RIWestpoort Amsterdam in bedrijf genomen

Inleiding
Op 18 maart is door de minister van
Verkeer en Waterstaat, mevrouw
J. R. H. Maij-Weggen, de Amsterdamse
rioolwaterzuiveringsinrichting (ri) Westpoort officieel in bedrijf gesteld. Hiermee
is in een periode van vier jaar een groot
aantal aanpassingen aan de Amsterdamse
ri's voltooid.
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het Noordzeekanaal. Hiermee kwam een
einde aan de lozing in de stad op de
Postjeswetering.
- Door de sluiting van ri Noord is de
effluentlozing op het Noord-Hollands
kanaal en daarmee op het oppervlaktewater van Waterland beëindigd. Door het
sluiten van het oudste deel van ri Zuid is
een vermindering van de effluentlozing op
de Amstel opgetreden. Het afvalwater van
deze ri's wordt nu gezuiverd op ri Oost,
die het effluent loost in het AmsterdamRijnkanaal. Dit is milieuhygiënisch beter,
omdat er een verschuiving van effluentlozingen plaatsvindt van kleine oppervlaktewateren naar een groot oppervlaktewater met betere doorspoelmogelijkheden.
- Door invulling van de overcapaciteit
van ri Oost is een aanzienlijke besparing
bereikt op de bedrijfskosten.
- Door sluiting van de oude ri's is het
zuiveringsrendement gestegen. Dit heeft
ook geleid tot een besparing op de
heffingen voor de lozing van het effluent.
- Lozing van het effluent op rijkswater
levert een aanzienlijke besparing op op de
heffing door het lagere tarief.

- De schaalvergroting door de centrale
verwerking van het zuiveringsslib van alle
ri's resulteert in lagere verwerkingskosten.
Dit effect wordt sterker als in 1995 de
slibverwerking uitgebreid zal zijn met een
thermische drogingsinstallatie.
Aanpassingen van het aanvoerstelsel
Tot het moment van opstarten van ri
Westpoort is het afvalwater uit
Amsterdam West door tien gemalen
afgevoerd naar de oude ri West, gelegen
aan de Sloterplas.
In de plannen tot opheffing van deze ri
was één van de belangrijkste randvoorwaarden, dat het aanvoerstelsel zo
min mogelijk aanpassingen zou behoeven.
Daar stond tegenover, dat voor de afvoer
naar de nieuwe ri het afvalwater
gemiddeld 7 kilometer verder getransporteerd diende te gaan worden. Dit heeft
geleid tot het besluit om een viertal
gemalen om te bouwen tot een cluster(= verzamel)gemaal. In de praktijk heeft
dit geresulteerd in het ombouwen van de
grootste en meest gunstig gelegen
gemalen tot clustergemalen.

Deze aanpassingen betreffen:
- sluiting ri Oud-Zuid, daterend uit 1935,
eveneens door koppeling met het
rioleringsdistrict van ri Oost;
- sluiting ri Noord, daterend uit 1968,
door aansluiting van het rioleringsdistrict
Noord op ri Oost;
- verplaatsing ri West, daterend uit 1927,
naar Amsterdam Westpoort;
- centralisatie van de totale slibverwerking van alle ri's op ri Oost.
De sluiting van ri Oud-Zuid en van ri
Noord heeft plaatsgehad in december
1989. In dit artikel wordt ingegaan op de
realisatie van de verplaatsing van ri West
en van de uitbreiding van de centrale slibverwerking op ri Oost inclusief enkele
eerste bedrijfservaringen.
Ri West is verplaatst naar de lokatie van
de industriële ri Groote IJpolder gelegen
aan het Noordzeekanaal. Heide ri's samen
worden sinds januari van dit jaar ri Westpoort genoemd.
Ingrijpende wijzigingen
De achtergronden van de ingrijpende
wijzigingen zijn al beschreven in dit
vakblad [R. R. Kruize; H , 0 ; (23); nr. 9].
De hoofdredenen voor deze aanpassingen
waren van milieutechnische en
economische aard.
- Vooruitlopend op de verplaatsing van ri
West is in december 1989 het effluentlozingspunt van deze ri al verplaatst naar
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De elektromechanische aanpassing
bestond uit een vergroting van de
capaciteiten van bijvoorbeeld 110 l/sec
naar 450 l/sec, het aanbrengen van een
frequentieregeling op de motoren van de
pompen en het aanpassen van het
elektrisch vermogen. Ook zijn bij enkele
van deze gemalen bufferketels, vliegwielen en andere voorzieningen aangebracht om waterslag te voorkomen.
Bij een clustergemaal komt rioolwater
onder vrij verval aan uit het eigen
bemalingsgebied. Ook komen er persleidingen van de overige gemalen
(waaronder voormalige eindgemalen) aan.
De bouwkundige aanpassingen van deze
veelal 30 à 40 jaar oude gemalen bestond
uit het direct aansluiten van de ontvangkelder op de zuigkelder en het inbrengen
van de aankomende persleidingen tot
onder het laagste vloeistofniveau van de
zuigkelder. Dit om stankproblemen zoveel
mogelijk te voorkomen. Op de plaats waar
voorheen de omloopgoten van het gemaal
liepen, tussen de ontvang- en zuigkelder,
is nu de bufferketel geplaatst. Om de
ombouwoperatie met zo min mogelijk
gevolgen te laten plaatsvinden, heeft de
dienst een verplaatsbare noodbemalingsinstallatie in gebruik gehad met een
capaciteit van 190 l/s. Tijdens de
ombouwwerkzaamheden heeft deze
installatie steeds gedurende een halfjaar
de functie van het gemaal overgenomen.
De ombouw van de overige gemalen
bestond hoofdzakelijk uit het aanbrengen
van nieuwe pompen en schakelkasten met
de daarbij behorende bouwkundige
werkzaamheden. Op de gemalen is een
compact compostfilter geplaatst om
mogelijke geuremissies tegen te gaan.
Ook het stelsel van persleidingen naar de
oude ri West moest aangepast worden en
wel zodanig, dat de vier clustergemalen
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Rechthoekige nabezinktank

het water naar de gezamenlijke persleiding pompen die het afvalwater naar de
nieuwe ri transporteert. In totaal is hiervoor 19 km persleiding met diameters van
o 500 tot o 1.200 mm aangelegd. De
persleiding naar de nieuwe ri heeft een
diameter van 1200 mm en een lengte van
5 km.

uit een 1m lange, 30 mm onder het
vloeistofniveau radiaal geplaatste skimmer
(met een instelbare spleetbreedte van 30
tot 60 mm). Deze is aangesloten op een
leiding naar een drijflaag/vetafscheider. In
de leiding is een elektrische afsluiter
opgenomen, die op tijd of door de
naderende brug gestuurd wordt.

Waterzuivering lokatie ri Westpoort
Hydraulisch is de nieuwe ri geschikt voor
de verwerking van 5.000 m /h afvalwater.
De biologische capaciteit bedraagt 390.000
inwonerequivalenten, overeenkomend
met 11.000 kg/d BZV in het voorbezonken water.
De mechanische zuivering bestaat uit een
screezerinstallatie (2 x 3.750 m 3 /h, 5 mm
doorlaat) en één voorbezinktank
(o 50,5 m), waarna het water verdeeld
wordt over de twee straten van de
biologische zuivering. Elk van deze straten
wordt gevormd door een beladingstank
(600 m 3 , minimale verblijftijd 10 min.),
een aëratietank (omloopsysteem,
16.000 m ) en twee rechthoekige
nabezinktanks (elk 100 x 14 x 2,5 m) met
elk een ruimerbrug met drie zuigruimers.
Hen gedetailleerde beschrijving van de
dimensionering en het ontwerp van deze
inrichting is eerder gegeven in dit vakblad
[S. G. van der Kooij, H , 0 , (23), nr. 9].

Bij de normale bedrijfsvoering wordt het
huishoudelijke en het industriële afvalwater afzonderlijk behandeld. Voor
bijzondere omstandigheden kunnen de
verschillende afvalwaterstromen (gedeeltelijk) gemengd over de huishoudelijke en
industriële tak verdeeld worden. Hiertoe
zijn in de centrale verdeler in totaal
zestien in hoogte verstelbare overstortschuiven aan gebracht.

De calamiteitentank van de industriële tak
van ri Westpoort is omgebouwd tot voorbezinktank voor de huishoudelijke tak van
deze ri. Elders op het terrein is een
nieuwe calamiteitentank gerealiseerd. De
clifford-inlaat en de afvoergoten van de
voorbezinktank zijn afgedekt. De lucht
onder de afgedekte ruimten wordt in
compostfilters van geurcomponenten
ontdaan.
Voor de drijflaagafvoer is het systeem
toegepast wat op alle Amsterdamse ri's
uitstekend voldoet. Het svsteem bestaat

Voor de bezinking van het actiefslib is in
verband met het ruimtegebruik gekozen
voor rechthoekige nabezinktanks. De
invoer vindt over de volle breedte plaats.
Aan begin en eind van de tank bevindt
zich, eveneens over de volle breedte van
de tank, een drijflaag afvoersysteem. Dit is
gebaseerd op de skimmermethode zoals
beschreven bij de voorbezinktank. De
afvoer van de drijflaag wordt gestuurd
door de ruimerbrug. Het bezonken
actiefslib wordt met drie pompen van de
bodem gezogen door 4,5 m brede zuigermonden. Deze hebben een instelbare
spleetgrootte van 30 tot 40 mm en
bewegen zich op 80 à 100 mm boven de
bodem.
De ruimerbrug rijdt eenmaal per twee uur
van het begin naar het eind van de tank
en wordt in de tussenliggende periode
heen en terug gestuurd door een slibconcentratiemeter. De brug loopt op
stalen rails en wordt met één motor
aangedreven met aan weerszijden een
tandradbaan. Hiermee wordt schranken
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van de brug voorkomen evenals slippen in
de winterperioden. De kracht- en
signaleringsstroom zijn in één kabel
aangebracht, waardoor slechts één haspel
per brug noodzakelijk is.
In de praktijk functioneren de nabezinktanks inclusief de drijflaagafvoer goed.
Aangezien de op de brug opgestelde
pompen in een relatief ongunstig gebied
moeten werken wat betreft debiet en
opvoerhoogte, blijken de bruggen wel aan
behoorlijke trillingen onderworpen te
worden. Er is voorlopig nog veel aandacht
nodig om dit probleem binnen aanvaardbare proporties te houden.
Het spuislib wordt PLC-gestuurd op
vracht afgevoerd uit de aëratietanks in
plaats van uit de retourslibstromen. Dit,
omdat door de rechthoekige nabezinktanks het droge-stofgehalte van het
retourslib sterk varieert. Het spuislib
wordt rechtstreeks of via de voorbezinktank afgevoerd naar het versslibgemaal.
Het versslib wordt via een zandvanginstallatie (type Jeta, 360 m /h) verpompt
naar de persleiding van het hiertoe aangepaste gemaal Visseringstraat in het
rioleringsdistrict van ri Oost. Het slib kan
ook in de zuigkelder van dit gemaal
gepompt worden.
In het versslibgemaal zijn twee pompen à
200 nrVh (waarvan één reserve)
opgesteld, die het slib 24 uur per dag
afvoeren. Hierbij wordt ervoor gezorgd,
dat de slibconcentratie niet meer bedraagt
dan 1,5% drogestof blijft.
Als tijdens grote regenwaterafvoer in het
rioleringsstelsel een overstort naar het
oppervlaktewater gaat plaatsvinden, wordt
door middel van het afsluiten van de slibpersleiding tegengegaan dat er
zuiveringsslib in het oppervlaktewater
terechtkomt. Op ri Westpoort wordt dan
ook het versslib kortstondig over de voorbezinktank rondgepompt.
Er kan gesteld worden dat het slibtransport met rioolgemalen door persleidingen, die weer gekoppeld zijn op een
rioleringstelsel van een andere ri, mogelijk
is geweest en gerealiseerd kon worden in
een relatief korte periode doordat de
sectoren Riolering en Zuivering +
Bemaling binnen één (gemeentelijke
dienst) werkzaam zijn.
Nu zuiveringsslib van ri Westpoort
getransporteerd wordt naar ri Oost, is
sinds januari van dit jaar de slibverbrandingsinstallatie van de industriële
tak uit bedrijf genomen. Deze installatie is
sinds 1984 in bedrijf geweest.
Fosfaat- en stikstofverwijdering
De gerealiseerde biologische zuivering
van ri Westpoort leent zich theoretisch

Bouwgistingstank metglijbekisting

goed voor de invoering van biologische
fosfaat- en stikstofverwijdering. Dit op
basis van de uitvoeringsvorm van de
aëratietanks (omloopsysteem met regelbare beluchting en separate voortstuwing),
een voldoende lage slibbelasting en een
gunstige BZV/N-verhouding. In 1993
zullen praktijkproeven opgezet worden
om deze vorm van nutriëntenverwijdering
spoedig te introduceren.
Deze maand is het principeplan 'Invoering
chemische fosfaatverwijdering op de
Amsterdamse ri's' afgerond. Dit plan gaat
uit van invoering van chemische fosfaatverwijdering met ijzer(II)sulfaat op de ri's,
in ieder geval op ri Oost. Als op ri Westpoort biologische fosfaatverwijdering in de
hoofdstroom plaats gaat vinden, is het in
de huidige opzet zelfs mogelijk het fosfaat
met de slibpersleiding naar ri Oost te
transporteren. Er zal worden nagegaan of
deze optie voordelen heeft. Zo is het
denkbaar, dat een besparing optreedt in
het gebruik van chemicaliën. Bovendien
hoeft dan slechts op één lokatie een
doseerstation gerealiseerd te worden.
Overigens is in een groots opgezette
praktijkproef op ri Oost aangetoond, dat
chemische defosfatering (met ijzer(III)chloride, Me/P-factor 1,5) leidt tot een
extra uitgegist slibproduktie van 60%(!).
De resultaten zijn inmiddels bevestigd
door onderzoek in STOWA-verband.

drie slibroosters (type stepscreen, elk
400 m 3 /h), een verdeelwerk, vier voorindikkers (o 23 m), zeven gistingstanks
(6.585 m 3 elk, vier uitgegist slibtanks
(1.200 m 3 elk) en een mechanische
ontwatering bestaande uit vier kamerfilterpersen (6,06 m 3 kamerinhoud per
pers) en drie centrifuges (40 m 3 /h of
1.200 kg/h drogestof).
Vier van de gistingstanks, de uitgegiste
slibtanks en de kamerfilterpersen behoren
tot de oorspronkelijke slibverwerking van
ri Oost.
Ook van de dimensionering en het
ontwerp van de uitbreiding van de slibverwerking is een gedetailleerde
omschrijving gegeven in dit vakblad
[S. G. van der Kooij, H 2 0 , (23), nr. 9].

Centrale slibverwerking lokatie ri Oost
Om het zuiveringsslib van ri Westpoort
centraal op ri Oost te kunnen verwerken,
is de slibverwerking uitgebreid. De
capaciteit bedraagt nu 68,7 ton versslib
per dag en bestaat achtereenvolgens uit

In het verdeelwerk na de stepscreens is de
mogelijkheid gecreëerd om zowel versslib,
als ook primair en spuislib, in willekeurig
te kiezen verhoudingen over de vier
voorindikkers te leiden. Een eventuele
drijflaag wordt automatisch verwijderd en

Om drijflaagvorming in de voorindikkers
en de gistingstanks te voorkomen wordt
het primair en spuislib in stepscreens
ontdaan van grove bestanddelen. Het
roostergoed wordt, na ontwatering in een
pers, gestort in containers. Hiervan staan
er twee opgesteld met een inhoud van
25 m 3 elk. Ondanks de boogroosters in de
waterlijn zijn de hoeveelheden roostergoed van de stepscreens aanzienlijk: als na
een periode van droog weer regenwater
wordt aangevoerd kan met beide
containers een weekend net overbrugd
worden.
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stroomt met het overloopwater mee naar
de centrale verdeler van de waterzuivering. Het roerwerk hangt aan een
voorgespannen betonbrug, waaraan ook
de glasvezel versterkte kunststof
afdekking is bevestigd. Deze bestaat uit
zelfdragende sandwichplaten met een
maximale overspanning van 10 m, voorzien van de nodige inspectieluiken.
Het ingedikte versslib wordt met een
ringleiding naar de gistingstanks gepompt.
De twee ingedikt-versslibgemalen zijn
gedeeltelijk tussen en gedeeltelijk onder
de voorindikkers gebouwd om een zo kort
en recht mogelijke zuigleiding te creëren.
In deze gemalen zijn ook ventilatoren
geplaatst voor de afvoer van de lucht
onder de afdekkingen naar compostfilters.
Voor de uitbreiding van de slibverwerking
zijn drie nieuwe gistingtanks bijgebouwd,
die wat betreft inhoud en vormgeving
(22 m hoog en 22 m diameter) identiek
zijn aan de vier al aanwezige tanks uit
1980.
De bouwwijze en bedrijfsvoering zijn
echter nogal verschillend. Zijn de wanden
van de bestaande tanks in lagen van
± 4 m gestort, de wanden van de nieuwe
tanks zijn met behulp van een glijbekisting
in één keer gerealiseerd. Zo werd het
mogelijk in zes dagen de tankwand te
bouwen.
Bij de nieuwe tanks is voor de dakondersteuning een middenkolom aanwezig, die
ook een drijflaagafvoerfunctie heeft
gekregen. Hiervoor zijn acht aftap/overloopbakken aangebracht, vier tegen de
middenkolom en vier tegen de tankwand.
Door het dichtzetten van de afvoer tijdens
het toevoeren van het versslib stijgt het
niveau in de tank. Door vervolgens de
afvoer te openen wordt de drijflaag met
het uitgegiste slib afgevoerd naar de ri.
Voor de uitbreiding van de slibontwatering is naast het gebouw voor de
vier kamerfüterpersen het centrifugegebouw gerealiseerd. Hierin kunnen vier
centrifuges worden opgesteld. Vooralsnog
zijn er drie geplaatst en in bedrijf
genomen.
Voor het transport van ontwaterd slib uit
de centripressen wordt van een open
schroef gebruik gemaakt waarna het met
dikslibpompcn naar een slibsilo wordt
afgevoerd. De bijbehorende hydraulische
units zijn in aparte geluidgeïsoleerde
ruimten opgesteld.
Het ontwaterde slib heeft een drogestofgehalte van minimaal 25% en wordt
afgevoerd naar een composteringsbedrijf.
Na deze biologische drogingsstap wordt
het slib afgevoerd naar een stortplaats.
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Vanaf januari 1995 zal het ontwaterde slib
voorafgaand aan het storten thermisch
gedroogd worden op ri Oost.
In de periode van april 1990 tot augustus
1991 is voor de keuze van het slibdrogingssysteem het traject doorlopen van
oriëntatie, programma van eisen,
principeplan, offertes en keuze van de
leverancier. Er is gekozen voor een tweetrapsdroger van de Zwitserse firma Buss.
In de drogingsinstallatie zal ook het
zuiveringsslib van het Zuiveringsschap
Amstel- en Gooiland en van het NoordHollandse deel van het Hoogheemraadschap van Rijnland verwerkt
gaan worden. De installatie zal een
verwerkingscapaciteit hebben van 40.000
ton drogestof per jaar en zal bestaan uit
drie drogingstraten. Elke straat heeft een
capaciteit van 5,75 ton/h waterverdamping
en bestaat uit een dunnelaagdroger
gevolgd door een schijvendroger.
Voor de vergunningverlening is een
milieu-effectrapport opgesteld. De
procedure van de vergunningverlening is
inmiddels afgerond en in de komende
maand wordt met de bouw van de
installatie begonnen.
Kosten en baten
De investering voor het gehele project
bedraagt op prijspeil 1988 120 miljoen
gulden, omgerekend naar 1993 komt dit
overeen met ongeveer 130 miljoen
gulden.
Voor de zuiveringstechnische werken
inclusief de slibpersleiding is 98 miljoen
gulden (prijspeil 1993) geïnvesteerd. Dit
komt overeen met 250 gulden per
inwonerequivalent, wat als laag kan
worden aangemerkt.
De eerste zuiveringsresultaten van ri
Westpoort geven aan, dat er ten opzichte
van ri West 16.500 vervuilingseenheden
minder worden geloosd op het Noordzeekanaal. Dit is een reductie van circa 20%
op de restvervuiling door effluentlozingen
in Amsterdam.
De baten van de centrale verwerking van
het zuiveringsslib inclusief thermische
droging worden geraamd op circa
1 miljoen gulden per jaar. In de decentrale
variant zou slibverwerking op ri Westpoort gerealiseerd zijn. Transport over de
weg van ontwaterd uitgegist slib naar de
centrale drogingsinstallatie op ri Oost zou
minder gekost hebben dan de exploitatiekosten van de huidige slibpersleiding.
Tegenover dit nadeel staan echter de
volgende voordelen:
- kostenbesparing door schaalvergroting
- kostenbesparing door centrale bedrijfsvoering

- (kosten)besparing op het gebruik van
energie, doordat biogas op één lokatie
wordt geproduceerd en gebruikt voor
energie-opwekking.
- minder transportbewegingen over de
weg.
Opstarten van de nieuwe ri
De omschakeling van het aanvoerstelsel
en de inbedrijfname van de water- en
sliblijn op twee lokaties is een
gecompliceerde operatie geweest.
Zowel technologische, bemalingstechnische en leidingtechnische randvoorwaarden zijn van invloed geweest op
het opstartprogramma.
Het tijdschema voor omzetten van de
gemalen is met behulp van een computermodel (TUTSIM) bepaald. Bij het
opstellen van het draaiboek voor het
opstarten waren de belangrijkste randvoorwaarden:
- Voldoende slibbelasting
(0,05-0,15 kg/kg-d) om voldoende
slibaangroei en effluentkwaliteit te
waarborgen. Dit moet zowel het geval zijn
bij de minimale als bij de maximale
belasting van de waterlijn.
- Voldoende tijdsinterval tussen de
omschakeling van de clustergemalen
pompend van de oude ri West naar de
nieuwe ri Westpoort om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
- De uitbedrijfname van ri West moet
zodanig worden verricht, dat daarbij geen
afbreuk gedaan wordt aan de effluentkwaliteit van deze zuiveringsinrichting.
- Opstarten van de uitbreiding van de
sliblijn op ri Oost mag geen invloed
hebben op de bestaande bedrijfsvoering.
Laboratoriumproeven hebben vooraf
uitgewezen dat opstarten van de waterlijn
met actiefslib afkomstig van de op
hetzelfde terrein gelegen industriële tak
van ri Westpoort niet mogelijk was. De
samenstelling van het huishoudelijke en
industriële afvalwater verschillen dusdanig
dat op korte termijn geen adaptatie plaats
zou vinden. Een mengsel van 50%
actiefslib van de oude ri West en 50%
actiefslib van de industriële tak bleek
daarentegen wel te voldoen. Op basis van
deze ervaringen is vorig jaar op 27 en 28
augustus 8 ton spuislib (1.000 m 3 ) van ri
West naar ri Westpoort met tankwagens
overgebracht. De andere helft entslib is op
29 en 30 augustus overgepompt vanuit de
industriële tak van de ri.
Op 31 augustus is het eerste clustergemaal
omgezet naar ri Westpoort. De effluentkwaliteit van de nieuwe ri voldeed direct
aan de gestelde eisen; ook de nitrificatie
kwam meteen goed op gang (zie tabel I).
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TABEL I.
Omzetting
cluslergemaal
31-08-92
09-09-92
10-09-92
13-11-92'
12-01-93

Afval« ater
BZV kg/d
Kj-N kg/d
980
4.900
8.750
5.600
6.125

700
1.100
2.012
1.575
1.802

Slibbel.
kg/kg-d

BZV mg/l

0,06
0,18
0,27
0,12
0,05

6
7
8
7
5

Effluent
Kj-Nn ig/1
2,6
3,8
2,3
2,4
2,2

NO ; mg 1
16
7
11
23
27

In bedrijfname voorbezinktank en afvoer versslib naar ri Oost.

Al snel bleek dat het snelste tijdschema
van omschakeling van de gemalen uit het
simulatieprogramma gehanteerd kon
worden.
Tijdens het opstarten van de waterlijn is
de voorbezinking buiten bedrijf gebleven.
Ingebruikname van de tank zou
betekenen dat direct primairslib via de
slibpersleiding naar ri Oost zou moeten
worden gepompt. Deze was ten tijde van
het opstarten nog niet gereed. Bovendien
werd door het passeren van de voorbezinking de slibaangroei in de aëratietank bevorderd.
De slibpersleiding was op 22 september
gereed. Volgens de planning zou vanaf dat
moment versslib van ri Westpoort naar ri
Oost verpompt gaan worden. Met het
extra slib zou de uitbreiding van de sliblijn
opgestart gaan worden.
Op die ri waren echter juist op dat
moment problemen, waardoor het noodzakelijk werd het slibtransport uit te
stellen. Enerzijds was het vanwege gisting
in de voorbezinktanks noodzakelijk deze
langdurig en dun af te tappen. Anderzijds
kon de uitbreiding van de sliblijn nog niet
in bedrijf genomen worden door een
verstopping in de ringleiding tussen de
voorindikkers en de gistingstanks.
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid, dat de
ontwateringscapaciteit te beperkt werd.
Gedurende de maand oktober is daarom
extra ontwateringscapaciteit gecreëerd
door het huren van een mobiele zeefbandpers. Door het vervroegd en handmatig in
bedrijf nemen van één van de centrifuges,
begin november, werd het gebrek aan
ontwateringscapaciteit opgeheven.
Eind oktober was ri Oost daarmee gereed
om het slib van ri Westpoort te
verwerken. De ingebruikname van de
slibpersleiding verliep echter ook niet
zonder problemen. Hij de ingebruikname
bleek, dat zelfs bij een persdruk van
4,2 bar het slib het gemaal Visseringstraat
niet bereikte. De theoretische benodigde
persdruk bedroeg 2,3 bar.
Na het aanbrengen van extra ontluchtingspunten in de leiding, het op diverse
plaatsen aftappen van te dik slib en het
verdunnen van het af te voeren slib met
bedrijfswater (effluent) van de ri is dit

slibafvoersysteem op 13 november naar
behoren gaan functioneren. Sindsdien
vindt een nauwkeurige controle op de
slibconcentratie plaats en zal de mogelijkheid tot het het verdunnen met bedrijfswater structureel worden gemaakt.
In de eerste weken van november was het
op ri Westpoort inmiddels noodzakelijk
geworden om het versslib van de
huishoudelijke tak in één van de aëratietanks te gaan bufferen. Ook is een deel
verwerkt in de slibverbrandingsoven van
de industriële tak, die daartoe continu in
bedrijf is genomen. Ook de omschakeling
van het vierde en laatste clustergemaal
werd uitgesteld.
Samengevat kan gesteld worden, dat door
het gelijktijdig optreden van de tegenslagen op beide ri's er geen nadelige
gevolgen zijn geweest voor de opstartprocedure en de kwaliteit van het effluent.
Deze ingrijpende operatie bleek slechts
twee weken achter op schema afgerond te
zijn: op 12 januari van dit jaar werd het
laatste clustergemaal van het rioleringsdistrict West omgezet op de nieuwe ri
Westpoort.
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Zuiveringsinstallatie Weesp
fosfaatvrij
Sinds kort verwijdert het Zuiveringschap
Amstel- en Gooiland op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Weesp ook
fosfaten uit het afvalwater.
Hierdoor wordt het AmsterdamRijnkanaal, waarop het gezuiverde afvalwater van de rwzi wordt geloosd, minder
belast met fosfaten.
Het verwijderen van de fosfaten vindt
plaats door aan het afvalwater ijzerchloride toe te voegen. Het fosfaat wordt
daardoor gebonden en kan eenvoudig
worden verwijderd. Een bijkomend voordeel van deze vorm van defosfatering is
een vermindering van reuk. Er ontstaat
wel vijftig procent meer slib. Deze
hoeveelheid kan met de bestaande
gistingsinstallatie worden verwerkt.

Defosfateren van afvalwater is nodig,
omdat te veel fosfaat in oppervlaktewater
overmatige algengroei veroorzaakt. Het
water wordt hierdoor troebel en ondoorzichtig en het watermilieu verstikt. Vissen,
waterplanten en andere organismen
krijgen een tekort aan zuurstof.
Door het gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen is de hoeveelheid fosfaat in het
afvalwater al behoorlijk verminderd.
Defosfatering op zuiveringsinstallaties
blijft echter noodzakelijk omdat het
menselijke afvalwater van nature veel
fosfaat bevat.
Het invoeren van de defosfatering heeft
een investering gevergd van vijfhonderdduizend gulden. De kosten voor
chemicaliën worden geraamd op tweehonderdtachtigduizend gulden per jaar.
Het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
volgt met zijn plannen voor de
verwijdering van fosfaten uit het afvalwater het beleid van de rijksoverheid. Op
grond van dit beleid moet in 1995
vijfenzeventig procent van al het afvalwater op de rwzi's worden gedefosfateerd.
Behalve in Weesp wordt het afvalwater
van fosfaten ontdaan op de zuiveringsinstallatie in Hilversum.
Het zuiveringschap zal in de komende
drie jaren ook op een aantal andere rioolwaterzuiveringsinstallaties maatregelen
nemen om fosfaat uit het afvalwater te
halen. (Persbericht Zuiveringschap
Amstel- en Gooiland)

Gids Nederlandse Milieu
Expertise 1993 verschijnt
Eind maart verschijnt de tweede editie
van de Gids Nederlandse Milieu
Expertise. De tweede editie bevat
adressen en beschrijvingen van ruim 670
instellingen met milieu-expertise in
Nederland. De gids is samengesteld door
CIMI aan de hand van actuele databestanden.
De Gids Nederlandse Milieu Expertise
1993 (ISBN 90 5458 035 6) verschijnt bij
Uitgeverij Koninklijke Vermande bv,
Postbus 20, 8200 AA Lelystad,
telefoon 03200-22944, en kost f 79,50.

