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Aan dewestzijde vanUtrecht verrijst de
komendejaren een nieuw woon- enwerkgebied:Leidsche Rijn. Alseen van deeerste
onderdelen vanlietwatersysteem vandeze
VlNEX-locnric cjaat het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (YwziJrealiseren.
Binnen deplanvorming vanhetgebieddat
Leidsche Rijngaat vormen, staat een duurzame ontwikkeling centraal, waarbij milieu
en ruimtelijke ordening zorgvuldig opelkaar
ajgestemd worden.
Aan denieuwe rwzi zijn derhalve scherpe
eisengesteld. Deemissies naarde verschillende milicucompartimeuten water, lucht
cu bodem moeten sterkgereduceerd worden.
Zozalheteffluent aan deverscherpte lozingsetsen voorfosfaat enstikstofmoeten voldoen.
Een zeervergaande reductie vandegeur-en
geluidemissiL'vanderwzi isgewenst vanwege
detoekomstige, vrijwel direct aanderwzi
grenzende woonbebouwing.
Mede daarom zijn ook hogeeiscugesteldaan
dearchitectonische vormgeving vanderwzi
ende inpassing vandeinstallatie in de omgeving. Eenbouwkundig architect enecu
landschapsarchitect hebben daarom vanaf
destart eenbelangrijke rolgespeeld bij het
ontwerp.
Verder ishetinhetkader van grondwaterbeheer wenselijk deonttrekking vangrondwater tijdens de bouwwerkzaamheden zoveel
mogelijk tebeperken.

Gezien dehoge grondprijzen inditdeel
van Nederland ishetontwerp er op gericht
geweest hetbenodigd grondoppervlak te
beperken. Samen metde scherpe eisen heeft
dit geleid toteen compact opgezette rwzi
waarin7,5meter diepe, ronde, geïntegreerde
Carrousels eenbijzondere plaats innemen.
Begin 1998start de bouw ende in
bcdrijfname isgepland voor medio 1999.
Deze rwzi kent een aantal bijzondere aspecten tenaanzien van ontwerp en landschappelijke inpassing dieeenptesentatie opdit
moment rechtvaardigen.

Het procestechnologisch ontwerp
Omdat de stedelijke ontwikkeling van
Leidsche Rijn en hetaansluiten van bestaande woonkernen stapsgewijs zal plaatsvinden,
wordt de rwzi gefaseerd gebouwd.
Voor de eerste fase wordt uitgegaanvan
een rwzi meteen biologische en hydraulische capaciteit vanrespectievelijk 70.000 i.e.
en 1.600 m3/h. Voor de eindfase wordt rekening gehouden met 155.000i.e.en eenmaximale aanvoer van 4.600 ms/h.
Het zuiveringssysteem voordeeerste
fase bestaat uiteen laagbelast actief-slibproecs(slibbelasting:0,05kgBZVperkg
droge stofper dag) zonder voorbezmkmg. De
voorbehandeling van hetmet persleidingen
aangevoerde afvalwater bestaat uit roostergoedverwijdering en zandverwjjdering.
Vervolgens wordt hetafvalwater verdeeld
over twee straten. Iedere straat bestaatuit
één acticf-slibtank (netto volume 12.250 m>)
en één nabezinktank (diametet 32m).Via
een 2 kmlange effluentleiding wordt onder
vrij vervalgeloosd ophet AmsterdamRijnkanaal. Deverwijdering van fosfaat
vindt plaats langs biologische weg,zonodig
aangevuld metsimultane chemische precipitatie. Stikstofwordt verwijderd viavoordenitrificatie ensimultane nitrificatic/denitrificatic. Deactief-shbtank bestaat daarmee
uit een anaerobe tank ,een voordenitrificatieruimtc en eenbcluchtingscircuit diein
één geïntegreerde unit zijn ondergebracht
(afb. 1). Hetectstegedeelte van deanaërobe
tank isalsonbeluchte selector uitgevoerd
om de bezinkingseigenschappen vanhet
actiefslib positief te beïnvloeden.

Aandachtspunten
procestechnologisch ontwerp
Een belangrijk aspect binnen het ontwerp isdeonzekerheid over de ontwikkeling vandehydraulische en biologische
belasting van derwzi.Zozaldewijzevan
opvang, hergebruik enafvoer van regenwater indenieuwe stad in belangrijke
mate bepalend zijn voor de uiteindelijk
maximale hydraulische belasting.Ook
over deafvalwatcrkarakteristickcn, van
belang voor biologische nutriëntenverwijdcringprocessen, bestaat onzekerheid.
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In hetontwerp isgeanticipeerd op
deze onzekerheden door de toepassing
van eenvoordenitrificatieruirnte eneen
flexibele zuurstofinbreng.
Voordeuitrijicatic
Devoordenitrificatieruirnte vormteen
belangrijk onderdeel van hetprocestechnologisch ontwerp. Enerzijds wordt bij voordenitnficatie optimaal gebruik gemaaktvan
deinhetafvalwater aanwezige organische
koolstof (CZV)voor het denitrificatieproecs.
Daardoor kan voorderwzi Leidsche Rijn ook
bij een minimumtempetatuur van 7°C een
N-totaalgehalte vanmindet dan 10 mg/l
worden gegarandeerd. Anderzijds geeft voordenitrificatie incombinatie meteenvoorgeschakeldc anaërobe ruimte voordelen voor
de biologische P-verwijdcring. Hetcontinu
lage nitraatgchalte zal de selectie vanfosfaataccumulcrende bacteriën blijvend
stimuleren waardoor de biologische fosfaatverwijdering ook bijlage temperaturen probleemloos zalfunctioneren. Daarnaastzal
door de opzet metvoordenitrificatie ookde
biologische fosfaatopname onder demtrificerende omstandigheden worden gestimuleerd. Deze vorm van fosfaatopname heeft de
voorkeur boven fosfaatopname indebeluchte fase vanwege degelijktijdige benutting
van debeperkt beschikbare BZV/CZV voor
zowel denitrificatie als fosfaatopnamc [Kuba,
1994;Janssen,1996].
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Schematische weergavevan deronde
Carrousel

Na onttrekking uithetbeluchtingscircuit wordt hetsurplusslib via bandfilters
mechanisch ingedikt envoorverdere verwerking afgevoerd naar derwzi Utrecht
waar hetwordt vergist en ontwaterd.
Gezien de vereiste vergaande reductie
van geur- engeluidemissie worden nagenoeg alle procesonderdelen overdekt en afgezogen. Deafgezogen lucht wordt behandeld
in lavafiltcrs.
1998

'7

PLATFORM

Toekomstwaarde
Volgensdehuidige plannen zalderwzi
in de tweede fase worden omgebouwd naar
een laagbelast actief-slibproces métvoorbczmking enslibgisting gevolgd door ontwatering. Daarnaast isineen uitbreiding
met één actief-slibtank entwee nabezinktanks voorzien. Het ontwerp en delay-out
zijn zodanig opgezet datdeze uitbreiding
tegen minimale kosten enmet minimale
hinder kanverlopen.

A/b.2

Impressievan eenoppcrvlaktebcluchtcren
sujgbms

Binnen deactief-slibtank iseenrelatief
eenvoudige functicwisscling vanprocesonderdelen mogelijk. Als blijkt dat, gezien
de afvalwaterkarakteristiekcn, slechtseen
anaërobe contacttijd vaneenhalfuur is
benodigd, kandeselector defunctie vande
anaërobe tank overnemen. De anaërobe tank
gaat danfungeren als voordenitrificatieruimte. Devoordemtrificatietank kan bij
het beluchtingscircuit worden betrokken.
Decapaciteit van derwzi kanhierdoor
verder toenemen zonder uitbreidingen.

De diepe Carrousel, een nieuw
fenomeen
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Aanzichtophettankeiland (nabeziitktanks)vanuitdelagergelegen waterpartij

Flexibele zuurstofmbraig
Een flexibele zuurstofinbreng is,zeket
in de beginperiode metonderbclasting, zeer
gewenst.
Overbeluchting isniet alleen uithet
oogpunt van energicvetbruik, maar ookmet
het oogop denitrificatie enbiologische fosfaatverwijdering ongewenst. Via toepassing
van frequentiegeregeldc beluehters,een
beluchterregeling op basisvanon-line
monitoring van zuurstof ammonium en
nitraat eneenregelbare kanteloverlaat
waarmee een constant waterniveau inde
actief-slibtank kanworden gehandhaafd, is
in ruime mate van flexibiliteit voorzien.
Daarnaast worden voorzieningen getroffen omdegeavanceerde beluchterregeling
QUTE intepassen. Bij deze multivariable
regelaar wordt niet meer gestuurd naar een
vastestreefwaarde van een procesparameter,
maar wordt opbasis vanverschillende meetwaarden eenvoorafgeformuleerd doel
bereikt. Een doel kanbijvoorbeeld zijneen
zo'n laag mogelijk energieverbruikmet
als randvoorwaarde een N-totaalgehalte
van minder dan 10mg/l. DeQJJTE-regelaar
heeft zich inmiddels inde praktijk bewezen
[Meinema, 1997; Veersma, 1997].
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Zoals eerder vermeld ishetontwerper
opgericht hetbenodigde grondoppervlak te
beperken. Aangezien de beluehtingstanksin
het algemeen eenrelatiefgroot oppervlak
innemen, ligt hetvoor dehand tekiezen
voor diepe tanks. Rekening houdend met
degcohydrologischeomstandigheden is
gekozen voor 7,5 meter diepe Carrousels
met geïntegreerde anaërobe tank en selector.
Hierbij isgekozen voor toepassing van
ondcrwaterbeton. Op die manier kan bemalingenretourbemaling achterwege blijven,
waardoor grondwateronttrekking wordt vermeden endaardoor risico's voor deomgeving worden voorkomen. Een belangrijk bijkomend voordeel van diepe tanks isde
besparing opdekosten van afdekking ende
daarmee samenhangende luchtbehandeling.
Tot voor kort was hettoepassen van
bcllenbcluchting de meest voor dehand
liggende (en eigenlijk enige) oplossing voor
dergelijke diepe tanks, mede door hethoge
zuurstofinbrengrendement bijdeze grote
diepte. Vanwege degrotete beheersbaarheid
en bedrijfszekerheid tenopzichte van (ophaalbare) bcllenbcluchting ende gunstige
praktijkervaringen bij diverse rwzi's inhet
betreffende beheersgebied, isgekozen voor
oppervlaktebeluchters metverticale as.
Toepassing van dergelijke oppervlaktebeluchters mdiepe tanks iseennieuw
fenomeen indeafvalwaterwereld. Voor
Carrousels gold totnu toeeen maximale
diepte van 5metet. Deze diepte isgerelateerd aandebeluchterdiameter enhet

bcluchtervermogen. Bij diepere circuits is
het de vraag ofde oppervlaktebeluchters voldoende stroomsnelheid kunnen genereren
om hetactiefslib insuspensie te houden.
Een andet aspect iseenadequate beluchting
en menging over degehele diepte.De
beluchting vindt plaats doordathet
slib/water-mengsel door de oppervlaktebeluchters van onderaf wordt aangezogenen
vervolgens boven watet wcggewotpen.De
dieptewerking van eenoppervlaktcbcluchter
isechter bepetkt. Ditzou ertoe kunnen
leiden datbijeen diepte van 7,5malleen
het bovenste volume wordt benut, terwijl
onderin actiefslib niet wordt belucht.Om
toch oppervlaktebeluchters meen diep
circuit tekunnen toepassen, iseenoplossing
gevonden indetoepassing van stijgbuizen
onder debeluehters incombinatie metseparate voortstuwers (laagtoerrge mixers).

Stijgbuizen
Om voldoende aanzuiging vanuitde
diepte tebewerkstelligen wordt een stijgbuis toegepast. Ditiseenvetticale buis
onder debeluehter die reikt totnabijde
bodem (afb. 2).De beluehter zuigt opdie
manier hetwater van onderaf aan.Ditzorgt
voor een goede menging over dediepte. Inde
praktijk functioneert ditprincipe goed bij
vierkante tanks. Ineen Carrousel zal de
voortstuwende werking van debeluehter
worden gereduceerd. Door toepassing van
aparte voortstuwers isditechter geen
bezwaar meer. Devoortstuwers nemen deze
functie vandebeluehter over. De beluehter
isnumetname bedoeld voor hetbeluchtingsproces.
Voortstuwers
Bij conventionele Carrousels worden
voortstuwers geïnstalleerd omdathet
gewenst iséén ofmeerdere beluehtersuit
te kunnen schakelen omdenitrificatie te
bevotderen. Devoortstuwets dienen erdan
vooromvoldoende stroomsnelheid tegenereren. Ook bij dediepe Carrousel worden
voortstuwets geïnstalleerd, zodat onder alle
omstandigheden voldoende stroomsnelheid
wordt gewaarborgd. Inaanvulling opde
stijgbuizen bevorderen devoortstuwersook
de menging van deinhoud van detank.
Experimentele verificatie inJapan
Gezien deunieke combinatie van oppervlaktebeluchters engrote diepte,was verificatie van de inhetontwerp gedane aannames noodzakelijk. Detoepassing van
stijgbuizen inCarrousels isgetoetst door
middel van schaalproeven inJapan,met
medewerking van deJapanse licentienemer
van deCarrousel.Inditland bestaat grote
interesse voor dediepe Carrousel,gezienhet
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nijpende ruimtegebrek. De schaalproeven
(1:3)zijn uitgevoerd voor zowel een vierkante tank alseen Carrousel, beide met en
zondet stijgbuis. Deproeven hebben de uitgangspunten van het ontwerp bevestigd, en
hebben geleid tot deexacte dimensionering
van de stijgbuis in relatie tot de beluehtcr.

De vormgeving van de diepe
Carrousel
Naast het feit dat de Carrousels van
Leidsche Rijn veel dieper zijn dan gebruikelijk, is ook de vormgeving van de Carrousels
anders:omwille van besparing op de civiele
bouwkosten en het ruimtebeslag is gekozen
vooreen ronde tank. Het centrum van deze
tank isbenut voor deandere onderdelen van
het actief-slibproces.
In de Carrousel zijn vanuit het middelpunt de volgende ringvormig uitgevoerde
procesonderdelen te onderscheiden: - inlaatput en verdeelwerk voor retourslib - selcctot
bestaande uit vier compattimenten - anaerobe tank bestaande uit vier compartimenten - tweekanaals omloopcircuit met geïntegreerde voordenitrificatietank. Aangezien de
ronde Carrousel slechts twee koppen heeft, is
de benodigde derde beluchter met stijgbuis
in de middenwand geplaatst (afb. 1).
Bcdrij/svoerincj
Naast voordelen met betrekking tot de
bouwwijze en het tuimtebeslag, iseen bijzonder voordeel van de ronde, geïntegreerde,
lay-out dat het retourslib zonder extra benodigd leidingwerk kan worden verdeeld over
deverschillende procesonderdelen: selector,
anaerobe tank en voordenitrificatietank. Dit
geeft flexibiliteit in de toe tepassen verblijftijden in dediverse tanks.
Verder isbij het ontwerp rekening
gehouden met het separaat uit bedrijf
nemen en leegzetten van selector en anaërobe tank, dus zonder dat de volledige
Carrousel behoeft te worden stilgezet.
Zoals blijkt staan de ontwikkelingen van
deCarrousel® niet stil. Na de Carrousel2000®,met geïntegreerde voordenitrificatietank, wordt met de realisatie van de rwzi
Leidsche Rijn nu voor het eetst een diepe,
ronde Carrousel gebouwd met alle onderdelen van het actief-slibproces onder één dak
[Janssen, 15196].

Architectonische vormgeving en
landschappelijke inpassing
Tot voor kort werden demeeste activiteiten voot het zuiveren van afvalwater aan
het oogonttrokken door hoge hekwerken en
dichte bosschages. De relatie met (gezuiverd
afval-Jwater is voor het grote publiek doorgaans niet tot nauwelijks zichtbaar.

Zuiveringstechnische wetken zoals rwzi's
hebben mede daarom een geringe uitstraling: zowel naar het publiek als naar de
omgeving. Om de uitstraling van de rwzi
Leidsche Rijn te verbeteren isgezocht naar
een zorgvuldige situering, een herkenbare
ruimtelijke opzet en een zorgvuldige architectonische vormgeving.
Het concept iszo uitgewctkt dat al in de
eerste fase het uiteindelijke ontwerpbceld
wordt gerealiseerd en dit in de eindfase zijn
voltooiing krijgt.

NOTEN
De architectonische vormgeving en de landschappelijke
inpassing van de rwzi Leidsche Rijn zijn verzorgd door
respectievelijk A+D+PArchitecten teAmsterdam en
Bureau Ir. Alle Hospcr te Haarlem.
Carroasel en Carrousel-2000 zijn gedeporteerde handelsmerken van DHV Water.
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Bundeling vanJuncties
Een rwzi bestaat uit een tweetal soorten
componenten: componenten die veel en
componenten die weinig activiteiten genereren. Door deze te bundelen ontstaat een
tweedeling binnen de installatie. De voorbehandeling en deslibverwerking behoren
tot het drukke, dynamische gedeelte en worden ondergebracht/samengevoegd op het
'werkeiland'. DeCarrousels en de nabezinktanks waarin het zuiveringsproces zich in
alle stilte afspeelt en die nauwelijks onderhoudsactivitciten vergen, behoren tot het
stillegedeelte engaan het 'tankeiland'
vormen (afb.4).

nutrient removal. EWPC, vol. 6. nr. 2. p. 10-16.
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Tweedeling in werkeiland (noordzijde) en
tankeiland (zuidzijde) resulterend in de
lay-out van de rwzi Leidsche Rijn in de
cindjasc

Minder hekwerken
Het hoogteverschil tussen het waterniveau en het maaiveld van het 'werkeiland'
iszodanig vormgegeven dat er vrijwel geen
hekwerken meer nodig zijn. Keermuren en
taluds tussen water en maaiveld vervullen
die functie. Op het 'tankeiland' zijn de tanks
bovendien zoveel mogelijk aan de tand van
het eiland gesitueerd, zodat de wanden
van de tanks tegelijkertijd een afrastering
vormen. Zo ontstaat een waterrijk, open
gebied waarin de hekwerken tot een minimum wotden beperkt.
Denieuwe rwzi zalgesitueerd worden
aan de belangrijkste watergang, het 'Grand
Canal',die het gebied van Leidsche Rijn
doorsnijdt. Afhankelijk van het jaargetijde
kunnen zwemmen en schaatsen tot aan de
Carrousels en de nabezinktanks tot de toekomstige mogelijkheden gaan behoren! C
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