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Vanaf1976 wordt herafvalwater vairde
gemeenteHuizen enomstrekeugcziiiverd
opderioolwaterzuiveringsinrichting
(rwzijHuizen. De destijdsgerealiseerde
rwziwaseen laagbelaste actiefsl ib-

Rioolwaterzuiveringsinrichting
Huizenklaarvoordetoekomst

iustallatie met indewaterlijn twee
parallelle straten. Alleen in dezomermaanden wasnitnjicatie vereist.

IR. J.M. JANUS,
DHV WATER BV

In depraktijk werd de effluentkwaliteit

ING M.A. TELLIER,

in belangrijke mate beïnvloed doorde

D I E N S T WATERBEHEER EN RIOLERING

slechte slibbezinkingseigenschappen.
Hierdoorspoeldeerregelmatig slib uit
denabeziuktanks meemet het effluent.
Gezien het recreatie/gebruik van het ontvangend oppervlaktewater, het Gooimeer,
wasdezesituatie niet langeraanvaardbaar. Ook vanwege her beleid omde
belasting opderandmeren van de
nutriëntenjosfor enstikstofterug te
dringen werd doordewaterkwaliteitsbeheerder besloten omderwzi Huizen
aan tewassen. Hierbij werden randvoorwaardengesteld, zoals optimale
inpassing van bestaande procesouderdelen, bijvoorkeur biologische/os/aatvcrwijderiug eneen uitvoeringsvorm met
optimaleslibbcziukeigenschappen.

AFB. 1

Aandachtspunten ontwerpfase — Op
basis van een systeemvergelijking is gekozen
voor uitbreiding van de rwzi Huizen als een
actiefslibsysteem met voorbezinking en
biologische fosfaatverwijdering. Op grond
van de lagere kosten en de naar verwachting
goede slibbezinkmgseigenschappen ging de
voorkeur uit naar een cascadereactor.
Daarnaast was het ombouwen van één van
de bestaande voorbezmktanks tot anaërobe
tank uit kostenoogpunt aantrekkelijk.
Omdat met dit concept in Nederland
nauwelijks praktijkervaring bestond is dit
in een pilot-plantsysteem op de rwzi Huizen
in de periode september 15192 tot maart 1993
onderzocht. Het doel hierbij was om de
opzet van de waterlijn met biologische fosfaatverwijdering te onderbouwen. Op basis
van debereikte positieve resultaten is
besloten om het gekozen concept op praktijkschaal te realiseren.

Uitvoering — De waterlijn van de aangepaste rwzi Huizen is schematisch weergegeven in afbeelding 1.
Bijdeuitwerking zijn allebestaande procesonderdelen opnieuw gebruikt. Van de twee
voorbezinktanks blijft er een alszodanig in
gebruik en isde tweede omgebouwd tot
anaërobe tank. Tussen deze twee tanks is
een onbeluchte selector met drie compartimenten gebouwd. Na de anaërobe tank is
een tusscngcmaal gerealiseerd. Hierbij is
gekozen voor centrifugaalpompen met
verticale schroeven. Door het tussentijds
opvoeren was het mogelijk om de waterspiegel in de bestaande aëratietanks te
verhogen, waardoor het effectief volume
met 30% toenam.
Deaëratietanks m de twee straten zijn uitgevoerd alsgecompartimenteerde propstroomreactoren. Elke aëratietank bestaat uit zes
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1

het is goed mogelijk gebleken om
bestaande procesonderdelen in te
passen, ook al betekende dit dat de
procesfuncric ervan wijzigde;

2

mede als gevolg hiervan bevatte het
procesconcept een aantal onzekerheden, die door een pilot-plantproef
werden weggenomen;

3

er is bewust gekozen om de traditionele wijze van desinfectie te vervangen
door UV-desinfectie.

In combinatie met de in te passen nabehandelingstechnieken isde rwzi Huizen
hiermee oprimaal voor de toekomst uitgerust.

VEWIN start
Begeleidingsgroep
Huishoudwater
AFB. Z

UV-INSTALLATIE

compartimenten, verdeeld over twee tanks
in serie.Alseerste tank isde bestaande aératietank gebruikt, die in twee compartimenten isverdeeld. De tweede tank in serie is
nieuw bijgebouwd en bestaat uit vier compartimenten. Vande zes compartimenten in
elke straat fungeren het eerste en het derde
alsvoordenitrificarieruimte. De verdeling
van het afvalwater over deze compartimenten kan in het verdeelwerk na het tussengemaal worden aangepasr. De compartimenten 2 en 6zijn continu belucht met behulp
van keramische beluchtingselementen.
Het vierde en vijfde compartiment kunnen
facultatief aëroob ofanoxisch worden
bedreven en zijn daarom voorzien van
mengers en van membraanbeluehtings
elementen. Voorde menging van de voordenitrificatiecompartimenten en de facultatiefanoxischccompartimenten is gekozen
voor ophaalbarc mengers met een verricalc
asen een laag roercntal.
Eengeavanceerde procesregcling stuurt
dezuurstofmbreng. Mede op basisvan de
on-line gemeten ammonium- en nitraatconcentraties in de afloop van het zesde
compartiment wordt het zuurstofsetpoint
in debeluchte comparrimenten bijgesteld
en wordt de functie mengen/beluchten in
defacultatief anoxische/aërobe compartimenten gewijzigd. Het recirculatiedebiet
naar de voordenkrificatiecompartimenten
wordt geregeld op basis van een redoxporentiaalmcting in deze compartimenten.

Debestaande nabczinktank- en retourshbeapaciteit hoefde niet te wotden aangepast. Bij het ontwerp iser tevens rekening
meegehouden dat in de toekomst op
relatiefeenvoudige wijze aanvullende
behandelingstechnieken voor verdergaande
verwijdering van zwevende srofen fosfor
kunnen worden bijgebouwd.
Desinfectie — Vanwege de lozing op het
Gooimeer isdesinfecrie van het effluent van
mei tot oktober vereist.Zoals ook elders in
Nederland gebruikelijk werd dit gerealiseerd
door dosering van chloorbleekloog aan het
effluent. Van meet afaan werd bij de aanpassing van de rwzi Huizen de voorkeur uitgesproken voor desinfectie door bestraling
van her effluent met ultraviolet licht.
Hoewel deze methode duurder iszijn er
grote voordelen aan verbonden zoals het
uitblijven van devorming van potentieel
giftige en carcinogcnc verbindingen, het
ontbreken van transportrisico's ende uitschakeling van virussen. Mede op basis
van degunstige praktijkervaringen in de
Verenigde Staten is besloten om de rwzi
Huizen als eerste rwzi in Nederland uit te
voeren met UV-desinfectie. In afbeelding 2
isde UV-installatie op de rwzi Huizen weergegeven.
N a w o o r d — Terugkijkend op het ontwerptraject van de aanpassing van de rwzi
Huizen zijn de volgende kenmerkende
punren te noemen:

Zowel deVEWIN als het ministerie van
VROM hebben de afgelopen maanden
studies gedaan naar diverse aspecten van de
inzet van ander warer dan drinkwater voor
huishoudens. Daarbij isgekeken naar de
criteria volksgezondheid en techniek, economie en milieu, woonbeleving en juridische
aspecten. Debevindingen van deze studies
bieden echter geen eenduidig beslissingsmodel.Daarom gaat deVEWIN zich nu
richren op het volgen van experimenten
op dit terrein. Daartoe zal deVEWIN een
begeleidingsgroep instellen met vertegenwoordigers van de warerleidingbedrijven
die bezig zijn met ander-water-projecten.
De begeleidingsgroep heeft onder meer ten
doel het ontwikkelen van praktische technische enjuridische afspraken om de op die
terreinen nog levende vragen te beantwoorden en een onderlinge afstemming te
krijgen tussen deverschillende projecten
op het gebied van de leverings- en aansluitvoorwaarden. Daartoe zullen ook contacten
worden gelegd met consumentenorganisaties en installateurs.
Woonbeleving — Op het gebied van de
woonbeleving isnog erg weinig bekend.
DeVEWIN isvan plan om in overleg met
NOVEM en SEVde ervaringen met lopende
projecten te evalueren.
Daarnaast zal debegeleidingsgroep nader
onderzoek moeten voorbereiden voor een
methode om de betekenis van ander-watersysremen voor milieu en economie door te
rekenen, waarbij vooral wordt gedacht aan
een Life CycleAnalysis (LCA-meetsysteem).

335

10- 1997

