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STRENGERE STIKSTOFEISEN LEIDEN TOT INNOVATIEVE
OPLOSSINGEN

SHARON-installatie in
Rotterdamis een succes
InRotterdamisopiz aprildeeersteSHARON-installatie vanNederland officieel ingebruikgenomenna ruimeenjaarproe/draaien.Deinstallatiediestikstofverwijdert, maaktdeeluitvandeslibverwerkingindeafvalwaterzuiveringsinstallatie DokhaveninRotterdam-zuid. Dokhavenisde
enigevolledigondergrondseawziinNederland.SHARONisontwikkelddoordeTUDelft, GrontmijenhetZuiveringsschap HollandseEilandenenWaarden.STOWA begeleiddehetproject.
SHARONstaat voorSingle tankreactor
forHigh activityAmmonia RemovalOver
Nitrite.DeSHARON-installatie in Rotterdam verwijdert 400kilostikstofuitrioolwater,voordat deawziDokhaven het
behandelde water loostopdeMaas.
Dezuiveringvanhetafvalwater vaneen
grootdeel vanRotterdam-hetzuiden en
hetcentrum -vindt plaats indeDokhaven,
een 100jaar oude,voormaligehaven van
Rotterdam, met deeersteen nogsteeds
enigeondergrondseawzivanNederland.Ze
functioneert sinds 1987.Deinstallatie in
Dokhaven isuniek,ookvanwegedegeavanceerde techniek en hetcompacte ruimtebeslag.

Slibverwerking
Doordebeperkteruimte in deDokhaven ishetechter niet mogelijk om het
achterblijvende slib terplaatse teverwerken.
Daarom verpomptZHEWhetviaeen buffertank naarde600meter verderopgelegen
slibverwerkingsinstallatie Sluisjesdijk, waar
het vergist wordt,insilo'sopgeslagen en
uiteindelijk ingesloten containers afgevoerd
naareenslibverbrandingsinstallatie in
Dordrecht.
Het restwater (rejectiewater)gaat terug
naar Dokhaven en wordt vermengd met het
influent. Hoeweldit rejectiewater slechts
c'enprocent uitmaakt vandetotalehoeveelheid inkomend afvalwater van huishoudens
en bedrijven, zorgde het doot dehoge
concentratie ammonium tot vootkortwel
voor 10tot 15 procent vandetotalehoeveelheid stikstofdieopdeawziDokhaven arriveerde.Doordebeperkte mogelijkheden van
stikstofverwijdering blijft het stikstofgchalte in het effluent vanDokhaven,dat in
deNieuweMaaswordtgeloosd,tehoog.Het
gehaltestijgt zelfs nogdoordebelasting
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met het rejectiewater. Speciaalvoordit
rejectiewater isSHARONontwikkeld,een
eveningenieus alscomplexsysteem voorde
verwijdering van stikstof
Vanaf2005geldt voor het stikstofgehalte
in heteffluent een nieuwe norm:N-Totaal.
Dezenorm isstrenger enomvatveelmeer
dandehuidige norm N-Kj. Dat betekent,
datdeoptelsom vanallestikstofvormen en
nietalleenN-Kj in hetgezuiverde afval-
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water bepaaltofdeawziaandeeisen
voldoet.Aangezien andere installaties van
ZHEWruimschoots voldoenaandenieuwe
norm,magDokhaven hiervan afwijken,
mits alleawzi'sbijelkaar tenminste
75procentstikstofverwijderen. Om toch
overhetgehelevetzorgingsgebiedaandeze
eistevoldoen, isdenorm voor Dokhaven
circa20 milligram stikstofperliter.Het
oorspronkelijke ontwerp vanDokhaven
voldoetdaar nietaan.
InSTOWA-verbandzijn sinds1995
diversetechniekengetest ter behandeling
vanstikstofrijke retourstromen oprioolwaterzuiveringsinstallaties, zoals rejectiewater.Daaruit bleekeenenkelvoudigreactorsysteem voor ammoniumverwijdering
vianitriet goed tescoren.SamenmetdeTU
Delft enadviesbureau Grontmij ontwikkeldeZHEWeen installatie voorhet verlagen vanhetstikstofgehalte in het effluent.
Ookhiervoor wasopdeawziDokhaven geen
plaatsendaarom koosZHEWvooreenlocatieophet slibverwerkingsbedrijfSluisjesdijk. Hier iseenvoormaligena-indikker eentankmeteen inhoud van 1.800 kubieke
meter-omgebouwd tot SHARON-reactor,

diehet rest-ofrejectiewater uicdeslibcentrifuge voorhetgrootstedeel ontdoet
vanstikstof.
Hetslibdat tijdens het zuiveren van
afvalwater ontstaat, bestaat uit organische
materialen, waaronder stikstofverbindingen.Bijdevergistingvan hetslib wordt
organischestikstofomgezet in ammonium.
Dit processpeeltzichafin degistingstanks.
Tijdens deslibontwatering op Sluisjesdijk
komt het opgelosteammonium in het afgescheiden water terecht.IndeSHARON-rcactor wordt hetammonium uit het water
dooroxidatieomgezet in nitriet.
Bijzonder aan hetSHARON-proces isdat
bacteriën diehet nitriet metzuurstofom
kunnen zetten in nitraat niet overleven.
Hierdoor wordt aanzienlijk (25procent)
minder zuurstof- endus energie- verbruikt
in vergelijking met een normaal nitrificatieproces.Vervolgens wordt het nitriet omgezet instikstofgas. Omdit proces te
versnellen, wordt methanol aandereactor
toegevoegd.Doordeproductie vannitriet in
plaats van nitraat, wordt nogeens
40procent opdehoeveelheid methanol
bespaard.

Begin 1999isSHARONingebruikgenomen.Omdat heteengeheel nieuwproces
betreft, dat nognieteerder opdezeschaalis
toegepast,isgekozenvooreenrelatieflange
opstartperiode omdenodigeervaringopte
kunnen doenmet bijvoorbeeld proccsinstcllingen engevoeligheden.Deopstart isin
technischezingoedverlopen:volautomatischbedrijfwasdirect mogelijk.Deeerste
achtmaanden zijn benutomhetproceste
lerenkennenenverschillende procesinstellingen tetesten,watvanzelfsprekend leidde
toteenwisselend omzcttingsrcndcmcnt.Aan
heteindevandezetestperiode bedroeghet
nitrificatierendement ongeveer90procent.
Naruim eenjaar functioneren isdeinstallatienuofficieel ingebruik genomen.
SHARON blijkt uitstekend tewerken.
Deinstallatie isgevoed met wisselende
debieten en vrachten,maar het proces blijkt
dezewisselingen goedaan tekunnen.De
beluchte verblijftijd wordtgeregeld doorde
beluchte tijden aan tepassen;deresterende
tijd wordt alleen gemengd.
HetSHARON-proces werkt optimaal bij
eentemperatuur van 35°C,die tebereiken is

door teverwarmen, maar debiologische
processen produceren ze'lfookwarmte.Deze
processen blijken eensignificante bijdrage
televerenaandewarmtebalans.Er moet
zelfsgekoeld worden.Dedagen waarop dat
nietgebeurt, iseen temperatuur waargenomen dieruim achtgraden hoger ligt dande
toevoertemperatuur.
Destikstofconcentratie indetotale
effluentstroom vanDokhaven daalde met
vier totvijfmilligram perliter. Daarmee
voldoet het zuiveringsresultaat vanawzi
Dokhavenaandedoelstellingen voor
N-Totaal.
VoormeerinformatiekuntudeSTOWArapporten95-08en96-01raadplegen.Ze lieten
respectievelijk 'Behandelingvanstiksto/njkc
retourstromenop rioolwaterzuiveringsinstallaties.
EvaluatievanpilotonderzoekinNederland'en
'Behandelingvanstiksto/njke retourstromenop
rioolwaterzuiveringsinstallaties.Enkelvoudig
reactorsystecmvoorammouiumverwijderingvia
nitriet'. €
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P W N H O U D T R E K E N I N G MET HOGER BEROEP F R A N S E N

Fransestaat moet
achtmiljoen gulden
vergoeden
DeFransestaatmoetachtmiljoetiguldcuaanschadevergoeding betalenaanPWNWaterleidingbedrijf
Noord-Holland endegemeenteAmsterdamalseigenaarvanhetGemeentelijk Waterbedrijf(GWA).
Deschadevergoeding moetbetaaldworden,omdatdeFransentelakswarenmethetbeperkenvan
zoutlozingenindeRijn bijdekalimijnen indeElzas.Eenadministratieve rechtbank inStraatsburg
deedop11 april uitspraakindezezaak.EenwoordvoerdervanPWNverwachtdatdeFranseninberoep
zullengaan.
Ineerste instantie zijn degemeente
Amsterdam endeprovincie Noord-Holland,
detoenmalige eigenaar vanPWN,deadministratieve procedure begonnen.Zij eisten
eenschadevergoeding, omdat de hoge
concentratie zout in het Rijnwater zorgde
voorextra roest in het leidingnet vande
waterleidingbedrijven. Degemeente
Amsterdam endeprovincie,en later dezelfstandige PWN,spanden verschillendeproce-

dures aan tegen dekalimijnen, dieeigendom zijn vandeFransestaat,en tegende
Fransestaatzelf Zowerdeen sttafrechtelijkeprocedure niet-ontvankelijk verklaard,
maar in deadministratieve procedure
werdenAmsterdam enPWNin het gelijk
gesteld.
Volgensderechter iseen oorzakelijk
verband aangetoond tussen het roesten van

deleidingen endezoutlozingen indeRijn.
Maar het toesten werdookdoor andere
factoren veroorzaakt, aldusde rechter.
Daarom weeshij 20procent vandeclaim
toe,eenbedragvan in totaalongeveer acht
miljoen gulden. Daarvan iseen kleine vijf
miljoen gulden bestemd voorPWNen ruim
drie miljoen gulden voordegemeente
Amsterdam. Daarbij telt derechtbank de
rente op:ongeveer tweemiljoen gulden voor
PWNencircaéén miljoen gulden voor
Amsterdam.
Alshet aan PWNligt,zalzij dit bedrag
opkortetermijn opeisen.DeFransestaat
kan nogin beroepgaan tegen het vonnis en
eenwoordvoerder vanPWNverwacht ook
datdatzalgebeuren. Maar het betalen van
deschadevergoeding wordt niet opgeschort.
AlsdeFransestaat in hoger beroep in het
gelijk wordtgesteld,zaldeschadevergoeding terugbetaald moeten worden.DeFransen hebben tot 12juni detijd omin hoger
beroep tegaan.
DeStichtingDuinbehoud vindt datde
schadevergoeding besteed moetworden aan
herstelvan hetduingebied. Om het zoutgehalte indeRijn tecompenseren hebben
PWNenGWAjarenlang zoetwater aande
duinen onttrokken, f
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