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Tienalternatievezienswijze
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Nijmegen
J. KRUIT, HASKONING B.V.
T. GIJZEL,GEMEENTE NIJMEGEN
P. DEHAAS,ZUIVERINGSSCHAP RIVIERENLAND
J. SEGERS,ZUIVERINGSSCHAP RIVIERENLAND

Eenstudie naarhetafvalwatersysteem van Nijmegen heeft totdeconclusiegeleiddatde kostenhet
laagstblijven alseffluentfiltratie opderioolwaterzuiveringsinstallatietoegepastwordten hetrjrootstegeplandc bergbezinkbassinachterwegeblijft, terwijl dan tochaandeeisenvolgenshetemissiespoorvoldaan wordt.Aandehandvanberekeningen vandevuiluitworp vandezuiveringsinstallatie
enhetrioolstelsel blijkt verderdat de effecten van pieklozmgeuvan hetafvalwater op deIVaa!minimaal zijn.
De gemeenteNijmegen moetconform het
beleidvanderijksoverheid enhetZuiveringsschapRivierenland,hetrioolstelselaanpassen.
Naastreconstructiewerkzaamheden gaathet
omdebouwvanenkelebergbezinkbassins.De
investeringenbedragencirca85 miljoen
gulden.Daarnaast heeft degemeenteNijmegenhetvoornemendoorafkoppelen van

Afti. 1:

Randvoorziening
(bijvoorbeeld bergbezinkbassin)
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Indatzelfdejaar hebbendegemeente
Nijmegen enhetZuiveringsschapRivierenlandHaskoning B.V. opdrachtverleendeen
afvalwatersysteemstudie inbovenstaande
contextuit tevoeten.Hetbetreft hierhet
systeemdat binnendegemeente Nijmegen
hetafvalwater afvoert naarderioolwaterzuiveringsinstallatie.Deaanvoervanuitandere
gemeenten isnietinbeschouwinggenomen.
Deplansituatie van2010 isalspeiljaargekozen,waarbijervanisuitgegaan datinditjaar
allevigerendemaatregelen volgenshet
Gemeentelijk Rioleringsplan (uit 1994) zijn
gerealiseerd.
Hetdoelvandeafvalwatetsysteemstudie
isvasttestellenwelkealternatievescenario's
kunnen leidentoteenoptimaalwelkend
afvalwatersysteem, waarbij dewaterkwaliteitsdoelstellingen vandewaterbeheerders ende
laagstmaatschappelijke kostenalstandvoorwaardendienen.Hettebereikenemissieniveaumagten hoogstegelijkzijn aandatdat
bereiktwordtnatealisatievandehuidige
inspanningsvoornemens.
Hetafvalwatersysteem vandegemeente
Nijmegen omvatderiolerings-enpersleidingstelselsvandestad,enkeleomliggendekernen
enderioolwaterzuivering (zieafbeelding1).

Hetafvalwatersysteem van Nijmegen.

Gemengd stelsel

3O

verhard oppervlaktestrevennaar duurzame
verbetering vanhetfunctioneren vanhet
stedelijk watersysteem.
HetZuiveringsschapRivierenlandmoet
opgrond vangroeiprognoses meer afvalwater
naardebestaandeRWZI Nijmegen transporterenenbehandelen.TevensmoetdeRWZI
wordenaangepastomeenvergaandestikstof-

verwijdering terealiseren.Hiermeezijninvesteringengemoeidvancirca50 miljoen gulden.
Dooreentotnu toetesectoralebenadering
heeft zoweldegemeentealshetzuiveringsschapeeneigenbeleidsmatigeinvullinggegevenaandeopgelegde inspanningsverplichtingen.
Inhetkadervanhetgezamenlijke beleid
aangaande hetStedelijkWaterbeheer Nijmegenhebbengemeente,zuiveringsschapen
Rijkswaterstaat in 1998 deintentieuitgesprokensamentewerkenaaneenduurzame
watetketen metalsdoeleengezondenveerkrachtigwatersysteem tetealiseren tegende
laagstmaatschappelijke kosten.

Gescheiden stelsel

Hetafvalwater vanhet rioleringsstelsel
wordtmetbehulpvanhethoofdgemaalde
BiezennaardeRWZIgetransporteerd. Het
gemaalishetlaagstepunt vanhetgemengde
stelsel.Metbetrekkingtotdemaximale
aanvoeropdeRWZI neemt het afvalwatersysteemvanNijmegen circa60procentvoorhaar
rekening:ongeveer 10.000kubiekemeterper
uur.Vandegerioleerdestratenvande
gemeenteNijmegen is72 procentuitgevoerd
indevormvanhettypegemengdstelsel
zondetrandvootzieningen.Deovetige27
procentisuitgevoerd indevormvanhettype
gescheidenenéénprocent indevormvanhet
typeverbeterd gescheiden.Deoppervlaktewaterenwaaropineenoverstortsituatie wordt
geloosdzijnstedelijk water,deWaalensloten.
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Vergelijkingvandevuiluitworpin19514endeverwachteuitworpin2010.

Om in de nabije toekomst te kunnen
voldoen aan de basisinspanning zal voor de
situatie Nijmegen dit voornamelijk betrekking hebben op het ombouwen van het
gescheiden stelsel van de wijken Dukenburg
en Lindenholt naar een verbeterd gescheiden
stelsel en de bouw van een aantal grote bergbezinkbassins, waaronder bergbezinkbassin
DeBiezen.Het volume van dit bergbezinkbassin zalcirca 25.000kubieke meter moeten
bedragen.

Verdelingvuiluitworpnaartypeontvangendoppervlaktewater.

Uit afbeelding 2blijkt dat deRWZI in
beidesituaties het grootste deel van de totale
vuiluitworp voor haar rekening neemt. Tevens
blijkt dat ondanks het uitvoeren van de
diverse zuiveringstechnische werken de totale
vuiluitworp in de plansituatie met betrekking
tot CZVen Pnauwelijks minder zal zijn,
hetgeen wordt veroorzaakt door een toename

van deaangesloten i.e.'s.Introductie van
nitraatverwijdering opdeRWZIzal een
substantiële bijdrage leveren aan de reductie
van de totale stikstofemissie.
Deverdeling van de vuiluitworp van het
totale afvalwatersysteem naar type ontvangend oppervlaktewater isweergegeven in
afbeelding 3.

DeWaal

DeRWZINijmegen isvan het type
eentraps actief-slibsysteem (285.000i.e à54g.
BZV).Dehuidige installatie isin 1980
gebouwd met als belangrijkste doel om al het
BZVen een deel van het stikstofen fosfaar re
verwijderen. Sinds 1995wordr her fosfaat voor
een deel chemisch verwijderd zodat wordt
voldaan aan het Lozingenbesluit Wvo stedelijk
afvalwater, zijnde een 75procent fosfaatverwijdering in het totale beheersgebied. Dit
houdt in dat voor de RWZINijmegen eenProtaal concentratie van één milligram per liter
wordt nagestreefd.
Volgens het tot nu toe vastgestelde
ontwerp moet de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden uitgebreid met circa 8.000 kubieke
meter beluchtingsvolume en drie identieke
nabezinktanks. Het ontwerp isreeds bijgesteld
opbasisvan deovereenkomst met de Afvalverbranding RegioNijmegen met betrekking tot
het leveren van restwarmtestromen. DeRWZI
zal moeten voldoen aan eenN-rotaal van
maximaal 10milligram per liter alsjaargemiddelde.
Op basis van deNWRW-richtlijnen, meetwaarden, prognoses en dynamische modelleringsberekeningen van het afvalwatersysteem
isde vuiluitworp in de huidige siruatie en de
plansituatie volgens de basisinspanning
bepaald.

Tabel1:

Beoordelingscenario's

scenario extra
kosten
afkoppeling

reductie
kosten
randvoorzieningen

reductie
kosten
rwzi

extramaat- aanvulling kwaliteit
schappelijke grondwater stedelijk
kosten
afvalwater

/miljoen

/miljoen

/miljoen

/miljoen

33,6

it,6

-

22

7,5*
40

11,6

38
In afbeelding 2iseen vergelijking van de
vuiluitworpen van desituatie 1994en de plansituatie 2010weergegeven, waarbij de totalen
van 1994op 100procent zijn gesteld.

6
-7,5

0/+

7,5

o

23,5

0/+

-30,5

+= positiefeffect, 0/+ = licht positiefeffect, o=geen resultaat,-=negatief effect
*=achterwege laten aankoppelen; maatregelen in het kader van het waterkwaliteitsspoor
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Hetblijkt datvandevuiluitworpverreweghetgrootstegedeeltewotdtgeloosdopde
Waal.DeRWZIneemtopjaarbasis circa 95
procent vandezevuiluitworp voorhaarrekeningneemt.Inhetbeheersplan vanRijkswaterstaat is deWaalalseen hoofdtransportas
gedefinieerd metdelaagsteecologischedoelstelling.DeWaalheeft geeninvloedopde
kwaliteit vanhetstedelijk water.Het stedelijk
waterkanwelalskwetsbaar ontvangend
oppervlaktewater wordengekenmerkt.De
slotenhebbeneenlandbouwkundige en
stedelijke bestemming.
Alternatieven
Voorhetopstellen vandealternatieve
scenario'szijn devolgendestrategieën gehanteerd;
-strevennaareenminimalisatievande
vereisteconventionele randvoorzieningendoorintroductie van afkoppeling
vanverhardoppervlak in hetgemengde
stelsel;
-streven naar hetachterwegelatenvande
aankoppeling vande gescheiden stelsels
ophetrioolstelselnaardeRWZI;
-strevennaareencombinatievanbovenstaande mogelijkheden
-enstreven naarextraverwijdering van
devuiluitworp opdeRWZIdaar hierhet
zwaartepunt vandetotale vuiluitworp
ligténhetachterwegelatenvanhet
bouwenvanhetbergbezinkbassin de
Biezen.

Legenda
Gemengd stelsel
Randvoorziening
(bijvoorbeeld bergbezinkbassin)

Afi).4:

CZV: 6 2 2 5 0 kg/J

Debelangrijkste alternatievescenario'sin
dezestudiezijn schematisch weergegevenin
afbeelding 4.

CZV: 52.250 kg/J
GarnaaldaBkuan

CZVr 30.010 kg.j

CZV: 1.225.230 Wg/|

Uitdelaatsteafbeelding blijkt datdoot
hetnietinzetten vaneenbergbezinkbassinde
CZV-vrachtopdeWaalmet28.000kg/j
toeneemt.Ditbetekenteenverhogingvande
vuilemissievancircatweeptocentten
opzichtevandeplansituatie.Debovengenoemdeextravuiluitwotpmoet, uitgaande
vaneenconsistentbeleidvanhetemissiespoor,bijdeRWZImetbehulpvan effluentfiltratiewordenverwijderd. Ditbetekentvootde
RWZINijmegen het implementeren vaneen
vlokkingfiltratie voordebehandelingvan
circa 20procentvanhetgezuiverde DWAdebiet,zijnde 1.000kubiekemeterperuur.
Dealternatievescenario'szijn beoordeeld
3Z
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Effluentfiltratie

De belangrijkste alternatieve scenario's.

QamaaldaStolan

Inscenario4 is metbehulpvandegeprognosticeerdevuiluitworpen bijhetoverstortpunt de Biezenendynamischemodelleringvan
deRWZImetSIMBAdetotalejaarlijkse vuiluitworpvanhetafvalwatetsysteem opdeWaal
berekend.Hierbijzijn tweemodelvarianten
onderzocht,zoalsweetgegeveninafbeelding5.

Gescheidenstelsel

CZV: 52.250 kg/]

CZV: 1.222.500 kg/J

CZV: 22.240 kgj

Weal(CZV: 1.247.470kg/J)

Waal [CZV: 1.274.850 kg/JI

De tevenvachtenvuiluitworppersysteemonderdeel.

opde geraamdeinvesteringskosten,jaatgemiddeldevuiluitworp richting oppervlaktewater,
bijdrageaandeaanvullingvanhet grondwater
enbijdrageaande kwaliteitvanhetstedelijk
watet.Debeootdelingisweergegevenintabel
1.Hierinistevensdeplansituatieweetgeven.
Doordehogebijdrage vandetotale
vuiluitwotp vandeRWZIheeft het toepassen
afkoppeling ofhetachtetwegelatenvan
aankoppelingnietofnauwelijks effect opde
verdelingvandegezamenlijke vuiluitworp,
zoalsberekend indeplansituatie.
Uittabel 1 blijktdateen filtratievoorzieningvaneendeelvanheteffluent bijachterwegelarenvandebouwvanhetbergbezink-

bassindeBiezeneensubstantiëlereductievan
detotaleinvesteringenmetzichmeezalbrengen,zijndecirca25procent.Opbasisvande
beoordelingis scenario4nadergeverifieerd met
betrekkingtotexploitatiekosten vanhetbergbezinkbassinende effluentfiltratiehet effect
vanpieklozingenvanhetrioolstelsel,bijhet
achterwegelatenvandebouwvanhetbassin
de BiezenopdewaterkwaliteitvandeWaal.
Aandehand vandewaterkwaliteitsgegevensvanhetmeerpunt Lobithvandepetiode
januari 1997 -septembet 1999 isdewatetkwaliteitgeïnventatiseeid.Hetminimale
afvoerdebier endeminimale vuilconcenrraties
zijn maatgevendomeeneffect vaneenpiek-
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lozing te kwantiferen. Uit degegevens blijkt
dat het minimale afvoerdebiet van van de
Waal ï.ooo kubieke metet per seconde
bedraagt. De laagsteN totaa i-concentratie die
gedurende deze periode werd gemeten
bedroeg 1,9 mg/l. DeCZV-concentratie in de
Waal bedraagt circa 10mg/l.

bassin van 25.000kubieke meter en een
continu vlokkingsfiltiatie voot effluent, met
randvoorzieningen, met een capaciteit van
1.000 kubieke meter per uur zijn weergegeven
in tabel 2.
Uit de laatste tabel blijkt dat de exploitatiekosten bij implementatie van het bergbezinkbassin veel hoger zijn dan de inzet van
effluentfiltratie. Het verschil wordt hoofdzakelijk bepaald door de kapitaalslasten.

Het blijkt dat deNtotaai-vracht uit het afvalwatersysteem maximaal één procent bedraagt
ten opzichte van deminimaleNtotaai-vracht van
deWaal.DeCZV-vracht uit het afvalwatersysteem bedraagt maximaal tweeprocent ten
opzichte van deminimale CZV-vracht. Hierbij
maakt het niet ofnauwelijks uit ofereen bergbezinkbassin wordtgeplaatst. Derhalve isvasrgesteld dat het effect van pieklozingen van het
rioolstelselopdeWaal teverwaarlozen is.

Conclusies
•

De exploitatiekosten van een bergbezink-

Tabel2;

•

Het grootste deel van de totale vuiluitworp van het afvalwatersysteem Nijmegen wordt geloosd op deWaal (95-98%).
Hiervan neemt deRWZIverreweg het
grootste deel voot haar rekening;
Allescenario's behalve scenario 4 leiden,

Deexploitatiekosten(inguldens)vandevuiluitworpreductievoorzienin^en.

exploitatiekosten
kapitaalslasten
onderhoudskosten
personeelskosten
energiekosten
slibverwerking
Totaal

bergbezinkbassin

effluentfiltratie

2.700.000

760.000

370.000

110.000

20.000

20.000

nihil

25.000

3.100.000

1.100.000

11)0.000

•

bij gelijkblijvende jaarlijkse vuiluitworp,
tot hogere investeringen dan de geplande
maatregelen volgens het GRP;
De introductie van effluentfiltiatie op de
RWZI(continue lozing op deWaal)en het
achterwege laten van de realisatie van het
bergbezinkbassin de Biezen (discontinue
lozing op deWaal) leiden tot de laagste
maatschappelijke kosten waarbij opjaarbasis aan de eisen van het emissiespoor
wordt voldaan. Dit scenario kan leiden tot
een reductie van de totale investeringen
met circa 30miljoen gulden en van circa
twee miljoen gulden perjaar opde exploitatiekosten;
Deeffecten van een pieklozing van het
rioolstelsel Nijmegen op deWaal zullen
bij het achtetwegelaten van het bassin de
Biezen te verwaarlozen zijn.

Rijkswaterstaat heeft te kennen gegeven
dat zij zich kunnen vinden in de boven
geschetste alternatieve zienswijze. Er is geadviseerd effluentfiltratie op de RWZI Nijmegen
te introduceren en de bouw van het bassin de
Biezen achterwege te laten. De gemeente
Nijmegen en het Zuivetingsschap Rivierenland zijn in overleg over de wijze waarop
omgegaan wordt met de resultaten van de
uitgevoerde optimalisatiestudie, alsmede het
vervolgtraject, f
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...doen de projecten van Wareco Amsterdam bv al lang. Twintig
jaar geleden begonnen met advisering in waterbeheer, is Wareco

Bent u geïnteresseerd in een innovatieve

inmiddels ook velejaren actief op de gebieden bodemonderzoek,

partner, directe contacten, professioneel

bodemsanering, funderingsonderzoek en funderingsherstel.

advies en doeltreffende oplossingen?

Wareco stelt zich ten doel om duurzaam te adviseren. Dit leidt

Neem contact op met:

bijvoorbeeld tot inspelen op mogelijke veranderingen in omgeving

ir. P.J.M,den Nijs, directeur,

en regelgeving of verantwoord materiaalgebruik.

ir. N.Borreman, directeur

In samenwerking met kennisinstituten en collega-bureaus

Diemerhof 20, Diemen

ontwikkelt Wareco nieuwe onderzoek-methoden en oplossingen

Postbus 12120

om opdrachtgevers blijvend beter advies te geven.

1100 AC AmsterdamZO

Door de problematiek vanuit diverse invalshoeken aan te pakken,

Telefoon 020-695 4398

realiseert Wareco duurzame relaties met haar opdrachtgevers:

Telefax 020-6958259

opdrachtgevers die snel en nauwkeurig weten wat zij willen weten

E-mail info@wareco.nl

en dus met vertrouwen hun projecten realiseren.

www.wareco.nl
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