Uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinrichting 'De Groote Lucht'te
Vlaardingen met nageschakelde biologische denitrificatie door een
DynaSand filter

Inleiding en probleemstelling
In 1982 werd de afvalwaterzuiveringsinrichring 'De Groote Lucht' te Vlaardingen in bedrijf genomen. In deze awzi
wordt het afvalwater van Vlaardingen,
Maassluis, Schiedam en De Lier oxydatief-biologisch gezuiverd. De awzi
bestaat uit de volgende procesonderdelen:
- ontvangwerk, roosters en voorbezinktanks;
- I e trap biologische zuivering door
oxydatiebedden en tussenbezinktanks;
- 2 e trap biologische zuivering door aëratietanks, nabezinktanks en slibretourvijzels;
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Samenvatting
In verband met de aangescherpte eisen voor de stikstof- en fosfaatverwijdering in
afvalwaterzuiveringsinrichtingen, moet de awzi 'De Groote Lucht' te Vlaardingen
worden aangepast. Zoals in het nevenartikel elders in dit blad is aangegeven werd
gekozen voor nageschakelde biologische denitrificatie door DynaSand filtratie. In
het navolgende wordt een beschrijving gegeven van het ontwerp van deze denitrificerende compactinstallatie en de noodzakelijke aanpassingen van de bestaande
procesonderdelen van de awzi 'De Groote Lucht'.

polymeer-dosering vóór de tussenbezinktanks;
- maximale nitrificatie van stikstof in de
bestaande aëratietanks;
- biologische denitrificatie van het
nitraatbevattende effluent van de
nabezinktanks door een nageschakeld
denitrificerend compactsysteem, type
DynaSand continu filtratie.
De huidige belasting van de awzi en de
ontwerpcapaciteit na de aanpassing,
alsmede de thans geldende en de nieuwe
vergunningvoorwaarden zijn vermeld in
tabel I.
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De bestaande installatie
Aangezien stikstofverwijdering in een
nageschakelde denitrificerende compactinstallatie alleen plaatsvindt als deze
stikstof in de vorm van nitriet of nitraat in
het te behandelen water aanwezig is, moet
de aan de compactinstallatie voorafgaande
behandeling van het afvalwater gericht
zijn op een zo volledig mogelijke
nitrificatie van de aanwezige stikstof. Dit
betekent, dat de bestaande aëratietanks
van de awzi zodanig moeten worden
belast, dat zowel 's zomers als 's winters
de slibleeftijd voldoende hoog is
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- zandcyclonen in de primair sliblijn,
slibverwerking, luchtbehandeling en
energievoorziening.
In afbeelding 1is de huidige behandeling
van het afvalwater, het slib en de ventilatielucht weergegeven.
Het ontwerp van de bestaande zuiveringsinstallatie was gericht op een vergaande
BZV-verwijdering en een partiële stikstofverwijdering.
In het kader van de AMvB met betrekking
tot N- en P-verwijdering moet de awzi 'De
Groote Lucht' sinds 1januari 1995 een
voldoende bijdrage leveren aan de
beoogde 75% P-verwijdering in het
verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook moet naar
verwachting vóór 1januari 1998 aan de
verscherpte effluenteis voor totaal stikstof
(< 10 mg/l N totaa i, als jaargemiddelde)
worden voldaan. In verband met deze
aangescherpte effluenteisen en een te
verwachten toename van de hoeveelheid
afvalwater in het verzorgingsgebied, is
besloten de awzi 'De Groote Lucht' aan te
passen.
Zoals aangegeven in het nevenartikel is gekozen voor het volgende zuiveringsconcept:
- P-verwijdering door ijzerzout- en
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Afl>. 1-Huidigprocesschema waterbehandeling van deawzi 'De Groote Lucht'.

TABEL I- Belastingeffluentsamenstellingen vergunningvoorwaarden voorbestaande entoekomstige situatie
Parameter
Belasting
DWA
RWA
Inwonerequivalentie
Effluentsamenstelling
Bezinkbare stoffen
Onopgeloste stoffen
BZV5
N(Kj)
Nlomi
^totaal

Effluenteisen
Bezinkbare stoffen
Onopgeloste stoffen
BZV5
N/Kj)
N,„nu,l
P.o.aal

Beslaande situatie

Na aanpassing

4.100 mVh
12.000 mVh
278.000 IE 136 g O,

4.350 m 3 /h
12.000 mVh
285.000 IE(136 g0 2 )

< 0,1 ml/l
< 15 mg/l
< 5 mg/l
< 3 mg/l
< 30 mg/l
< 2 mg/l

< 0,1 ml/l
< 15 mg/l
< 5 mg/l
< 2 mg/l
< 9 mg/l
< 0,8 mg/l

< 0,3 mg/l
< 30 mg/l
< 20 mg/l
< 20 mg/l (zomer
niet van toepassing
niet van toepassing

< 0,3 mg/l
<30 mg/l
<20 mg/l
<20 mg/l
niet van toepassing
< 10 mg/l (jaargemiddelde
< 0,9 mg/l (jaargem iddelde;

tusï
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('s winters minimaal 11 dagen) om de
nitrificatie van de in het afvalwater aanwezige stikstof' in stand te houden.
Uit de bedrijfsresultaten van de bestaande
installatie blijkt, dat het in stand houden
van nitrificatie gedurende de wintermaanden niet mogelijk is. De oorzaak
hiervan is een onvoldoende werking van
de tussenbezinktanks, waardoor de naar
de aëratietanks gevoerde hoeveelheid
gesuspendeerde stoffen zodanig groot is,
dat de voor nitrificatie minimaal vereiste
sliblccftijd niet kan worden bereikt. Een
mogelijke oplossing is een dosering van
ijzerzouten en polymeer vóór de tussenbezinktanks, waardoor zowel het rendement ten aanzien van N(Kj)-verwijdering
als het rendement ten aanzien van de
verwijdering van CZV en gesuspendeerde
stoffen kan worden verhoogd. Een technologisch en economisch aantrekkelijke
optie is de dosering van ijzerzouten af te
stemmen op de vereiste fosfaatreductie
van 75% in het verzorgingsgebied van het
Hoogheemraadschap van Delfland, over-

2e biologischezuivering

eenkomend met 85% reductie van de op
de awzi 'De Groote Lucht' aangevoerde
fosfaatvracht. Besloten is op de awzi 'De
Groote Lucht' een tijdelijke installatie voor
opslag en dosering van ijzerzouten en
polymeer te realiseren en deze optie in de
praktijk te testen.
Vanaf medio 1994 is deze installatie voor
de dosering van ijzerzout en polymeer
in bedrijf en is een omvangrijk proefprogramma uitgevoerd, waarbij de
aandacht vooral gericht was op de te
bereiken fosfaatverwijdering, de
rendementsverbetering met betrekking tot
de verwijdering van gesuspendeerde
stoffen in de tussenbezinktanks en de
mate waarin de naar de aëratietanks
gevoerde stikstofvracht werd genitrificeerd.
Uit deze praktijkresultaten blijkt, dat bij
een chemicaliëndosering van 12-15 mg/l
Fe en 2 mg/l polymeer de naar de aëratietanks gevoerde stikstofvracht met circa
14% en de hoeveelheid gesuspendeerde
stoffen met circa 50% wordt verlaagd. De
CZV-vracht wordt globaal gehalveerd.

nabezinking

effluent

Onder deze procescondities werd ruimschoots voldaan aan de fosfaateis (85%
verwijdering), waarbij de resterende
ammoniumstikstof in de aëratietanks
vrijwel volledig tot nitriet en nitraat werd
omgezet.
Mede op basis van de verkregen praktijkgegevens werden procesberekeningen en
computersimulaties uitgevoerd, waaruit
bleek dat door deze chemicaliëndosering
op de tussenbezinktanks, de awzi 'De
Groote Lucht' een in de naaste toekomst
te verwachten belasting van 285.000 IE zal
kunnen verwerken.
Een verdere toename van de belasting
boven 285.000 VE en een eventueel noodzakelijke vergroting van de hydraulische
capaciteit zal, wanneer nodig, worden opgevangen door een bij te bouwen separate
zuiveringsstraat met een geïntegreerde
stikstof- en fosfaatverwijdering.
Aanpassing van de bestaande
installatie-onderdelen
Naast de bouw van een nageschakelde
biologische denitrificatie moeten enige
aanpassingen aan de bestaande
zuiveringsinstallatie plaatsvinden. De
belangrijkste hiervan zijn:
Beluchtingscapaciteit
De beluchting van de aëratietanks vindt
plaats door blowers en buisdiffusoren.
De beluchtingscapaciteit was destijds
ontworpen op een volledige BZVverwijdering en een gedeeltelijke
nitrificatie. Mede in verband met een
in de loop van de jaren geleidelijk
opgetreden verstopping van de diffusoren
en een nu te realiseren volledige
nitrificatie van de in het afvalwater aan-

Principe van het DynaSand filter
Inafbeelding Awordt eenschema vanhet
denitrificerende DynaSandfilter gegeven.Het
denitrificerend DynaSandfilter bevateenuit
basaltkorrels bestaandefilterbedvulling,
waarop zich denitrificerende micro-organismen bevinden.Inhetfilter wordt het inde
toevoer aanwezige nitriet/nitraat door deze
micro-organismen onder anoxische omstandigheden omgezet instikstofgas enwater.
Voorwaarde hierbij isdateen gemakkelijk
afbreekbare koolstofbron aanwezig is
(bijvoorbeeld methanol).
Dewerking van hetDynaSand filter isalsvolgt
(afb.A).HetDynaSand filter wordt opwaarts
doorstroomd;de nitraatbevattende voeding
metdegedoseerde methanol (1)wordtvia
een leiding (2)onderin hetfilter gebracht en
verdeeld (3)over hetfilterbed.Nafiltratie (4)
wordt hetgedenitrificeerde waterviaeen
overstortrand (5)afgevoerd.Terwijl hetwater
inopwaartse richting hetfilterbed doorstroomt,beweegt het basalt zich,door de

Afb.A -Schematischeweergavevan hetDynaSandfilter.

continue onttrekking vanbasaltonderin de
conus (8)door eenmammoetpomp(7),
uniform in neerwaartse richting (6).Door deze
basaltbeweging vindteencontinue afvoer van
verontreinigingen plaats,waardoor eenevenwicht wordt bereikttussen de momentane
stofaanvoer, devorming van biomassa ende
afvoervanstof uithetfilter.Deindemammoetpomp ingebrachte opstijgende lucht (9,13)
vormt dedrijvende kracht voor dit neerwaartse
basaltransport naarde conus.Het indemammoetpomp inopwaartse richting getransporteerde met micro-organismen begroeide
basaltwordt door eenwasinrichting geleid
(12),waardoor ten gevolgevande schurende
werking een scheidingtussen het basalten
deverontreinigingen (biomassa indevorm
vanslib) plaatsvindt. Debasaltwasser bevindt
zich boven in hetfilter en is concentrisch
geplaatst rond de mammoetpomp. Hetgewassen basaltvult,viadewasinrichting, hetfilter
weer aan. Devastestof wordt methet
waswater (11),dat ineencontinue stroom het
filter aande bovenzijdeverlaat,afgevoerd.
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wezige ammonium, moet de beluchtingscapaciteit worden vergroot. Hiertoe wordt
zowel de blowercapaciteit als de diffusorcapaciteit uitgebreid. De vergroting van
de diffusorcapaciteit vindt plaats door de
vervanging van de huidige buisdiffusoren
van 50 cm lengte door buisdiffusoren
van 75 cm lengte, in combinatie met een
geringe uitbreiding van het aantal
ditïusoren.
Rechtstreekse toevoervan voorbezonken water
naar deaëratietanks
Als voldoende organische stof aanwezig
is, bieden de aëratietanks in de zomermaanden voldoende capaciteit voor
gedeeltelijke denitrificatie van de
gevormde nitrier en nitraat.
Om deze reden wordt in de etïlucntgoot
van de voorbezinktanks een gestuurde
regelschuif aangebracht, zodat een instelbare hoeveelheid voorbezonken afvalwater rechtstreeks naar de aëratietanks
kan worden gevoerd. Op deze wijze kan
de op het DynaSand filter te doseren
hoeveelheid methanol worden beperkt,
wat zowel uit milieutechnisch als uit
economisch oogpunt voordelen biedt.
Beperking van zuurstofinslag in heteffluent
van de nabezinktanks
De bestaande nabezinktanks zijn voorzien
van diepe effluentgoten, waardoor een
zekere nabeluchting van het effluent
plaatsvindt. Deze in het effluent aanwezige zuurstof moet in het denitrificerendc
DynaSand filter worden verwijderd, wat
tot een extra verbruik aan methanol leidt
(0,87 kg methanol/kg 0 2 ) . 1er beperking
van het methanolverbruik wordt de
valhoogte in de effluentgoten zo veel
mogelijk beperkt door handhaving van
een zo hoog mogelijk waterniveau in deze
goten. Hiertoe zijn niveaugestuurde afsluiters in de afvoer van elk van de nabezinktanks aangebracht.
Ontwerpgrondslagen
Theoretischegrondslagenvoor biologische
denitrificatie
Bij biologische denitrificatie worden nitriet
en nitraat gereduceerd tot hoofdzakelijk
N 2 -gas. Voor de celgroei (assimilatie) en
als energiebron (dissimilatie) gebruiken
de bacteriën bij dit proces de in afvalwater
aanwezige organische stof of, als deze in te
beperkte mate aanwezig zijn, een toe te
voegen koolstofbron zoals bijvoorbeeld
methanol, ethanol of azijnzuur.
De reductie van achtereenvolgend 0 2 en
N0 3 " wordt weergegeven door de
volgende reactievergelijkingen:
2 CH3OH + 3 0 , - 2 C 0 2 + 4 11,0

(1)

5CH3OH + 6NO33 N 2 + 5 HCO3-

OH- + 7 I1 2 0 +

Vaststelling van de optimale
hydraulische capaciteit
De omvang, en daarmee de kosten van
de compactinstallatie, kunnen worden
beperkt door het via een 'bypass' rechtstreeks afvoeren van een zodanige
hoeveelheid effluent van de nabezinktanks
(ruw effluent), dat voor het totale effluent
wordt voldaan aan de effluenteis van
maximaal 10 mg/l N(totaal) als jaargemiddelde. Bij een rest N(Kj) concentratie van 1,9 mg/l, bedraagt de toelaatbare
NO x -N concentratie 8,1 mg/l. Uitgaande
van een gemiddeld NO x -N concentratie
van circa 25 mg/l in het effluent van de
nabezinktanks dient, om aan de vergunningwaarde te voldoen, theoretisch
slechts 77% van de in het effluent van de
nabezinktanks aanwezige NO x -N te
worden gedenitrificeerd. Op basis van dit
uitgangspunt is nagegaan, hoeveel ruw
effluent per dag moet worden gedenitrificeerd en hoeveel niet gedenitrificeerd ruw
effluent via de 'bypass' kan worden
afgevoerd. Hiertoe is voor een aantal
capaciteiten van het Dynasand filter de
NU)Ulai-concentratie van het totale effluent
berekend, uitgaande van:

2

Als voor de samenstelling van de
biomassa wordt uitgegaan van de formule
C 5 H 7 0 2 N, wordt de totale reactievergelijking voor dissimilatie en assimilatie als volgt:
1,083 CH3OH + NO3" - 0,065 C 5 H 7 0 2 N +
0,758 HCO3- + 0,242 OH" + 1,439 H 2 0 +
0,468 N 2
(3)
Uit de reactievergelijking (1) blijkt, dat er
0,67 g CH3OH nodig is per g verwijderde
O, en uit vergelijking (.2) volgt dat 1,9 g
CH3OH benodigd is per g gerespireerde
NO3-N.
Op grond van reactievergelijking (3) kan
worden afgeleid dat door de celopbouw
het CH30H-verbruik circa 30% hoger zal
liggen, zodat het hieruit te berekenen
specifieke methanol-verbruik 2,47 g/g
NO3-N bedraagt en 0,87 g CH 3 OH per g
verwijderde 0 2 .
De specifieke biomassaproduktie bedraagt
0,53 g per g gedenitrificeerde N.
Toelaatbare belasting
Voor het ontwerp van het DynaSand filter
is zowel de hydraulische belasting als de
nitraatbelasting van belang. De maximale
hydraulische belasting van het filter
bedraagt 15 mV(m 2 .h). Deze waarde is
vastgesteld op basis van het gekozen
relatief fijne filtermateriaal. De toelaatbare
NO3-N belasting van het filter wordt mede
bepaald door de in de praktijk voorkomende minimum watertemperatuur.
Op de awzi 'De Groote Lucht' bedraagt de
waargenomen laagste watertemperatuur in
de aëratietanks 9°C. Aangenomen is dat
de minimum temperatuur van het naar het
DynaSand filter te voeren nitraathoudende
effluent van de nabezinktanks weinig zal
afwijken van deze waarde. Uitgaande van
een procestemperatuur van 9°C wordt
voor de maximaal toelaatbare specifieke
N(N0 3 ) belasting een waarde van 1,8 kg
N 0 3 - N / ( m 3 basalt.dag) aangehouden.

- een nitraat verwijderingsrendement van
het DynaSand filter van 88%;
- het op de awzi in de praktijk voorkomende aanvoerpatroon, zowel bij dwa
als bij rwa.
De berekeningen werden uitgevoerd voor
drie capaciteiten van het DynaSand filter
en twee specifieke dagaanvoerpatronen, te
weten één dagaanvoerpatroon waarbij de
regenaanvoer voornamelijk tijdens de
dwa-dagpiek plaatsvond en één dagaanvoerpatroon waarbij de regenval voornamelijk buiten de dwa-dagpiek plaatsvond.
Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is de via de 'bypass' af te voeren
jaarhoeveelheid ruw effluent en totaal te
lozen N(Kj)- en N(NO x )-concentratie
berekend.
In afbeelding 2 is de relatie tussen de te
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installeren capaciteit van de compactinstallatie en de Nlol.m]concentratie (jaargemiddelde) van het totale effluent van
de awzi 'De Groote Lucht' weergegeven.
Uit afbeelding 2 blijkt, dat voor het
bereiken van de lozingseis, de te installeren capaciteit van de compactinstallatie
minimaal 2.800 mVh moet bedragen.
Uitgaande van een gewenste veiligheidsmarge ten aanzien van de N 0 3 - N concentratie van het effluent en mede in verband
met een modulaire opbouw van het DynaSand filter in eenheden van 600 m 3 /h, is
gekozen voor een ontwerpcapaciteit van
het DynaSand filter van 3.600 m 3 /h.
Uit afbeelding 2 blijkt ook, dat een
verdere vergroting van de compactinstallatie slechts tot een relatief geringe
verlaging van de N, olaal -concentratie in
het totale effluent van de awzi leidt.
De overige ontwerpgrondslagen zijn
samengevat in tabel II.

6
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TABEL II - Ontwerpgrondslagen biologische demtrificatie.

Parameter

Onlwerpwaarde

Hydraulische belasting
3.600 mVh
Specifieke hydraulische belastir g 15 m3 (m2-h)
Oppervlakte van het filterbed
240 m2
NO3-N belasting bij dwa
1.616 kg/d
Specifieke NI03-N belasting
bij dwa
1,8 kg (m3-d)
Volume van het filterbed
912 m3
Hoogte van het filterbed
3,8 m
Type filtermateriaal
basalt
Korrelgrootte
1-1,6 mm

PLATTEGROND OP 10.S0

Configuratie
Uitgaande van een oppervlakte van 5 m 2
per filtered, wordt de DynaSand installatie
opgebouwd uit 48 filtercellen.
Voor een optimale en flexibele procesvoering is gekozen voor de bouw van
2 straten van elk 3 filtereenheden, waarbij
één filtereenheid bestaat uit 8 filtercellen.
In afbeelding 3 is de layout van de
compactinstallatie aangegeven.
Processturing
Voor een optimale werking van het DynaSand filter is een goede verdeling van
zowel het nitraathoudende water als de
methanol over de 6 filtereenheden van
doorslaggevend belang. Om deze reden
wordt per filtereenheid een separate
methanol doseerpomp geïnstalleerd, zodat
per filtereenheid de methanoldosering zo
nodig kan worden bijgesteld.
Gezien de verblijftijd van het water in het
filter is voor de sturing van de methanoldosering gekozen voor een 'feed-forward'
regeling. Op basis van een nitraatmeting
en een debietmeting in de toevoer naar
het filter wordt het methanol doseerdebiet
ingesteld. Dit ingestelde doseerdebiet
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Afb. 3 - Bovenaanzichten dwarsdoorsnede van hetDynaSand filter.

wordt gecorrigeerd aan de hand van de
nitraatmeting in het effluent van het filter.
Als controle op een mogelijke overdosering van methanol wordt zowel van
het influent als van het effluent van het
DynaSand filter het CZV continu gemeten.
Bij een overschrijding van een vooraf
ingestelde verschilwaarde, wijzend op
overdosering van methanol, wordt de

dosering begrensd en wordt alarm
gegeven.
Regeling van de hoeveelheid biomassa
in het filter
Voor het verwijderen van de overtollige
biomassa uit het DynaSand filter vindt een
continue wassing van de basaltdeeltjes
plaats. Hierbij wordt circa 180 mVh
bedinhoud door de wassers gevoerd. Voor
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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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• Vervolg van pagina 61.
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)

