Afdekkingen voor rwzi's;constructieve systemen en criteria voor de
keuzebepaling

Inleiding
Voor het afdekken van installatieonderdelen van rwzi's worden in de
praktijk diverse systemen naast elkaar
toegepast, variërend van eenvoudige,
vlakke afdekkingen tot volledig vrije overspanningen in de vorm van geodetische
koepels. Bij de keuzebepaling van
een systeem wordt vaak nog weinig
systematisch te werk gegaan.
Veelal is de keuze, naast een afweging
van concurrerende prijsaanbiedingen,
hoofdzakelijk gebaseerd op eerdere
ervaringen.
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In dit artikel wordt een overzicht gegeven
van de diverse, in de praktijk voorkomende afdekkingssystemen, inclusief
de toepassingsmogelijkheden en de vooren nadelen ervan. Waar het in dit artikel
vervolgens om gaat, zijn de keuzecriteria
die moeten worden gehanteerd wanneer
er in een concrete situatie voor een afdekking moet worden gekozen. Aan de
hand van een recent onderzoek voor de
awri Tilburg-Noord zal dit nader worden
toegelicht.
De behoefte aan goede en goedkope afdekkingsconstructies voor rwzi's
daagt steeds weer uit tot het initiëren
van nieuwe ontwikkelingen en het
verbeteren van de bestaande systemen.
Aan het slot van dit artikel zal ook daar
nog kort op in worden gegaan.
De installatie-onderdelen van een rwzi
die in aanmerking kunnen komen om te
worden afgedekt zijn zeer divers.
Dit geldt zowel voor de grootte en de
vorm (rond of rechthoekig) als ook voor
andere randvoorwaarden, bijvoorbeeld
het wel of niet aanwezig zijn van een
mechanische installatie zoals een ruimerbrug op een voorbezinkingstank. Elk
onderdeel, van ontvangput en vijzelgcmaal
tot oxydatiebed en indikker, vraagt min of
meer om een eigen specifieke oplossing.
In dit artikel is de aandacht vooralsnog geconcentreerd op de wat grotere installatieonderdelen, waarvoor bijna altijd meer

Samenvatting
Afdekkingen voor installatie-onderdelen van rwzi's kunnen globaal in 6 uitvoeringsvormen worden ingedeeld; drijvende afdekkingen, vrijdragende vlakke
afdekkingen, meedraaiende afdekkingen, doekafdekkingen en geodetische
koepels. Al deze uitvoeringsvormen worden in Nederland toegepast, waarbij elk
type zijn specifieke toepassingsmogelijkheden en zijn eigen voor- en nadelen heeft.
Bij de keuzebepaling van het type afdekking dat voor een bepaalde situatie het
meest geschikt is, speelt een aantal selectiecriteria een belangrijke rol. Een laag
kostenniveau is er uiteraard een van. Het gaat daarbij echter niet alleen om de
totale investeringskosten, maar vooral ook om het kostenniveau van de afdekking,
uitgedrukt in jaarlijkse lasten. Dat wil zeggen dat niet alleen rente- en aflossingskosten beschouwd moeten worden, maar ook de energiekosten van het afzuigsysteem, de kosten van luchtreiniging en alle andere operationele kosten van
inspectie en onderhoud. Op die wijze blijkt een afdekking met een primair laag
investeringsniveau in werkelijkheid toch een dure oplossing te kunnen zijn.
Op basis van onderzoek, zoals in dit artikel toegelicht voor de awri Tilburg-Noord,
is het mogelijk tot de meest optimale oplossing te komen.
Belangrijke nieuwe ontwikkelingen bij bestaande afdekkingen zijn de verbetering
van de drijfopvang bij drijvende afdekkingen, de schaalvergroting en de integratie
van de ruimerbrug bij meedraaiende afdekkingen en de volumereductie bij geodetische koepels. Ook nieuw is de ontwikkeling van betonnen domesystemen als
mogelijke toepassing voor rwzi's.

dan een keuzemogelijkheid bestaat.
Hoewel de kleinere onderdelen bij
afdekken ook de nodige zorg verdienen,
zijn de grotere systemen vooral qua investering het meest interessant.
Uitvoeringsvormen van afdekkingsconstructies
Afdekkingsconstructies kunnen globaal in
6 uitvoeringsvormen worden ingedeeld.
Van laag naar hoog zijn dat de drijvende
afdekkingen, vrijdragende vlakke afdekkingen, meedraaiende afdekkingen,
doekafdekkingen (inclusief opblaasballen)
en koepelvormige constructies.
In tabel I wordt per uitvoeringsvorm een
korte beschrijving gegeven, inclusief de
toepassingsmogelijkheden, enkele
concrete voorbeelden en de belangrijkste
voor- en nadelen van de systemen. Als
aanvulling op deze tabel kunnen de
volgende opmerkingen worden gemaakt:
- Drijvende afdekkingen worden in het
algemeen als een goedkope oplossing
beschouwd. Bekend zijn echter ook de
nadelen in verband met de drijflaag. Dit
probleem wordt opgelost door de opvang
van de drijflaag in een speciale binnenringconstructie. Deze ring komt door de
drijflaagophoping omhoog en moet zo nu
en dan worden verwijderd om de drijflaag
met behulp van een vacuümpomp weg te
kunnen zuigen.
Door de getroffen voorziening blijkt in de
praktijk 90% van de drijflaag te worden
afgevangen.
Een nieuwe ontwikkeling is de overweging om de binnenring niet af te dekken,
en de drijflaag zelf de afsluitende functie
te laten verzorgen.
- Vlakke afdekkingen kunnen het best

worden toegepast op tanks met een vaste
ruimerbrug of op onderdelen die in het
geheel geen mechanische installatie
hebben.
De afdekking kan dan tot enkele decimeters boven het waterniveau worden
aangebracht, waardoor er een erg klein af
te zuigen volume wordt gecreëerd. De
draagconstructie zelf kan buiten de afdekking worden gehouden en heeft qua
vormgeving daardoor bijna onbeperkte
mogelijkheden.
Vlakke afdekkingen worden behalve voor
tanks ook veel toegepast boven de beluchterkoppen van oxydatiesloten.
- Bij nieuwe installaties die door een
meedraaiend systeem worden afgedekt is
het mogelijk de ruimerbrugconstructie te
integreren met de afdekconstructie. De
slibruimer en de overige mechanische
elementen worden dan direct aan de overkappingsconstructie bevestigd, waardoor
de kosten van een dure ruimerbrug
worden uitgespaard.
- Doekafdekkingen gaan min of meer tot
het verleden behoren. Door rekken en
verouderen van het doek is het strakke
uiterlijk na 5 jaar al belangrijk aangetast,
en is na 10 à 15 jaar volledige vervanging
noodzakelijk. Ondanks de lage investeringen zijn de gekapitaliseerde kosten
daardoor niet echt laag.
- Opblaashallen zijn 15 jaar geleden
toegepast op de rwzi Den Helder. Hoewel
deze hallen al vele stormen hebben doorstaan en nog steeds goed functioneren,
zijn nieuwe toepassingen in verband met
de hoge operationele kosten meestal niet
concurrerend.
- Kant en klare stalen en aluminium
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TABEL I - Uitvoeringsvormen van afdekkingsconstructies voor rwzi's.
Type

Omschrijving

Geschikt voor

Drijvende afdekkingen Segmenivormige elementen
van kunststof', bijvoorbeeld
glasvezelversterkte polyester
met een kern van I'URschuim. Totale afdekking
beslaande uit grote buitenring
en kleine binnenring met duikschol voor het opvangen van
de drijflaag.

Ronde tanks
met kleine of
grote diameter

Vlakke afdekking

Afdekking van geprofileerde
aluminium beplating, opgehangen aan of ondersteund
door een stalen draagconstructie. Bij ruimerbrug met
randaandrijving wordt een
hoge verticale wandconstructie
toegepast. Dok vrijdragende
polyester elementen of prefab
betonplaten worden toegepast.

Meedraaiende
afdekkingen

Voordelen

Nadelen

Toepassingen

Periodiek verwijderen
van de drijflaag met
vacuümponp;
1 à 2 maal per jaar
algehele demontage
en onderhoud.

rwzi's Alkmaar,
Den Helder, Zaandam,
iHaarlem';.

Alle installatie- - Gering afzuigdebiet;
onderdelen met
vooral bij lage afdekking;
grote en kleine - Goede toegankelijkheid;
afmetingen;
- Draagconstructie mogelijk
zowel ronde als
buiten de afdekking te
rechthoekige
houden;
vormen.
- Lichte en goedkope
draagconstructie mogelijk
(vakwerken, tuiconstructie).

Groot volume door
hoge wandconstructie
bij beweegbare
ruimerbrug;
Wisselende esthetische kwaliteit.

rwzi's Roermond,
Bosscherveld, AlmeloSumpel en Hapert
(carrousels), W o e r d e n
(beton 1 + vele
anderen.

Aluminium of kunststof
constructie die steunt op 2
loopvlakken t.p.v. de middenkolom en de buitenwand en
die mee draait met de ruimerbrug.

Alle ronde tanks
met een
beweegbare
ruimerbrug en
een diameter tot
ongeveer 30 m.

Randafdichting d.m.v.
waterslot;
Toegankelijkheid
alleen tijdens
buitenbedrijfstelling.

rwzi's Dedemsvaart,
Dromen, A r n h e m Zuid.

Doekafdekkingen

Met polyester doek afgedekte
kabel- en staal- of aluminiumconstructies. Ook polyester
doek als onderhangend materiaal voor uitwendige staal- en
tuiconstructies.

üverstortgoten
- Lage investeringskosten;
en alle overige
- Eenvoudig aan te brengen,
installatieook in bestaande situaties.
onderdelen met
beperkte afmetingen; zowel
ronde als rechthoekige vormen.

Beperkte
vormvastheid
(rekken, klapperen);
Verouderingsgevoelig;
In verband met
onderhoud en
vervanging hoge
jaarlijkse lasten;
Esthetisch vaak niet
fraai.

rwzi's Terwolde,
Eindhoven, Amstelveen.

Opblaashallen

Luchthallen van polyesterdoek Volledige overmet een kunstmatige inwenkapping van alle
dige overdruk en een luchtgrotere
sluis als toegang.
installatieonderdelen.

Lage investeringskosten,
esthetisch fraai.

Hogere energiekosten
en kostbare regel- en
veiligheidsvoorzieningen;
Groot afzuigvolume;
Relatief' hoge
afschrijvingskosten
door korte levensduur

rwzi Den Helder.

Geodetische koepels

Driedimensionale draagconstructies van hout (driescharnierspanten en
geodetische domesï en staal/
aluminium (geodetisch
domes), afgedekt met een
aluminium of polyester
beplating.

Economische d r a a g constructie voor grote
overspanningen;
Geringe spatkrachten bij
domes met trekband;
Goede toegankelijkheid;
Esthetisch fraai;
Eventuele opbouw zonder
onderbreking van de
bedrijfsvoering.

Groot afzuigvolume;
Mechanische
installaties in
agressieve omgeving.

rwzi's Beilen, Willem
Annapolder, E m m e n
(hout), Eindhoven,
Woerden.

domesystemen zijn al geruime tijd in
verschillende uitvoeringsvormen op de
markt.
De prijsstelling maakte deze produkten
echter lange tijd ongeschikt als overkapping voor rwzi's. Wel zijn er gedurende
een aantal jaren met succes enkele houten
uitvoeringen van geodetische domes
toegepast (afb. 1).
Door de daling van de aluminiumprijs en
de dollarkoers en door de ontwikkeling in
Amerika van enkele goedkope, fabrieksmatige en hoogwaardige systemen zijn

Vooral ronde
onderdelen met
grote tot zeer
grote diameter

- Geen draagconstructie;
- Lage investeringskosten;
- Eenvoudige montage;
- Geen gasontwikkeling cq.
afzuiging;
- Geen conservering van de
ruimerbrug en de middenkolom;
- Geen aanpassingen
bestaande tanks.

- Eenvoudige constructie met
geringe aanpassingen aan
bestaande tanks;
- Klein afzuigvolume;
- .Mechanische installaties
buiten de afdekking;
- Geïntegreerde ruimerbrug
bij nieuwbouw.

aluminium koepels een economisch
aantrekkelijke optie geworden voor het
afdekken van grote installatie-onderdelen.
De prijs blijft echter sterk afhankelijk van
de dollarkoers.
Geodetische domes kunnen worden uitgevoerd met een ringtrekband en beweegbare opleggingen of zonder trekband en
starre oplegpunten. In het laatste geval is
de constructie goedkoper, maar moeten
horizontale spatkrachten naar de
fundering worden afgevoerd, waardoor de
onderbouw duurder wordt.

Op enkele nieuwe ontwikkelingen voor
bovengenoemde en andere systemen zal
aan het eind van dit artikel worden ingegaan.
Criteria voor de keuzebepaling van een
afdekking
Aan de hand van de inventarisatie van
uitvoeringsvormen volgens tabel I is het
mogelijk om globaal vast te stellen welke
typen van afdekkingen voor een bepaalde
situatie het meest geschikt zijn.
De in de tabel genoemde voor- en
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AJb.1 - Deafdekkingvan een voorbezmkmgstank en
2 oxydatiebedden methouten domes opderwzi Willem
Annapolder.

nadelen moeten voor die situatie worden
gewogen en beoordeeld.
Bij de uiteindelijke keuzebepaling van een
afdekkingsconstructie spelen echter vele
verschillende criteria een belangrijke rol.
De belangrijkste worden hieronder aangegeven en toegelicht.
Stankdichtheid
Dit is, gezien het doel van de afdekking,
uiteraard een primaire eis voor afdekkingen. Absolute dichtheid is echter geen
noodzaak. Onder de meeste afdekkingen
wordt door een ventilatiesysteem namelijk
een kunstmatige onderdruk in stand
gehouden. Kleine openingen zullen niet
de kans krijgen om 'positief te lekken.
Wel hebben te grote openingen een
negatieve invloed op de energiebehoefte
voor het instandhouden van de onderdruk.
Toegankelijk/leid
Voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan de installaties e.d. zijn voorzieningen in de afdekconstructie in de
vorm van luiken, toegangsdeuren en/of
demontabele delen noodzakelijk. Niet alle
systemen lenen zich hier even goed voor.
Vaak kan worden volstaan met het in de
constructie opnemen van enkele inspectieluiken, maar voor een goede,
directe bereikbaarheid van en zicht op de
gehele installatie is bijvoorbeeld een
geodetische koepel duidelijk in het voordeel ten opzichte van enkele andere
afdekkingen.
Randvoorwaarden voor deondersteuning
Het spreekt vanzelf dat een afdekconstructie in staat moet zijn alle erop
werkende belastingen met voldoende
veiligheid op te nemen en naar de onderliggende constructie af te dragen. De

gemeenschappelijke basis voor de
statische berekeningen waarmee dit kan
worden getoetst is de TGB 1990-serie. Kr
kan tussen de verschillende afdeksystemen echter een belangrijk verschil
bestaan in grootte en richting van de uit
de draagconstructie afkomstige oplegreacties. Een eenvoudige, vlakke afdekking kent bijvoorbeeld alleen verticale
oplegreacties en stelt dus weinig eisen aan
de onderliggende constructie. In het geval
van een houten driescharnierspant of
geodetische koepel zonder ringtrekband,
treden echter belangrijke horizontale spatkrachten op die door de bestaande onderbouw of door apart te bouwen ondersteuningen moeten worden opgenomen.
Voor eventuele ondersteuningen moet er
wel voldoende beschikbare ruimte op het
terrein aanwezig zijn.
Duurzaamheid
De duurzaamheid van een afdekking moet
afgestemd zijn op die van het af te dekken
installatie-onderdeel zelf. Dat wil zeggen
dat in veel gevallen een 'referentieperiode'
gehanteerd zal worden van bijvoorbeeld
25 jaar of van 40 jaar. Alleen bij al
bestaande constructies kan de kortere
restlevensduur van de constructie als
maatstaf worden genomen voor de
vereiste duurzaamheid (en afschrijvingsperiode).
Bij het afdekken van installatie-onderdelen is ook de duurzaamheid van alle
constructiedelen die zich in het agressieve
milieu onder de afdekking bevinden in het
geding. Dit geldt met name ook voor de
mechanische installaties. De consequentie
hiervan is dat maatregelen moeten worden
genomen in de sfeer van het beschermen
van beton, het coaten van loopbruggen en
het corrosiebestendig uitvoeren van aandrijvingen e.d.
Kostenniveau
Hen laag kostenniveau van een afdekking
is uiteraard een belangrijk keuzecriterium.
Het gaat daarbij echter niet alleen om de
totale investeringskosten van de afdekking, maar vooral om de kosten uitgedrukt
in jaarlijkse lasten. Dat wil zeggen dat niet
alleen de rente en de aflossing van de
investeringen van belang zijn, maar
bijvoorbeeld ook de energiekosten van het
afzuigsysteem, de kosten van luchtreiniging en alle extra operationele kosten
voor inspectie en onderhoud, zoals het
vervangen van doek of het 1à 2 maal per
jaar demonteren van een drijvende
afdekking.
Investeringskosten zijn uiteraard ook de
kosten van de ondersteuningsconstructie
en van de fundering. Deze post is sterk

afhankelijk van het gekozen systeem van
de afdekking en kan wel 25-50% van de
totale investering uitmaken.
Volumedat door deafdekking wordt
ingesloten
Het volume onder een afdekkingsconstructie moet zo klein mogelijk zijn.
Dit is een afgeleide eis, die te maken heeft
met het beperken van de investerings- en
de energiekosten voor de afzuiginstallatie
en de luchtreinigingsvoorzieningen. De
kosten hiervoor kunnen op jaarbasis meer
dan 20% van de totale jaarlasten uitmaken.
Deze kosten worden uiteraard mede bepaald door het in het ontwerp gehanteerde
ventilatievoud, dat in de praktijk inligt
tussen 1/2 en 2.
Overigecnteria
Bij sommige luidruchtige installatieonderdelen zoals vijzelgemalen en beluchtingstanks kan het zijn dat door de
afdekking ook een beperking van de
geluidemissie wordt moet worden gerealiseerd. Dit stelt bijzondere eisen aan
de afdekconstructie (bijv. massa).
Als laatste criterium voor de keuze van
een afdekkingssysteem geldt dat de
constructie esthetisch verantwoord moet
zijn. Dit is echter een tamelijk subjectieve
factor, die bij de keuzebepaling lang niet
altijd een doorslaggevende factor zal zijn.
Case-study awri Tilburg-Noord
In 1993 is in opdracht van de Milieudienst
Tilburg een marktverkennend onderzoek
verricht naar de afdekkingsmogelijkheden
van een drietal voorbezinkingstanks op de
awri Tilburg-Noord. Het betreft drie
gelijke, betonnen tanks met een diameter
van 45,5 m en een ronddraaiende ruimerbrug. Na een eerste selectie van de
mogelijkheden is voor dit project een
zevental verschillende systemen onderzocht en op basis van offertes prijstechnisch begroot. Uitgangspunt voor alle
systemen is een kolomvrije overspanning.
De wandhoogte, indien aanwezig, is als
een variabele in het onderzoek meegenomen. Enerzijds is een zo laag
mogelijke, goedkope wandconstructie
beschouwd met een klein volume onder
de overkapping, en anderzijds een hoge
wandconstructie voor een optimale
bereikbaarheid van de gehele installatie.
Ook het ventilatievoud is als onderzoekparameter behandeld, namelijk een
1-voudige of een 2-voudige ventilatie.
De onderzochte varianten zijn beoordeeld
op basis van de investeringskosten, de
jaarlijkse lasten en enkele andere aspecten
zoals bereikbaarheid, onderhoud en
architectonische kwaliteit.
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De onderzochte constructies zijn:
- een geheel aluminium geodetische
koepel, die direct afsteunt op de tankwand
en die de spatkrachten door een trekband
zelf opneemt;
- een houten koepel van gelamineerd
Europees grenen met een dak- en wandbeplating van polyester sandwichpanelen;
- houten driescharnierspanten met een
relatief goedkope afdekking van geprofileerde kunststofplaat. De (zware)
spanten zijn apart gefundeerd;
- een vlakke afdekking van geprofileerde,
aluminium platen, opgehangen aan een
staalconstructie van driehoekige vakwerkliggers;
- een vlakke afdekking van aluminium
panelen, opgehangen aan een stalen
tuiconstructie (afb. 3);
- een kunststof doekafdekking, door
middel van stalen tuien opgehangen aan
vier of zes pilonen. De trekkrachten uit de
pilonen worden opgenomen door een
fundering met groutankers.
- een luchthal van kunststof doek,
inclusief regel- en veiligheidsvoorzieningen voor het op druk houden en
ventileren.

•4 Afb. 2 - Kostenvergelijkingvan verschillende
afdekkingen voor3 voorbezmkmgstanks op de awn
Tilburg-Noord.
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De jaarlijkse lasten, uitgedrukt in de jaarlijkse investeringskosten (rente + aflossing) en de totale jaarlijkse lasten zijn
uitgezet in afbeelding 2. Mede aan de
hand hiervan kunnen uit het onderzoek
onder andere de volgende conclusies
worden getrokken:
- Het laagste investeringsniveau heeft de
luchthal. Door de hoge energiekosten zijn
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In tabel II zijn enkele resultaten van het
onderzoek samengevat. Het betreft de
investeringskosten en de jaarlijkse lasten
van de variant met een hoge wand en een
1-voudige ventilatie. Alle kostenberekeningen zijn gebaseerd op een
referentieperiode van 40 jaar, een rentepercentage van 10% en een inflatie van
3%.
Gedurende de referentieperiode is gerekend op het vervangen van kunststof
doek (2 maal) en van ventilatoren
TABEL II - Investeringskosten enjaarlijkselasten casestudyawn Tilburg-Noord; variant met een hoge wand eneen1-voudige ventilatie.

Constructie:
Afdekking:
Wand:
Constructie

1

2

3

Alu. koepel
dollarf 1,65

Houten koepel

Houten
driescharnierspant

Vlakke afdekking
Vakwerken
Tuiconstr.

Aluminium
Aluminium
Aluminium

Hout
Polyester
Beton
295.000,-

Hout
Polyester (Balith)
332.000,-

Staal
Aluminium
Beton
226.800,-

Staal
Aluminium
Beton
118.000,-

Staal
Kunststof doek
Beton
245.000,-

264.000,-

196.750,81.000,-

346.990,10.000,-

346.990,32.250,-

135.000,100.000,-

-

81.540,-

56.910,125.000,-

56.910,125.000,-

202.250,125.000,130.500642.750-

1

5

6

Doekafdekking
Luchthal
Tuiconstr.

517.000,Afdekking
Fundering
Afzuiging
(1-voudig)
Wand 2,9 m hoog
Vervanging doek
Totaal
Jaarlijkse lasten
Rente + Aflossing
Energieafzuiging
Onderhoud
Totaal/jaar
Overige aspecten
Architectonisch
Bereikbaarheid
Onderhoud

7

Kunststof doek
Kunststof doek
Beton
185.000,-

-

-

102.500,99.600,-

102.500,125.000,-

719.100.-

786.500,-

681.290,-

765.700,-

679.150,-

90.000,125.000,263.500958.500,-

71.910,13.800,-

78.650,13.800,-

68.12911.000,-

76.570,7.6821.50085.752,-

67.915,7.682,1.500,77.097,-

95.850,12.150,1.500,109.500,-

64.275,32.000,-
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-
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de totale jaarlijkse lasten echter toch een
van de hoogste (f96.000,- per jaar).
- De doekafdekking met stalen tuien is
duur vanwege het tijdens de referentieperiode 2 maal moeten vervangen van het
doek.
- Hen viertal constructiesystemen blijkt
qua prijsniveau redelijk dicht bij elkaar
te liggen. Dit zijn het houten driescharnierspant, de vlakke afdekking met
tuiconstructie, de vlakke aluminium afdekking en de aluminium koepel. De investeringsniveaus van deze systemen
liggen rond de 7 ton en de jaarlijkse lasten
alle rond de f80.000,- à f 85.000,-.
- De vlakke afdekking met tuiconstructie
komt als meest gunstige systeem naar
voren, ook voor wat betreft de beoordeling
op grond van de 'overige aspecten'.
Opgemerkt moet worden dat bovenstaande conclusies slechts gelden voor het
specifieke geval van Tilburg-Noord. In
andere situaties met afwijkende randvoorwaarden zullen de resultaten uiteraard
anders liggen. Bovendien worden de
resultaten voortdurend en in belangrijke
mate beïnvloed door factoren als de
dollarkoers en andere marktmechanismen.
Voor Tilburg-Noord is op grond van
bovenstaande resultaten en definitieve
aanbiedingen gekozen voor een vlakke
afdekking met een tuiconstructie (afb. 3).
De afdekkingen zijn op dit moment in
uitvoering.
Nieuwe ontwikkelingen
Twee belangrijke ontwikkelingen zijn
hierboven al aangegeven: de drijflaagopvang bij drijvende afdekkingen door
een open binnenring, en de integratie van
de ruimerbrugconstructie bij de meedraaiende afdekking.
Vooral wat betreft deze laatste ontwikkeling bestaan er positieve verwachtingen. Momenteel zijn afdekkingen in
uitvoering op de rwzi's Dronten en
Arnhem-Zuid, waarbij het gaat om
diameters van 27 m en 29 m, een belangrijke schaalvergroting dus ten opzichte van
de bestaande afdekking van met een
diameter van 20 m op de rwzi Dedemsvaart. Bij grotere diameters wordt de
slibruimer in afzonderlijke delen aan de
afdekconstructie opgehangen. Grote
torsiemomenten kunnen op die wijze
worden voorkomen, waardoor op een
dure ruimerbrug wordt bespaard.
Een nieuwe ontwikkeling met betrekking
tot de domes is het in het inwendige van
de dome ophangen van een kunststof huid
in de vorm van een 'verlaagd plafond'.

Een logische maatregel om het nutteloze
volume boven in de dome te verkleinen
en daardoor op ventilatiekosten te
besparen.
Ook verschillende andere fabrikanten zien
hun kansen op de markt van de milieuafdekkingen en zijn bezig nieuwe
Produkten te ontwikkelen en op de markt
te brengen.
Een van die produkten betreft de uit
Amerika over komen waaien betonnen
koepels, waarmee de in Nederland
geboren Jan van Eeden wereldwijd furore
maakt. De koepels worden gemaakt door
een UV-bestendige 'Airform' op te blazen
en te bespuiten met eerst een isolatielaag
van poly-urethaan en vervolgens met
spuitbeton. In het spuitbeton kan
wapening worden opgenomen, waardoor
overspanningen mogelijk zijn tot 120 m.
Toepassing van het systeem op een rwzi is
zeer goed denkbaar en onlangs ook
concreet overwogen. Tot nu toe zijn in
Nederland echter alleen enkele kleinschalige mestkoepels op Ameland en
Terschelling gerealiseerd.
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Appelboom voor GWG
Wethouder B.Westerink gaf op 4 oktober
jl. het startsein voor een papiercampagne
bij de gemeentelijke diensten. Onderdeel
van de campagne is dat het Waterbedrijf
inclusief het Milieulaboratorium De Punt
een appelboom ontvangt uit handen van
de wethouder. Deze dienst heeft namelijk
tot nu toe het meeste papier bespaard. De
boom staat symbool voor alle bomen die
bespaard bleven door ook het afgelopen
jaar al bewuster om te gaan met papier.
Door het gebruik van kringlooppapier en
door minder papier te gebruiken heeft het
Waterbedrijf het afgelopen jaar zo'n
40 bomen bespaard.

