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Volgens het 'Lozingenbesluit WVO stedelijk
afvalwater' int 195)6'moeten stikstof- en
josjaatloziugcn mctgezuiverd effluent
vergaand worden teruggebracht. Voor het
Waterschap deMaaskant heeft dit uiteenlopende consequenties. Bi] het waterschap iseen
aanralgrote rwzi's in beheer: 's-Hertogenbosch
(400.000 i.e.), Land van Cuyk (115.000 i.e.]en
Oijen (300.000 i.e.). Om vooral aan destikstofeistekunnen voldoen isbesloten de rwzi
's-Hertogenbosch aan tepassen. Degebiedsbrede/os/aatreductievan75% is haalbaar
zoudergrootschalige aanpassingen aan deze
rwzi. Eenstreefwaarde van 3 mg/l volstaat.
VoorN i zijn echterwel aanpassingen
noodzakelijk. Ergeldteenjaargemiddeldc
streefwaarde van 12mgN ,/L Hierbij is het
ook van belang welkeN-rcductie wordt bereikt
opde rwzi's 'Land van Cuyk'en 'Oijcn'.
Voor het bereiken van degebiedsbrede
N-verwijdcring opjaarbasis zal vooral inde
zomermaanden stikstof vergaand moeten
worden verwijderd door rwzi 's-Hcrtogenbosch.
In dit artikel zal worden uiteengezet hoedit op
korte termijn opecu zogoedkoop mogelijke
wijze zal wordengerealiseerd

Het biologische deel van de rwzi
's-Hertogcnbosch bestaat uit vier identieke
zuiveringsstraten. Elkestraat bestaat uit een
aëratietank (AT)en twee nabezinktanks (NBT)
zoals in afbeelding 1 isweergegeven. Na
ontvangstwerk (A)engrofvuilverwijdenng (B)
vindt zandvang (C)en voorbezinking(VBT)
plaats. Ook iseen bufferbezinktank (BBT)aanwezig waar bij rwa een gedeelte van het afvalwater wordt opgeslagen. Deoverloop wordt
naar het biologische deel gevoerd. Bij eente
hoge hydraulische belasting kan, afhankelijk
van de SVI,een gedeelte worden gebypassed.
Deonderstroom wordt teruggevoerd naar
het ontvangstwerk. Deverdeling van de
beluchtingstank in een zestal compartimenten
vergroot het propstroomkarakter.
Compartiment 1 en 2 dienen momenteel
als beluchte selector. Onder de huidige aanvoercondities is de belasting van de rwzi te
hoog omjaargemiddeld tot voldoende
N-verwijdering te komen. Ook isde nabczink18
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capaciteit volgens de huidige STOWA richtlijn
onvoldoende bij rwa en gemiddelde SVI [1].

Oplossingen
De huidige installatie mtnficeert
gedurende het grootste deel van hetjaar het
volledige ammoniumaanbod. Denitrificatic
vindt uitsluitend simultaan plaats en leidt tot
relatief hogeN .-concentraties fca. 20 mg
o

N

totaal

^

o

,/ll mhet effluent. In de nieuwe opzet zal
totaal'
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voor-demtnficatie worden geïntroduceerd om
tot een verbeterde effluentkwaliteit te komen.
Gezien de huidige, relatief hoge slibbelasting
(0-0,16kg BZV/kgds*d)en oppervlaktebelasAfb.

Waterlijn rwzi's-Herrocjcnbosch.

ting van de nabezinktanks (>i,o m 3 /m 2 »uur)is
uitbreiding van de biologische en nabezinkcapaciteit van de zuivering een voor de hand
liggende, maar dure optie.Het alternatief is
het optimaal benutten van de bestaande voorzieningen met gebruikmaking van een uitgebreid aantal regelingen en vergroting van
de flexibiliteit van het systeem (variabele
anoxische zone,aanleg diverse russenverbindingen etc.).Deze benadering heeft als
voordeel dat het maximale uit de bestaande
zuivering wordt gehaald tegen minimale
kosten. Mogelijk overtreft de toekomstige
performance van de rwzi de ontwerpprestaties.
Deze extra 'gewonnen' capaciteit wordt in dit
geval beter benut maar is beperkt van omvang
en maakt dat een kritischer procesvoering
moet worden geaccepteerd. Samenvattend
kan worden gesteld dat het voldoen aan de75%
N-reductic lozingscis door het waterschap de
Maaskant wordt bereikt door een gebiedsbrede
aanpak te combineren met een minimum aan
investeringslasten en een toename aan
bedrij fsvoeringsinspanningen.

Studies
Om te onderzoeken ofde eventuele extta
capaciteit voldoende isom aan deeisen van
het waterschap tekunnen voldoen is in eerste
instantie een praktijkproef in één van de vier
straten uitgevoerd door de GTD Oost-Brabant
[2].Alsvervolg hierop iseen simulatiestudie
met een IAWQno. 1 model in SIMBA uitgevoerd door adviesbureau Vertis waarin een
aantal scenario's isdoorgerekend. De studies
zijn door Grontmij geëvalueerd en uitgewerkt
in een principeplan voor de uitbreiding [3].
Een 22weken durende praktijkproef is
grotendeels in dewinterperiode uitgevoerd.
Hierin isdeselectot in één van de straten
onbclucht gelaten en zijn in compartiment 3
van dezelfde straat voorzieningen getroffen die
het facultatief beluchten van het compartiment mogelijk maken. Om nitraat uit de
beluchte compartimenten terug tevoeren naar
de voot-denitrificatieruimte (compartiment 3)
isde shbretourpomp- en vijzel op maximaal
debiet ingesteld. Hierbij iseen deel van het
tetourslib om de selector geleid om tot een

Samenvatting
Onder de toenemende druk van aangescherpte lozingseisen en stijgende influentdebieten
wordt rwzi 's-Hertogenbosch momenteel aangepast. Door een uitgekiende uitbuiting van de
bestaande zuivetingscapaciteit, aangevuld met de introductie van geavanceerde regelingen,
wordt uitbreiding van het tankvolume vootkomen en een meer kritische bedrijfsvoering
geaccepteerd. Een langdurige praktijkproef en een modelsimulatiestudie ondetschrijven deze
mogelijkheid. Eén en ander leidt tot een zuiveringsinstallatie diezeer flexibel inspeelt op de
vetanderende omstandigheden en de aangeboden vuillast zuivert op maat.
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optimale vlokbelading en hydraulische verblijftijd te komen in deze ruimte. Ook is een
pomp geïnstalleerd die voor recirculatie van
compartiment 6naar 3zorgt.
Eenachttal situaties isonderzocht waarbij
de recirculatiepompcn, de beluchting en de
mengers verschillend ingesteld werden.
Tijdens de onderzoeksperiode heeft de
N-concentratie van het effluent van de procfstraat gemiddeld 15 en maximaal 20 mg
N t o m | / l bedragen. Duidelijk werd dat tijdens
koude weken (ca. 11°C]de voordenitrificatieruimtc ook belucht moest worden om de
nitrificaticcapaciteit te behouden. Dezuivering vervalt, de onbeluchte selector buiten
beschouwing latend, op deze momenten in de
oude - onvoldoende N-vcrwijderendesituatie.

gemiddelde effluentkwaliteit < 12 N , ,-,,
mg/l mogelijk is.Preprccipitatie in combinatie
met methanoldoscring voor denitrificatic
moet dan echter worden toegepast (variant5).
Tijdens de praktijkproef waren de resultaten
iets gunstiger dan met simulatie werd voorspeld. Eenjaarsimulatic van variant 4, waarbij
de seizoensinvlocd van met name het temperatuurvcrloop zichtbaar wordt, geeft zonder
rejectiewatcrbchandehng, een gemiddelde
N-totaal gi van ca. 12mg/l (afb. 2).Op basis
van de uitkomsten van de praktijkproef en
demodclsimulatie isdoor het Waterschap
besloten door tegaan met de introductie van
voordenittificatie binnen de bestaande
configuratie. Methanoldoscring ishierbij niet
opgenomen. Aan Grontmij isgevraagd een
adviseursbestek op testellen voor de nieuwe
situatie waarbij knelpunten in het systeem zo
goed mogelijk moeten worden afgeschermd [5J.

Simulatiestudie
Door een simulatiestudie iseen vijftal
varianten van de zuivering enkele dagen
(in steady state) doorgerekend. Hierbij zijn
achtereenvolgens cumulatiefde volgende
processen geïntroduceerd:

1
2
3
4

Uitgangssituatie met voordenitrificatic
r+traploze beluchting
2 +rejecticwatcrbehandclmg
3 + introductie pteprecipitatie inVBT
enBBT

5

4+ introductie methanoldoscring in
voordcnitrificatieruimte

6 jaarsimulatie van scenario 4zonder
rejectiewaterbehandcling(temperatuurinvloeden)

Knelpunten
Op basis van bovenbeschreven ervaringen
iseen zuivcringsontwerp gemaakt. Hierbij
zijn diverse regelingen opgenomen om een
aantal knelpunten op te vangen. Ter illustratie
iseen aantal van de te realiseren regelingen
weergegeven in tabel 1.

Tabel1
regeling

opbasisvan

0,-regeIing
O -setpointtegcling
Facult. beluchting comp.3
Spuishbrcgcling
Rctourslibverdelmg

DO

By-pass

temperaturen.
Voorkomen van overbelasting van de
bestaande nabezinktanks onder rwacondities.
Deafname van de nitrificaticcapaciteit bij
dalende temperaturen is in de nieuwe configuratie bij introductie van een denitrificatieruimte kritischer geworden. Bij dalende nitrificaticactiviteit wordt FeCl,gedoseerd in de
toevoer van de voorbezinktanks. Hierdoor
wordt tot maximaal 60% BZVverwijderd wat
de slibbelasting van ca.0,16verlaagt naar
ca.0,09 kg BZV/kgds'dag. De surplus-slibproductie neemt af, waardoor de sliblecftijd
(SRT)toeneemt en de nitrificeerders in het
systeem gehouden kunnen worden.
DeBZV/N-verhouding in het influent is nog
hooggenoeg om voldoende denitrificatic te
realiseren voor het behalen van voldoende vcrwijderingsrendement opjaarbasis. In afbeelding 3is het verschil weergegeven russen de
kritische (rode lijn) en onrwerp (blauwe lijn)
slibleeftijd. Door middel van FeCl,-doscnng
(gele lijn), wordt de kritische SRTniet overschreden.

Overzichtvandegeplandc regelingenop rwzi's-Hemxjcnbosdi

Recirculatie
Deresultaten van de simulatie geven aan
dat bij een temperatuur van ca. 19°Ceen

De belangrijkste knelpunten zijn:
Behoud van nitrificaticcapaciteit bij lage

NH -N (comp. 6}
NH -N (comp.6)
Droge stof
Vlokbelading/HRT
NO -N (comp.3)
SVI/slibspiegel(NBT)

comp. 4-6
comp. 4-6
comp.3
retourslib leiding
verdeelwcrkselector/
voordenitrificatie
comp. 6—» comp.3
BBT
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derhalve om Al-zout in de beluchtingstanks te
doseren. Het BZV-verwijderingsrendement is
met deze maatregel opjaarbasis stuurbaar.

Conclusies
Rwzi 's-Hertogenbosch wordt momenteel
aangepast. Hierbij vindt geen uitbreiding van
de capaciteit plaats in de zin van bij te plaatsen
tanks maar wordt de bedrijfsvoering binnen
de bcsraande configuratie kritischer bedreven.
Met optimaal gebruikmaking van regelingen
en een flexibel beheer van diverse onderdelen
van dezuivering zal het Waterschap deMaaskant aan de75%N-reductie in het beheersgebied voldoen. Het Waterschap heeft hierbij
nadrukkelijk het accent gelegd op exploitatiein plaats van investeringskosten. De achterliggende gedachte isdat bij exploitatiekosten
nog verdere optimalisaties mogelijk zijn in
geval van onder- en of overbelastingen.
Investeringen, eenmaal gedaan, zijn achteraf
niet meer beïnvloedbaar, f

•SRT ontwerp/praktijk

-SRT-kritisch/maximaal

FeCß-dosering[leidendtot <SRT
kritisch]
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Erbestaat gevaar voor licht-slibvorming
ondanks de te installeren selector. Op basis
van slibspiegelderectie vindt reductie plaats
van de hydraulische belasting over de biologie.
Het restant afvalwater wordt naar de bufferbczinktank afgevoerd. Alsdeze tank geheel is
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