynaSand proeffilter van
45 m 3 /h in bedrijf genomen. Met dit
proeffilter wordt ook het voorgenomen
besturingsconcept geoptimaliseerd.
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plannen en het wegnemen van onzekerheden sterk gevoeld.
De krappe planning stond niet toe om een
proefinstallatie op lokatie te bedrijven en
evalueren in het kader van de systeemkeuze of de dimensionering. Een proefinstallatie zal wel in het winterseizoen
'95/'96 worden bedreven, enerzijds om
nog in het uitvoeringsstadium eventuele
aanpassingen (bij voorbeeld in de besturing) voor te kunnen stellen, en anderzijds om de bedrijfsvoering al voordat de
installatie gereed komt ervaring op te laten
doen met het concept en te wennen aan
de veel snellere procesdynamiek van dit
systeem ten opzichte van die van een
actief-slibinstallatie.
De werken zijn voorbereid, de bestekken
gereed, de awzi De Groote Lucht zal tijdig
aan de stikstofverwijderingseisen kunnen
voldoen.
Naschrift
De tot standkoming van het ontwerp van
bovenbeschreven aanpassing van awzi
'De Groote Lucht' is de voorlopige slotfase van een groot aantal inspanningen
van anderen desbetreffende systeemkeuzen, praktijkonderzoek en ondersteuning. In dit verband willen wij dank
zeggen aan de heer M. M. A. Bentvelsen
(Hoogheemraadschap van Delfland), de
heer W. A. M. Jansen (DHV Water), de
heer Piekema (ex-DHV Water), de heer
M. Zeegers en diens medewerkers van de
awzi 'De Groote Lucht' en de overige
projectteamleden.
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Justitie sluit onderzoek in
Nijmeegse milieuzaak af
De Arnhemse officier van justitie die
belast is met milieuzaken, verwacht begin
februari het onderzoek naar gerommel
met schone-grondverklaringen bij de
dienst Milieu van de gemeente Nijmegen
te kunnen afsluiten. Het duurt dan echter
nog tot eind februari voordat justitie een
beslissing neemt over mogelijke strafrechtelijke vervolging van ambtenaren of
de gemeente.
Medio vorig jaar werd bekend dat
Nijmeegse milieu-ambtenaren de wet
hebben overtreden bij het afgeven van
schone-grondverklaringen voor bouwlokaties. Dat zou, met instemming van het
college van B en W, zijn gebeurd omdat
de landelijk vastgestelde richtlijnen veel te
streng zijn. Burgemeester D'Hondt van
Nijmegen stelde dat de gemeentelijke
bouwstroom stil zou komen te liggen als
de wettelijke normen precies waren
gevolgd.
Inmiddels staat vast dat op ten minste een
lokatie in het Nijmeegse centrum
vervuilde grond is gestort. Ook op een
grasveld in de Nijmeegse wijk Hees ligt
een berg vervuild zand, waar volgens
omwonenden ook stank vanaf komt.
Volgens de gemeente levert de illegaal
gebruikte of vervoerde vuilde grond
echter nergens gezondheidsrisico's op.
Justitie heeft, aldus een woordvoerster,
veel mensen gehoord. Zij wil niet zeggen
of een of meer ambtenaren zich hebben
verrijkt aan het afgeven van die verklaringen. De gemeente Nijmegen
opperde die mogelijkheid zelf in een persbericht over de kwestie. Hoelang de
praktijken hebben geduurd is evenmin
duidelijk.
De milieu-officier verwacht nog zeker vier
weken nodig te hebben om het procesverbaal administratief te verwerken. Pas
daarna wil justitie een beslissing nemen
over seponeren, schikken of vervolgen.
Het openbaar ministerie beschouwt het
onderzoek naar het illegaal lozen van
bedrijfsvet in de riolering door de
gemeente Nijmegen als afgehandeld, nu
burgemeester D'Hondt onder protest de
voorgestelde schikking van 120.000
gulden heeft betaald. De gemeente moest
in de vetkwestie ook ruim acht ton aan het
Zuiveringschap Rivierenland betalen als
naheffing plus boete. (ANP)

Besluitvorming over Stikstofverwijdering oprwzi 'DeGroote Lucht'

Inleiding
In 1991 besloot het Hoogheemraadschap
van Delfland in het kader van de AMvB
voor N - en P-verwijdering (in combinatie
met toenemende hydraulische en biologische belasting) voor de rwzi 'De
Groote Lucht' te Vlaardingen, een project
te starten om tijdig aan de nieuwe
effluenteisen te kunnen gaan voldoen.
De rwzi is oorspronkelijk ontworpen als
tweetrapsinstallatie, met een capaciteit van
285.000 i.e. en 12.000 mVh. De installatie
beschikt over slibgisting met energie-
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opwekking en slibontwatering met zeefbandpersen. De bouw is destijds op
compacte wijze gerealiseerd, door de
procesdelen beluchting en voorbezinking
boven elkaar te situeren en vele leidingen
in de bouwdelen monoliet op te nemen.
Voor een nadere beschrijving van de
werking van de installatie wordt verwezen
naar het nevenartikel.
Om blijvend te kunnen voldoen aan
effluent-eisen stonden in principe meerdere mogelijkheden open. Bijhet
beschouwen van deze mogelijkheden
waren de onzekerheden die bestonden
over toekomstige hydraulische en biologische belasting een extra moeilijkheid.
Via een voortgaand proces vanhet
inperken van keuzemogelijkheden, met
tussentijdse toetsingen door proefnemingen en onderzoek, werd gekomen
tot het huidige stadium, te weten afgeronde bestekken voor de aanbesteding
van realisatie van de nageschakelde
compactinstallatie.
Proceskeuze
In eerste instantie zijn er dertien
zuiveringsprocessen die in aanmerking
komen voor nadere beoordeling globaal
gedefinieerd. Zonder dimensionering of
kostenraming, maar overwegend op grond
van kwalitatieve beschouwingen konden
hieruit in korte tijd een viertal procesvarianten als veelbelovend worden geselecteerd voor een verdere systeemkeuze.

Samenvatting
In dit artikel wordt ingegaan op het proces van systeemkeuze voor aanpassing van
de awzi 'De Groote Lucht' voor stikstofverwijdering. Vanuit een breed scala aan
technologische opties werd de keuze bepaald op een concept met toepassing van
een nageschakeld compactsysteem. In de praktijk is deze techniek alwel bekend,
echter de technologische aanwending ervan voor N-verwijdering is nog vrijwel
onbekend. In een nadere toespitsing werd vervolgens de keuze gemaakt voor het
type compactsysteem. Hiertoe zijn onder meer bezoeken gebracht aan diverse
(buitenlandse) praktijkinstallaties. Na weging van aspecten op het gebied van
projectorganisatie, prijsvorming en procesgaranties werd gekozen voor filters op
basis van het Dynasand-principe.
In het nevenartikel wordt nader op het procesontwerp en de werking van de
installatie ingegaan.

Deze keuze zou gaan tussen :
Variant la:
- handhaving bestaande installatie
- ijzer- en PL-dosering op tussenbezinktanks
- nageschakelde denitrificerende filters
Variant lb:
- handhaving bestaande installatie
- ijzer- en PE-dosering op voor- en op
tussenbezinktanks
- denitrificatie met methanol in bestaande
beluchtingstanks
Variant 2a:
- sloop oxydatiebedden (ombouw tot
ééntrapssysteem)
- bijbouwen beluchtingstanks
- defosfatering door simultane precipitatie
- uitbreiden nabezinkcapaciteit
Variant 2b:
- sloop oxydatiebedden
- bijbouwen beluchtingstanks
- biologische defosfatering in hoofdstroom (bijbouwen anaërobe tank)
- uitbreiden van de nabezinkcapaciteit
Deze systemen zijn vervolgens gedimensioneerd en de kosten ervan zijn geraamd.
Zowel de stichtingskosten als de bedrijfsvoeringskosten zijn begroot, waarna de
vergelijking op basis van contante waarde
is gemaakt. Voor enkele kostenfactoren
zijn hierbij gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Hierbij worden vooral genoemd:
- benodigde hoeveelheid ijzerchloridedosering (en daarmee samenhangende
slibproduktie);
- de mate van denitrificatie in de
oxydatiebedden en daaruit voortvloeiende
hoeveelheid methanoldosering en grootte
van compactsysteem;
- mogelijke denitrificatie in de beluchtingstanks;
- de denitrificerende efficiency van
compactsystemen;
- de gravitatie-indikking van het gecombineerde primair, humus- en chemisch
slib welk mogelijk extra indikapparatuur
kan vergen.
Naast de kostenbeschouwing en gevoeligheidsanalyse zijn ook aspecten gewogen

als de te verwachten processtabiliteit en
bedrijfsvoering, faseringsmogelijkheden
en toekomstperspectieven.
Op grond van deze systeemkeuze werd
voorlopig geconcludeerd dat de varianten
la en lb de voorkeur verdienen. Len
definitieve keuze zou pas kunnen worden
gemaakt nadat onderzoek was uitgevoerd
naar de onzekerheden uit bovengenoemde
gevoeligheidsanalyse.
Voortgaand onderzoek en definitieve
systeemkeuze
In dezelfde periode als de bureaustudie is
op de rwzi Houtrust van het Hoogheemraadschap van Delfland, in opdracht van
de STOWA onderzoek op kleine praktijkschaal verricht naar de bedrijfsvoeringsaspecten en rendementen van enkele
typen compactsystemen [2].Dit onderzoek
heeft circa een jaar geduurd.
Inmiddels werd op verschillende plaatsen
ervaring opgedaan met P-verwijdering
door preprecipitatie. Laboratorium- en
praktijkonderzoek werd op een groot
aantal grotere awzi's uitgevoerd en de
resultaten ervan geanalyseerd.
Op grond van de uitkomsten van deze
onderzoeken kon met voldoende betrouwbaarheid een evaluatie van de systeemkeuze-aspecten worden gemaakt. Hierbij
werden de inmiddels nader bepaalde
capaciteitseisen, milieu-eisen en de finale
slibverwerking in samenhang met de Pen N-verwijdering beschouwd. Voor het
probleem van het hydraulisch verval over
de rwzi bij toegenomen belasting werden
in combinatie met de technologische
beschouwingen waterloopkundige
metingen uitgevoerd. Op basis van de
bevindingen uit deze onderzoeken is door
het Hoogheemraadschap de voorkeur
voor variant la uitgesproken. Daarbij zijn
nog resterende onzekerheden geïdentificeerd. Deze moeten worden weggenomen
alvorens de gekozen variant nader kan
worden uitgewerkt.
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Praktijkonderzoek en
simulatieberekeningen
De onzekerheden hadden in belangrijke
mate betrekking op de verwijdering van
fosfaat en zwevende stoffen door dosering
van ijzerzouten in de tussenbezinktanks.
Door de beperkte hydraulische capaciteit
van deze tussenbezinktanks en de sterk
wisselende hoeveelheid slib die vanuit de
oxydatiebedden wordt aangevoerd is het
de vraag of een goed bezinkbare vlok kan
worden verkregen. Hen alternatief is de
dosering in de voorbezinktanks, waar
dergelijke wisselingen en by-pass onder
rwa omstandigheden niet plaatsvinden.
Echter het is daarbij onzeker of de toeloop
van zwevende stof naar de beluchtingstanks afdoende is gereduceerd.
Ter beantwoording van deze vragen is een
ijzerchloride-doseerinstallatic gebouwd,
waarmee het effect van doseringen in de
tussenbezinktanks kon worden bepaald.
Gedurende deze onderzoeken is
tegelijkertijd de gezamenlijke gravitaire
indikking van verschillende slibsoorten
beschouwd.
Met behulp van het programma SIMBA is
de tweede trap van de rwzi De Groote
Lucht gesimuleerd. Het model is gekalibreerd aan de hand van analyses van de
afloop van de tussenbezinktanks en het
effluent van de rwzi. Gebruik werd
gemaakt van registraties van temperatuur
en dagaanvoerpatroon. Met deze simulaties konden uitspraken worden onderbouwd voor stikstofconcentraties, het nut
van recirculatie over de beluchtingstanks
en de effecten van rwa.
Keuze type compactsysteem
Nadat definitief voor de procesconfiguratie op hoofdlijnen was gekozen kwam
men voor de keuze van het type compactsysteem te staan. Ook deze keuze is stapsgewijs gemaakt.
Allereerst werd een literatuur-verkenning
uitgevoerd naar op de markt verkrijgbare
systemen. Hieruit kwamen zeven potentiële systemen en hun leveranciers naar
voren. Bestudering van deze mogelijkheden heeft geleid tot een inperking tot
drie systemen/leveranciers waartussen
uiteindelijk zou worden gekozen. In dit
keuzestadium is een bezoek gebracht aan
een praktijkinstallatie van elk der drie
systemen, waarbij de operationele
aspecten konden worden besproken.
Hoewel de bedrijfservaring van elk
systeem nog betrekkelijk gering was en
niet gericht op stikstofverwijdering, werd
uit deze bezoeken toch waardevolle informatie verkregen.
Een belangrijk aspect bij de keuze is
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vanzelfsprekend de prijsvorming (investerings- en bedrijfsvoeringskosten in
relatie tot de werkzaamheid van de
installatie). Voor elk van de in aanmerking
komende systemen zijn royalties verschuldigd. De vraag doet zich daarbij voor over
het soort bouwprojectmanagement dat
men wil voeren. In aanmerking komen
drie organisatievormen:
- turn-key levering door of namens
systeemleverancier (licentiehouder)
- bouwteam-organisatie waarin opdrachtgever, adviseur en toekomstig aannemer
(systeemleverancier) de werken voorbereiden en de uitvoering vervolgens aan
de voorbereidende aannemer wordt
gegund
- 'klassieke' bouworganisatie: het adviesbureau stelt bestekken op die volgens
gangbare aanbestedingsregels (UAR86/UAR-EG-91) op de markt worden
gebracht.
Om diverse redenen is voor dit project de
voorkeur gegeven aan de 'klassieke'
bouwprojectorganisatie. Alvorens het
principe-ontwerp verder uitgewerkt en de
bestekken gereed te kunnen maken, moest
eerst een keus voor een type systeem
gemaakt worden. Het op de markt
brengen van dit ene systeemtype zou
echter nadelige prijsvormingsconsequenties kunnen hebben, aangezien
feitelijke marktverhoudingen dan niet
meer zouden gelden. Het was derhalve
zaak de prijsvorming al te regelen in het
stadium van definitieve keuze en vóór de
uitwerking van het principeplan.
De prijs- en prestatievaststelling
Daartoe werd een programma van eisen
opgesteld, op grond waarvan de eerst in
aanmerking komende systeemleverancier
gevraagd werd zich te committeren. Dit
commitment betrof ten eerste de bouwprojectorganisatie, ten tweede de systeemperformance en ten derde de leveringsomvang met bijbehorende prijsstellingen.
In het programma van eisen werd zeer
gedetailleerd vastgelegd welke omvang en
aard van het water uit de afloop van de
nabezinktanks zou zijn, in termen van
debietvariaties, temperatuur en watersamenstelling. De eisen voor nitraatomzetting (en andere eisen) werden
gesteld, vergezeld van daarop aansluitende performancemetingen. Garantieen sanctiestelling op basis van deze eisen
en bemonsteringsmethodiek maakt dit
onderdeel compleet.
Mede in relatie tot de procesgaranties en
sanctiestelling werd een prijscommitment
gevraagd en gegeven. Hierbij was uitgangspunt dat de omvang van de levering
zo gering mogelijk zou zijn, opdat de

omvang van resterende leveringen en
werken voor het project die concurrerend
aanbesteed worden zo groot mogelijk zou
zijn. De prijscommitment betrof uiteraard
ook de vrijwaring van opdrachtgever voor
licentierechten. Wel werd bij de leveringsomvang een aantal varianten aan omvang
en prijsconsequentie verkend, om de
optimale verdeling van werken in
percelen vast te stellen, op grond van een
zo helder mogelijke scheiding van verantwoordelijkheden in relatie tot prijsvorming.
Op grond van afgegeven commitments op
basis van het zeer goed gedefinieerde
programma van eisen en protocol van
controles werd door het Hoogheemraadschap definitief gekozen voor het type
compactsysteem op basis van het
Dynasand-concept. In de Benelux worden
de desbetreffende licenties en leveranties
verzorgd door de firma Astraco.
In deze fase vond terugkoppeling plaats
naar de systeemkeuze in eerste instantie,
waarbij gebleken is dat deze niet behoefde
te worden heroverwogen.
Ontwerp en bestekken; uitvoering
Direct aansluitend werd het ontwerp
verder uitgewerkt en de bestekken voor
de civieltechnische, werktuigbouwkundige
en elektrotechnische werken opgesteld.
De bestekken worden aanbesteed volgens
de regels van het UAR-EG 1991. Bij de
aanbesteding zal de systeemleverancier als
enige uitgenodigd worden om in te
schrijven op het desbetreffende perceel,
voor het tevoren vastgelegde bedrag. Na
de gunning van de werken zal de firma
Astraco, als ncvenaannemer gecoördineerd door de directie met de werken
door andere aannemers, onder toepassing
van het UAR 1989, de realisatie van de
specifieke Dynasand-componenten
verzorgen.
Planning
Het gehele traject van planvorming,
systeemkeuze, prijsonderhandelingen en
besteks gereedmaken stond van het begin
af aan onder de spanning van enerzijds
het gegarandeerd behalen van de stikstofeffluenteis tijdig voor de gestelde datum in
de AMVB (1 januari 1998) en anderzijds
van het goed funderen van elke te maken
keuze. Gelet op het gegeven dat met de
gekozen technologie nog geen praktijkervaring is opgedaan en het gegeven dat
met de bouwwerken en bedrijfsvoering
voor een awzi van deze omvang aanzienlijke kosten zijn gemoeid, werd de
behoefte aan onderbouwing van de
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