Ervaringmetdecentrale zuiveringvankalvergierinde installaties
Kleine Kolonie enPutten

Inleiding
Mestkalveren produceren een mengsel
van faecaliën en urine, dat in vergelijking
met andere mestsoorten een zeer laag
droge-stofgehalte (circa 1,5%) heeft. Dit
mengsel, kalvergier genoemd, is voornamelijk door het lage droge-stofgehalte
als meststof slecht afzetbaar. Vandaar dat
men al in de zestiger jaren is begonnen
met het, op bedrijfsniveau, zuiveren van
deze gier [Ten Have, 1971]. Op de
Veluwe zijn tot op heden drie centrale
kalvergierzuiveringen (kgzi's) in bedrijf;
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twee in Elspeet en één in Putten. Een
kleine zuivering in Elspeet (Merelweg)
met een capaciteit van circa 25.000 m 3
gier/jaar draait sinds 1976 en twee grote
installaties in Elspeet (Kleine Kolonie) en
Putten met een capaciteit van elk circa
73.000 m 3 / jaar zijn respectievelijk sinds
1985 en 1986 in gebruik. De hiervoor
genoemde centrale zuiveringen zijn het
eigendom van de Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG), die ook het
beheer voert in samenwerking met het
Zuiveringsschap Veluwe. Het basisontwerp is afkomstig van de Rijks
Agrarische Afvalwater Dienst, die in 1986
in het IMAG is opgenomen. Het ontwerp
is verder uitgewerkt door het ingenieursbureau DHV. Het IMAG verzorgt de
technologische begeleiding van de
installaties. Hier zal worden ingegaan op
de werking van de twee grootste
zuiveringen in de periode van 1januari
1987 tot en met 1september 1989; een
periode waarin veel gegevens van de
aangevoerde gier en het af te voeren slib
en effluent werden verzameld.
Procesbeschrijving
De huidige zuiveringen werken volgens
het discontinue actief-slibproces. De gier
wordt per tankauto en voor een klein deel
via een persleiding gedurende anderhalve
dag per week aangevoerd. Na verwijdering van grove delen door een rooster,
wordt de gier in een buffer opgeslagen.
Dagelijks, wordt, in ongeveer een uur, een
lading gier in een beluchtingstank

Samenvatting
Op de Veluwe wordt sinds 1976 centraal kalvergier gezuiverd met een discontinu
actief-slibproces. Er zijn drie installaties in gebruik, waarvan twee in Elspeet en
één in Putten. De ervaringen met de Kleine Kolonie in Elspeet en de installatie in
Putten over de periode van 1januari 1987 tot 1september 1990 worden hier
beschreven.
De installaties verwerken gier met een gemiddeld droge-stofgehalte van 1,5%, een
CZV van 14 g/l en een Kjeldahl-stikstofgehalte van 2,7 g/l. De verwijderingsrendementen voor het BZV, het CZV en de Kjeldahlstikstof bedragen
respectievelijk 99, 93 en 96%.
Het spuislib van de installaties wordt met behulp van de zwaartekracht ingedikt
tot circa 6% droge stof en afgezet in de Veenkoloniale akkerbouw. Ongeveer 16%
van het volume aan verwerkte gier wordt als spuislib afgevoerd. De overige 84%
wordt als helder effluent geloosd op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
De hoeveelheid spuislib bedroeg vroeger 10% van het giervolume, maar is sterk
toegenomen sinds een kalksuspensie in de beluchtingsruimten wordt gedoseerd
om fosfaat te verwijderen. Een kalkdosering van 2,0 tot 2,5 kg/m 3 gier brengt het
fosfaatgehalte in het effluent terug van 300 tot 30 mgP/1.

gepompt. Tegelijkertijd wordt de
beluchting met een persluchtsysteem
(Roots blowers met buisvormige rubber
membranen) gestart. Tegen het einde van
de cyclus wordt kalkmelk in de
beluchtingstanks gedoseerd om het
opgeloste fosfaat te binden. Na 21 uur
wordt gestopt met beluchten en krijgt het
slib gedurende circa twee uur de tijd om
te bezinken. Na de bezinkperiode wordt
een gedeelte van de bovenstaande
vloeistof als effluent afgelaten. Afb. 1 geeft
schematisch een kgzi en het verloop van
het beluchtingsproces weer.

beperken. In de opslag wordt het slib
ingedikt tot 5 à 6% droge stof. Na bezinking wordt het bovenstaande water teruggepompt naar de aëratietanks. De dikke
fractie wordt periodiek uit de opslag
afgevoerd met tankwagens.
In de beluchtingstanks vinden naast
omzetting van organische stof (BZV)
tegelijkertijd nitrificatie en denitrificatie
plaats. Dit is mogelijk omdat de zuurstofvraag in het systeem groter is dan de
toevoer. Het zuurstofgehalte in het slibwatermengsel is daardoor zo laag
(<1 mg/l), dat naast de beschikbare
zuurstof ook nitriet en nitraat verbruikt
worden.

Spuislib wordt uit de aëratietanks
gepompt naar een opslagsilo. In Putten
gebeurt dit via een slibindikker.
Het wegpompen van surplusslib vindt zo
laat mogelijk in de beluchtingscyclus
plaats om vervuiling van het slibwater te

Tabel I geeft een overzicht van enkele
belangrijke ontwerpgegevens van de
installatie Kleine Kolonie (aft. 2).
Die van de Zuivering in Putten zijn

Afb. 1- Schematische weergave van een kalvergierzuiveringenhetverloop van een beluchtingscyclus.
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ongeveer daaraan gelijk. Door de grote
verblijftijd en de lage temperatuur van de
gier in de winter koelt een beluchtingstank
bij vorst te veel af wanneer oppervlaktebeluchters worden toegepast (installatie
Elspeet Merelweg). Om afkoeling te
beperken zijn de hier besproken
installaties met persluchtaëratie uitgerust
en zijn de beluchtingstanks relatief diep.
Het ontwerp is gebaseerd op de slibactiviteit bij 10 °C.
Zuiveringsresultaten
Van elke aangevoerde lading gier wordt
een monster genomen. Wekelijks wordt
uit deze monsters een proportioneel
monster samengesteld, waarin door het
laboratorium van het IMAG bepalingen
van onder andere droge-stof- en
asgehalten worden gedaan. Van de lading
effluent die van dinsdag op woensdag
wordt weggepompt, wordt ook een
monster genomen, waarin bepalingen
gedaan worden voor het vaststellen van
de lozingsheffing en om de werking van
de installaties te kunnen controleren.
In de periode tussen 1januari 1987 en
1 september 1989 werden naast drogeTabel I - Enkele ontwerpgegevens van KGZI de Kleine
Kolonie.
Gierverwerking
Beluchtingstanks (AT's)
aantal
inhoud netto totaal
waterdiepte
Hydraulische verblijftijd
Slibgehalte
Slibbelasting
Minimale temperatuur in AT's
Luchtdebiet blowers totaal
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2
5000
5,3

m3/dag

stuks
m3
m

21
dagen
7
gDS/1
0,04 gBZV/
(kgDS.dag)
10
°C
4000
mVh

Tabel II - Zuiveringsgegevens van de kgzi's de Kleine Kolonie en Putten tussen 1januari 1987 en I september
1989.

Droge stof
as

czv
BZV
Nkj
NH4-N
N02-N
N03-N
Ptot P
Ptot 2 3
Cl
S04
pH

Verwijderingsrendement

Effluent
Concentratie

Gier
Concentratie

(g/D

( n;sd )'

153
9,3
14,4
7,2 2
2,7

(238; 2,3)
(237; 0,6)
(241; 3,7)

0.5

( 29; 0,1;

7,6

(238; 0,1)

(236; 0,3)

(g/D

( n; sd )

(%)

0,9
0.1
0,1
0,005
0,02
0,04
0,3
0,06
2,6
0,6
8,0

(266 0,8 )
(144 0,08)
(263 0,1 )
(266 0,06)
(266 0,03)
(264 0,08)
( 98 0,1 )
( 65 0.05)
(265 0,2 )
( 11 0,07)
(266; 0,3 )

93

m

96

1

n = aantal waarnemingen; sd = standaarddeviatie.
2
Enkele analyseresultaten wijzen uit dat het BZV van kalvergier in de regel de helft van het CZV
bedraagt.
5
Ptot geeft het P-gehalte in het effluent, voordat in Elspeet werd begonnen met defosfateren. Ptot 2 geett
de concentratie in het effluent in Elspeet na de start van de defosfatering.

stofgehalten en aspercentages ook het
CZV en het stikstofgehalte van de op de
installaties aangeleverde gier bepaald.
De gemiddelde uitkomsten van deze
bepalingen staan vermeld in tabel II,
samen met gemiddelde effluentconcentraties over deze periode en het
verwijderingsrendement voor CZV en
Nkj.
Defosfatering
Vanaf 1juli 1988 wordt op de zuivering
de Kleine Kolonie gedefosfateerd. Op de
installatie in Putten werd in januari 1990
begonnen met defosfatering tot een
effluentgehalte van 30 mgP/1. Een aantal
maanden tevoren werd in Putten al
gedeeltelijk gedefosfateerd.
De defosfatering vindt plaats door een
suspensie van Ca(OH) 2 (5-30%) te
doseren in de beluchtingstanks.

Afb. 2 - Luchtfoto van kalvergierzutvenng de Kleine Kolonie te Elspeet (Bron: Aerophoto-Schipliol BV).

De resultaten van laboratoriumonderzoek
door het IMAG gaven aan dat het
gewenste fosfaatgehalte in het effluent van
minder dan 30 mg/l met deze methode
gehaald kon worden door circa 2,5 kg
Ca(OH)2per m 3 verwerkte gier te
doseren. Dit resultaat werd in een onderzoek van DHV naar de mogelijkheden van
slibontwatering, waarbij in één van de
twee aëratietanks in Putten werd gedefosfateerd, bevestigd [DHV. 1988].
Het effect van de defosfatering op het
fosfaatgehalte van de gezuiverde gier is te
zien in afb. 3, waarin het verloop van het
fosfaatgehalte in het effluent van de
Kleine Kolonie te zien is. Begin juli 1988
werd begonnen met het doseren van kalk.
Daarna nam het fosfaatgehalte sterk af.
De hoge fosfaatconcentraties rond juli
1989 werden veroorzaakt door slibuitspoeling. In de afbeelding is ook te zien
dat het CZV van het effluent aanvankelijk
afnam na het starten van de defosfatering.
Later steeg het CZV weer. Voor deze
tijdelijke daling is nog geen verklaring
gevonden.
In de praktijk blijkt een P-gehalte tussen
10 en 30 mg/l bereikt te worden door
dosering van 2,0-2,5 kg kalk per m 3 te
zuiveren gier.
Spuislib
Het spuislib van de installaties wordt
afgezet als meststof in de akkerbouw
(voornamelijk in de veenkoloniën).
Voordat werd gedefosfateerd, werd
ongeveer 10% van het volume aan
binnenkomende gier afgevoerd aan
ingedikt slib. Sinds het doseren van kalk is
dit percentage toegenomen tot circa 16%.
De samenstelling van een drietal spuislibmonsters is gegeven in tabel III. Daar-
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Tabel III - Analyses van spuislib uit kalvergierzuiveringen.

üefosfaten ng

Kleine
Kolonie
1987

Kleine
Kolonie
1989

Putten
1989

nee

ja

nee

Droge stof
Asrest
Nkj
1»
K
Ca
Mg

%
% V.DS
% V.DS
% V.DS
% V.DS
% V.DS
% V.DS

53
39
7,2
5.2
6,7
5.8
1,9

Cu
Zn
Cr
Pb
Cd
Ni
Hg
As

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

183
1547
3,8
1,9
0,0
5,7
0,00
1,5

DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS

Tabel IV - Massabalans KGZI betrokken op 1 m

Volume
CZV
Nkj
P-totaal

(m')
(kg)
(kg)
(kg)

6,5
47
6,9
5,2
4,0
18,0
1,2

5,5
47
4,7
5,1
5,2
8,6
2,2

116
800
7,7
7,7
0,8
4,6
<0,2
<0,1

130
1200
5,0
6,0
< 1,0
6,3
< 0,1

Richtlijn Unie
van Waterschappen
1985

600
2000
500
500
5
100
5
10

Massabalans
In tabel IV wordt een massabalans
gegeven van een kalvergierzuivering met
defosfatering. De getallen in de tabel zijn
schattingen op basis van bedrijfsgegevens
en chemische analyses in steekmonsters.
Energieverbruik
Op de zuiveringen wordt elektrische
energie gebruikt voor de beluchting, de
pompen, de mengers, enzovoort. Het
totale verbruik van deze elektriciteit wordt
gemeten. In tabel V worden de jaargemiddelden vermeld in kWh per m 3
verwerkte gier. Het energieverbruik van
de blowers van het beluchtingssysteem
bedraagt circa 85%van het totaal.
Opgemerkt dient te worden dat in de loop
van 1987 in de zuivering Kleine Kolonie
propellerbeluchters zijn bijgeplaatst.
Hierdoor werd het opgenomen vermogen
met ongeveer 30% vergroot.
Het hoge energieverbruik in de Kleine
Kolonie in 1987 en 1988 is een gevolg van
problemen met het zuiveringsproces,
waardoor niet efficiënt belucht werd.
Opvallend is het verschijnsel dat het
energieverbruik van de installatie ElspeetMerelweg niet meer dan 7 tot 10 kWh/m 3
gier bedraagt. Op deze installatie worden
oppervlaktebeluchters gebruikt en zoals
reeds opgemerkt wordt op de nieuwe
installaties gewerkt met een persluchtsysteem. Het is bekend [Stenstom en
Gilbert, 1981], dat de verhouding tussen
de zuurstofinbrengcoëfficiënt in afvalwater
en deze coëfficiënt in schoon water (de afactor) voor een persluchtsysteem met
fijne bellen lager kan zijn dan voor een
oppervlaktebeluchter. Op basis van de
CZV- en N-balans kan worden berekend
dat in Putten ongeveer 6 g 0 2 per m 3 lucht
en per m diepte wordt overgedragen. Dat
betekent een a-waarde van rond 0,4.

gier.

Gier

Effluent

Slib

Verademing

1,0
14,0
2,7
0,5

0,84
0,84
0,08
0,03

0,16
4,76
0,48
0,47

0,00
8,40
2,13
0,00

naast zijn de maximale metalengehalten
voor zuiveringsslib uit de richtlijn van de
Unie van Waterschappen vermeld [Unie
van Waterschappen, 1985]. Het spuislib
blijkt steeds ruimschoots aan deze normen
te voldoen. Alleen aan de hoge gehaltes
koper en zink zal iets gedaan moeten
worden, daar voor deze metalen vanaf
1995 veel strengere normen zullen gelden
(respectievelijk 75 en 300 mg/kgDS). In
de tabel is te zien dat door het doseren
van kalk het Ca-gehalte van het spuislib
sterk toeneemt. Het fosfaatgehalte blijft
constant omdat de toename van de

hoeveelheid neergeslagen fosfaat gepaard
gaat met een vrij aanzienlijke toename van
de spuislibproduktie.
In 1987 werd door DHV op de installatie
in Putten onderzocht wat de mogelijkheden van slibontwatering zijn en met
welke middelen deze ontwatering het best
kan gebeuren. De gunstigste resultaten
werden bereikt met een decanteercentrifuge, maar er werden slechts lage drogestofgehalten bereikt (11%) en het vlokmiddelverbruik was hoog. Dit heeft er toe
geleid, dat er voorlopig nog geen slibontwatering wordt ingezet.

Algemene bedrijfservaringen
Tijdens de strenge vorst van 1985 op 1986
is de temperatuur in de beluchtingstanks
van de zuivering Kleine Kolonie niet
onder 10 °C gezakt. De installatie
Merelweg moest al aan het begin van de
vorstperiode worden stilgelegd.
In de eveneens strenge winter van 1986
op 1987 werd in de beluchtingstanks van
de zuiveringen een grote accumulatie van
nitriet en nitraat waargenomen gepaard
Tabel V - Energieverbruik in kWh per m3
gier.
Jaar
1987
1988
1989

verwerkte

Kleine Kolonie

Putten

17,0
15,6
13,3

13,2
13,6
11,9
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gaande met een sterke pH-daling. In dit
relatief zure milieu werd ook de nitrificatie
sterk geremd. Aanvankelijk werd de
oorzaak gezocht in remming van denitrificeerders door desinfectiemiddelen of
antibiotica in de gier [Knol en Pouw,
1987], maar na onderzoek door het IMAG
bleek een lage CVZ/ N -verhouding in de
gier in combinatie met een lage temperatuur de oorzaak van de problemen
[Willers, 1989]. In de genoemde periode
werd voornamelijk bezonken gier op de
zuivering aangevoerd als gevolg van een
maatregel, waarmee men het drogestofgehalte van de gier laag probeerde te
houden in verband met capaciteitsproblemen. Om optimaal gebruik te
kunnen maken van de in de gier aanwezige gemakkelijk afbreekbare
organische stof zullen de nog te bouwen
zuiveringen worden gebouwd als een
continu systeem met een aparte
denitrificatieruimte.
In de eerste jaren haalde geen van beide
installaties de ontwerpcapaciteit. Dit werd
veroorzaakt door het minder goed
functioneren van het beluchtingssysteem
gekoppeld aan een onvoorzien lage afactor. Toen in 1988 in Elspeet werd
begonnen met het doseren van kalk, werd
een verhoging van de capaciteit waargenomen en nadat in september 1989 in
beide installaties de buisvormige
membranen van het beluchtingssysteem
volledig werden vervangen, steeg de
verwerkingscapaciteit direct tot boven de
ontwerpcapaciteit.
Over het algemeen is de slibbezinkbaarheid goed. De slibindex van het slib in de
beluchtingstanks wordt wekelijks gemeten
en varieerde in 1988 en 1989 tussen de 40
en de 210 ml/g. In 1988 lag het
gemiddelde op circa 120 ml/g en in 1989
was dit circa 90 ml/g. In 1987 en 1988
spoelde op de Kleine Kolonie gedurende
langere tijd slib uit met het effluent, wat
sterke verhogingen van het CZV en het
P-gehalte van het effluent tot gevolg had
(zie ook tabel V en afb. 3). Ook rond juli
1989 waren er problemen met slibuitspoeling. Er werden draadvormers in
het slib waargenomen (Microthnx
Parzncella).Waarom dit organisme zich
kon ontwikkelen is niet duidelijk.
Capaciteitsvermindering in de voorafgaande periode met een daarmee gepaard
gaande lage vlokbelading zou de oorzaak
kunnen zijn.
De afstand tot de dichtstbijzijnde woonbebouwing is bij de zuivering in Putten
niet meer dan 200 m. Er wordt geklaagd
over stank afkomstig van de zuivering.
In 1988 en 1989 werd door het IMAG en
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door de LUW onderzoek gedaan naar de
uitstoot van stank door de verschillende
installatie-onderdelen. Dit onderzoek is
nog niet geheel afgerond, maar er kan al
wel worden geconcludeerd dat alle open
tanks, behalve de effluentbuffers, onder
bepaalde omstandigheden een grote
hoeveelheid geur emitteren.
Er zijn maatregelen genomen in de vorm
van afdekking van de stortput en de
gieropslag, in combinatie met luchtafzuiging en reiniging door middel van
een compostfilter. Er is evenwel gebleken
dat het filter te snel vergiftigd wordt door
onverwacht hoge H 2 S-belasting. In de te
behandelen lucht worden tijdens het
storten van gier H 2 S-concentraties hoger
dan 1.500 ppm gemeten. Verbetering van
de luchtbehandeling vormt een aandachtspunt.
De belangrijkste emissiebronnen lijken
thans de aëratietanks tijdens het
inpompen van gier. Men heeft besloten
om in Putten het proces continu te maken
met een aparte denitrificatieruimte om
zodoende de stankpieken, tijdens het
inpompen van grote hoeveelheden gier in
een korte tijd, te vermijden. Vanuit de
slibindikker en de slibopslag wordt alleen
stank waargenomen in periodes met warm
weer. Verwacht mag worden, dat anaërobe
afbraak onder deze omstandigheden
hiervan de oorzaak is. Bij warm weer
worden namelijk gasbellen aan het
oppervlak waargenomen.
Toekomst
De SMG heeft het voornemen om de
komende jaren de huidige capaciteit van
circa 180.000 mVjaar tot rond
660.000 mVjaar op te voeren. Op dit
moment is de bouw van een installatie in
Ede in volle gang. Deze heeft een
capaciteit van 180.000 mVjaar. De
belangrijkste procestechnische wijzigingen
ten opzichte van de hiervoor beschreven
installaties zijn een volledig continue
werkwijze met gescheiden nitrificatie en
denitrificatie en nabezinktanks.
Gezien de toename van de af te zetten
hoeveelheden spuislib bij toenemende
capaciteit en de steeds geringere afzetmogelijkheden in eigen land, mag worden
verwacht dat het slib op termijn in mestverwerkingsfabrieken zal worden verwerkt
en via deze weg voor een groot deel in het
buitenland zal worden afgezet.
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Rotterdamse stadsarcheologen vinden 13e-eeuws
sluisje in Spoortunnel-tracé
Archeologen van het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de Rotterdamse
Gemeentewerken (BOOR) hebben in het
tracé van de Spoortunnel restanten
ontdekt van een houten uitwateringssluisje
uit de 13e eeuw. De archeologen stuitten
op het sluisje tijdens de laatste fase van
hun onderzoek naar de bouw- en
bewoningsgeschiedenis van de dam in de
Rotte (de tegenwoordige Hoogstraat)
waaraan de stad haar naam ontleent.
Het onderzoek wordt gefinancierd door
de Nederlandse Spoorwegen en de
gemeente Rotterdam.
Het gevonden sluisje is 14 meter lang en
3 meter breed en ligt in het oudste deel
van het dijklichaam waarmee de Rotte in
het midden van de dertiende eeuw werd
afgedamd. Een eeuw later is het sluisje
alweer gedeeltelijk gesloopt en daarna
gedempt, vermoedelijk omdat de dam
moest worden verbreed en verzwaard.
Het BOOR onderzoekt de mogelijkheid
het resterende deel van het sluisje te
conserveren.
In de Hoogstraat zijn tot nu toe overblijfselen bekend van tien sluizen. Eén
was een scheepvaartsluis; de overige
waren uitwateringssluizen, die het water
van de Rotte door de dam naar de Maas
voerden. Oorspronkelijk waren er
vermoedelijk vijf of zes houten sluizen, in
eigendom van de verschillende
ambachten, die hun overtollig water via de
Rotte loosden. In de loop van de tijd zijn
de sluizen gedempt, verplaatst of
in baksteen herbouwd.
Slechts éénmaal eerder, in 1942-1943,
werd in Rotterdam, in de voormalige
Nieuwe Kerkstraat, een houten sluis
blootgelegd. De horizontaal scharnierende
houten klapdeur van deze sluis, die bij
hoog buitenwater automatisch sloot, is
bewaard gebleven en sinds kort te
bezichtigen in het Historisch Museum Het
Schielandshuis.

