Ingrijpende aanpassing
van de Amsterdamse Rioolwaterzuiveringsinrichtingen

Amsterdam heeft een lange geschiedenis
op het gebied van de afvalwaterbehandeling. Reeds in het begin van de jaren
twintig werd besloten het afvalwater van
de voor-oorlogse stadsuitbreidingen te
zuiveren in een rioolwaterzuiveringsinrichting (RI). Na de RI West in 1923
volgde snel de RI Zuid in 1935. In 1968
volgde de RI Noord voor de behandeling
van het afvalwater uit Amsterdam-Noord.
Mede door de WVO van 1970 werden in
de jaren zeventig de RI Oost en de RI
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Groote IJpolder ontworpen. Hiermee
kwam een eind aan de ongezuiverde
lozing vanuit het centrum van de stad op
het IJsselmeer en vanuit het Westelijk
Havengebied op het Noordzeekanaal. De
jaren zeventig kenmerkten zich vooral
door het ontwerp van deze twee nieuwe
RFs. Gelijktijdig met de bouw van RI Oost
(750.000 i.e.) werd de reconstructie van
het rioolstelsel in het oude stadscentrum
ter hand genomen. De horizontale riolen
werden vervangen, de berging in het
stelsel werd uitgebreid en de ongezuiverde lozingen van de percelen gelegen aan
de Herengracht, Keizersgracht en
Prinsengracht werden beëindigd.
Het aantal overstorten uit dit gemengde
rioolstelsel zou hierdoor moeten afnemen
van gemiddeld 40 keer tot gemiddeld 7
keer per jaar. De RI Oost is in 1981 en de
RI Groote IJpolder in 1985 in bedrijf
genomen. De laatste ongezuiverde lozing
op de stadsgrachten werd in 1987 beëindigd met de ingebruikneming van het
gemaal aan het Weteringplantsoen.
De sanering van de ongezuiverde lozingen
die in de jaren zeventig in Amsterdam
gestart is, is in de eerste helft van de jaren
tachtig voltooid.
Tevens is in het begin van de jaren tachtig
een aanvang gemaakt met de plannen
voor een grootschalige renovatie van de
oude RI's. Allereerst werd een studie
uitgevoerd naar de mogelijkheid RI West,
waarvan de laatste uitbreidingen dateerden uit 1955 te renoveren. Een alternatief
was echter de bouw van een geheel
nieuwe RI op een andere locatie in de
stad. De studie toonde aan dat het zowel
financieel als milieuhygiënisch aantrekkelijker was de RI niet te renoveren, maar
het afvalwater af te voeren naar het
Westelijk Havengebied en ter plaatse van
de RI Groote IJpolder een nieuwe inrich-

ting te bouwen met een capaciteit van
390.000 i.e. Na een principebeslissing van
het gemeentebestuur in 1983 werd het
ontwerp ter hand genomen resulterend in
de goedkeuring van het uitvoeringskrediet
in 1988.
Naast het onderzoek naar de renovatie
van de RI West werden ook de RI Zuid
en RI Noord onder de loupe genomen. RI
Zuid bestond in principe uit twee inrichtingen op hetzelfde terrein. Oud-Zuid
dat nog dateerde uit de jaren dertig en
Nieuw-Zuid dat in de jaren zeventig
gerealiseerd is als gevolg van de grote
na-oorlogse stadsuitbreidingen in
Amsterdam-Zuidoost.
Oud-Zuid was zowel technisch als technologisch sterk verouderd. Een studie
toonde aan dat renovatie een investering
zou betekenen van ca. 13 miljoen gulden.
RI Noord was overbelast. Het Inka
beluchtingssysteem bleek niet langer in
staat zorg te dragen voor een goed
zuiveringsrendement en met name de
nitrificatie kwam alleen nog in de zomer
goed op gang. Uitbreiding en renovatie
van RI Noord zou een investering vergen
van ca. 18 miljoen gulden. Er was echter
een alternatief. Na enkele jaren bedrijfservaring bleek de actuele belasting van de
RI Oost sterk achter te blijven bij de
ontwerpbelasting.
De redenen hiervoor waren onder andere
het feit dat in een laat stadium van het
Afb. 1-Rioleringsdistricten, rwzi'sen persleidingen.

A rioolwaterzuiveringsinrichting
persleidingen

ontwerp de thermische slibconditionering
vervangen was door een chemische
conditionering, een aantal grote leveranciers van afvalwater (onder andere de
Amstelbrouwerijen) uit het centrum van
de stad vertrokken waren en de verwachte
toename van het drinkwatergebruik niet
doorzette. Sinds eind jaren zeventig was er
een min of meer constant drinkwatergebruik per inwoner.
Niet alleen wat betreft de biologische
belasting was er ruimte op RI Oost, ook
de hydraulische belasting bleef achter bij
de prognoses. De DWA aanvoer was ca.
4.000 m 3 per uur lager dan de ontwerpbelasting. Hierdoor was het in principe
mogelijk het afvalwater van RI Noord
(max. 3.000 m 5 per uur met een vervuilingswaarde van 110.000 i.e.) en een
deel van het afvalwater van RI Zuid (max.
1.000 m 3 per uur) alsmede al het verse
slib van RI Zuid af te voeren naar de RI
Oost en ter plaatse van RI Oost te
behandelen. Voor het transport van het
afvalwater uit Amsterdam Noord was het
noodzakelijk een persleiding van ca. 5 km
lengte met een boring onder het buiten IJ
aan te leggen.
Het afvalwater en het slib van RI Zuid
konden via een nieuw te leggen persleiding naar het rioolgemaal aan het
Rhijnspoorplein worden gebracht vanwaar
het tezamen met het afvalwater uit het
aanvoerdistrict van RI Oost naar de
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zuivering gepompt kon worden. De investeringen bedroegen respectievelijk 18en
9 miljoen gulden.
Naast de aanleg van de persleiding is
hierin verdisconteerd de aanpassing van
een aantal gemalen en een beperkte
aanpassing op de RI Oost.
In 1988werd door het gemeentebestuur
besloten het alternatief voor de renovatie
en uitbreidingen van RI Noord en RI
Zuid, het verpompen van het afvalwater
naar RI Oost te gaan uitvoeren.
De overwegingen voor deze keuze waren
de volgende:
• De effluentlozing van RI Noord ophet
Noord-Hollandskanaal kon worden
beëindigd. Hiermee werd een belangrijke
reductie bereikt van de fosfaatvracht naar
het gebied van Waterland.
• De effluentlozing van RI Zuid op de
Amstel zou gedeeltelijk worden beëindigd.
De effluentlozing van RI Oost ophet
Amsterdam-Rijnkanaal is milieuhygiënisch minder bezwaarlijk.
• Op de jaarlijkse exploitatiekosten kon
een aanzienlijke besparing worden bereikt
doordat er enerzijds sprake wasvan
schaalvergroting en anderzijds twee
relatief onderhoudsgevoelige inrichtingen
buiten bedrijf gesteld konden worden.
De overall besparing bedraagt ca.
1,5 miljoen gulden per jaar.
• Naast een besparing op de exploitatiekosten zou tevens aanzienlijk worden
bespaard op de heffing voor de lozingvan
het effluent door enerzijds een beter
zuiveringsrendement op RI Oost dan op
RI Noord en anderzijds doordat het tarief
voor lozing op Rijkswater veel lager isdan
het tarief dat het hoogheemraadschap
Uitwaterende Sluizen en het zuiveringschap Amstel en Gooiland hanteren.
Er behoeft thans jaarlijks ca.2,5 miljoen
gulden minder aan heffing voor de
effluentlozing te worden betaald.
Met de aanleg van de persleiding van RI
Noord naar RI Oost en RI Zuid naar het
rioolgemaal Rhijnspoorplein is in 1988
begonnen. In november is dit werk
voltooid zodat de RI Noord volgens
planning per 1januari 1990 buiten
gebruik is genomen. Hiermee is de RI
Noord in totaal ca.25 jaar in bedrijf
geweest. De extra aanvoer op RI Oost
(ca. 150.000 i.e.en 40.000 m 3 per etmaal)
geven volgens verwachting geen probleem
op deze RI. Het zuiveringsrendement
blijft ook het eerste kwartaal van 1990erg
goed en er is door de hogere hydraulische
belasting geen slechtere werking van de
nabezinktanks geconstateerd. De verwachte besparing zal dan ook ruimschoots
gerealiseerd worden.

Aß. 2-RIAmsterdamOost: centrak slibverwerking.

1989 is het jaar van de aanleg van meer
dan 15 km persleiding met grote diameters (tot 1.500 mm) geweest. Niet
alleen de persleidingen van RI Noord
naar RI Oost en RI Zuid naar het rioolgemaal Rhijnspoorplein zijn gerealiseerd,
ook de persleiding die het afvalwater uit
het district Amsterdam West naar de
nieuw te bouwen RI West in het Westelijk
Havengebied moet brengen is in 1989
(weliswaar op 31 december) gereedgekomen. De nieuwe RI,waarvan op24
april 1990de eerste paal is geslagen zalin
1992 gereed zijn. Waarom dan zoveel
haast met de aanleg van de persleiding?
Welnu, door de persleiding wordt thans
het effluent van de bestaande inrichting
aan de Sloterplas afgevoerd naar het
Noordzeekanaal. Hiermee is de effluentlozing op de Postjeswetering 3 jaar eerder
dan aanvankelijk was gepland beëindigd.
Milieuhygiënisch betekent dit een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit
in Amsterdam West. De extra kapitaalslasten die ontstaan zijn door de vervroegde aanleg van de persleiding worden
ruimschoots terugverdiend door de lagere
heffing voor de effluentlozing. Deze lagere
heffing (ca. 1,3 miljoen gulden per jaar)
wordt geheel veroorzaakt door het verschil in tarief voor lozing op het Noordzeekanaal (Rijkswater) en de Postjeswetering (in beheer bij het Zuiveringschap
Amstel en Gooiland).
Zowel de verplaatsing van de effluentlozing van RI Noord als die van RI West
tonen aan dat maatregelen die de waterkwaliteit in totaliteit verbeteren ook
economisch aantrekkelijk kunnen zijn
wanneer er voor lozing van het effluent

betaald moet worden. De kwaliteit en
plaats van de effluentlozing bepalen mede
de bedrijfsrekening.
De nieuwe RI West die in 1992gereed zal
komen zal alleen bestaan uit een waterzuivering. In 1988is in het kader vanhet
gemeentelijke afvalwaterzuiveringsplan
voor de periode 1988-1998 besloten alhet
slib bijeen te brengen op de RI Oost.
Zeker vanuit de gedachte dat na 1995 hergebruik van het slib niet langer mogelijk
zal zijn en verdergaande verwerking van
het slib (verbranding of droging) noodzakelijk zal zijn is het economisch aantrekkelijk het slib reeds op één locatie
verzameld te hebben. Schaalvergroting
betekent bij verbranding en in iets
mindere mate bij droging een lagere
verwerkingsprijs per ton droge stof. Ter
indicatie de verbranding van het slib op
de Groote IJpolder met een capaciteit van
1.000 droge stof per jaar kost ca. 1.400
gulden per ton droge stof tegen een prijs
van ca.500 gulden bij een installatie met
een capaciteit van 30.000 ton droge stof.
Het verse slib van de nieuwe RI West zal
deels door gebruik te maken van bestaande infrastructuur worden afgevoerd naar
de RI Oost. Op RI Oost worden de slibgisting en slibontwatering hiertoe uitgebreid. De rioolgasproduktie zal aanzienlijk toenemen tot meer dan 25.000 m 3
per dag.Door deze grote hoeveelheid
goedkope energie is slibdroging in de
toekomst op de RI Oost een aantrekkelijke optie. Door het gemeentebestuur is
recent de principebeslissing genomen om
met ingang van 1995het slib op RI Oost
te gaan drogen en het gedroogde sibte
gaan storten.
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Overleg wordt er thans nog gevoerd om te
onderzoeken of een gecombineerde
droging met het slib van het Zuiveringschap Amstel en Gooiland en het
Heemraadschap Fleverwaard op RI Oost
realiseerbaar is.
Met deze vooruitblik in de toekomst kom
ik aan het laatste hoofdstuk in de
ingrijpende aanpassingen van de Amsterdamse RI 's. De jaren zeventig en de
eerste helft van de jaren tachtig kenmerkten zich door de bouw van nieuwe
inrichtingen om de resterende ongezuiverde lozingen van met name zuurstofbindende stoffen te saneren. De tweede
helft van de jaren tachtig en het begin van
de jaren negentig zijn en worden besteed
aan de renovatie van enkele verouderde
installaties, resulterend in een concentratie
van de afvalwaterbehandeling en slibverwerking.
De jaren negentig zullen zich tenslotte
laten karakteriseren door de derde aanpassing namelijk de uitbreiding van de
zuiveringsprocessen met nieuwe onderdelen gericht op de verwijdering van
fosfaat en stikstof en de verdergaande
behandeling van het zuiveringsslib.
Ook zullen in 1990 en 1991 installaties
gerealiseerd worden op RI Oost en de
RI Groote IJpolder voor de verwerking
van het rioolslib, kolkenvuil en vet dat met
putzuigers wordt verzameld, alsmede voor
de opvang en verwerking van per as of
schip aangevoerde partijen afvalwater.
Het rioolslib en kolkenvuil zal worden
gescheiden in de fracties zand (90%), grof
vuil (5%) en slib (5%). Het zand is
geschikt voor hergebruik. Met de realisering van deze scheidingsinstallatie is een
investering van 3,8 miljoen gulden
gemoeid.
In 1989 is de fosfatennota verschenen
waarin voorstellen geformuleerd zijn om
te komen tot een reductie van de fosfaatvracht in het effluent met 75% voor 1995.
Het gemeentebestuur heeft eind 1989
ingestemd met deze voorstellen. De voorstellen houden in het uitvoeren van
praktijkonderzoek met een korrelreactor
en chemische precipitatie op RI Oost.
De onderzoeken zullen een beeld moeten
geven van de te bereiken resultaten met
deze methoden alsmede een inzicht in de
kosten.
Op de RI Groote IJpolder wordt onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden
van biologische fosfaatverwijdering.
Overigens zijn de fosfaatgehaltes in het
effluent in 1989 beduidend lager dan
enige jaren geleden (reductie gemiddeld
35%). De reden voor deze reductie is
ongetwijfeld het sterk toegenomen
gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen.

Medio 1990 zal een beleidsnota over de
stikstofverwijdering worden opgesteld en
aangeboden aan het bestuur. Door deze
ingrijpende wijzigingen is er een stijging
van de bijdrage waterzuiveringskosten in
Amsterdam voorzien. Door de concentratie van de afvalwaterbehandeling en
slibverwerking op RI Oost kan er op de
exploitatiekosten worden bespaard.
In totaal ca. 2 gulden per i.e. Hierdoor
wordt een sterke toename van het tarief
door de bouw van de nieuwe RI West
alsmede de noodzakelkijke maatregelen
voor fosfaat, stikstofverwijdering en een
andere methode van slibverwerking

enigszins beperkt. Tevens wordt een
drastische stijging van het tarief beperkt
door de verwachte toename van het
draagvlak, gecombineerd met de nog
aanwezige overcapaciteit op de bestaande
installaties. Door stadsuitbreiding en een
sterke intensivering van industriële
activiteiten in Amsterdam Zuidoost en het
Westelijk Havengebied neemt het draagvlak naar verwachting jaarlijks toe met ca.
25.000 i.e. Overall wordt een stijging van
het tarief tot het jaar 2000 verwacht van
25 tot 30 gulden per i.e.

Verplaatsing RIWest in Amsterdam gestart
Besluit tot verplaatsing
De rioolwaterzuiveringsinrichting
RI West, gelegen aan de Sloterplas in
Amsterdam, is één van de eerste RI's van
Nederland. RI West dateert van 1927 en is
in de jaren dertig en vijftig uitgebreid.
Destijds was de RI ver afgelegen van de
toenmalige stedelijke bebouwing.
Inmiddels is de RI geheel omgeven door
woningen.
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Op 10 oktober 1986 is het gemeenteraadsbesluit genomen tot verplaatsing van
RI West naar de lokatie van RI Groote
IJpolder in het Westelijk Havengebied.
Aan dit besluit is een uitgebreide studie
voorafgegaan, waarin een vergelijking is
gemaakt tussen het renoveren en het
verplaatsen van de RI.
Het effluent van RI West werd ten tijde
van de studie geloosd op de Postjeswetering. Het Zuiveringsschap Amstel- en
Gooiland, toen en nu passief waterkwaliteitsbeheerder van onder meer de
stadsboezem, heeft in 1982 gesteld dat de
Postjeswetering niet geschikt geacht kon
worden als ontvangwater voor het effluent
van RI West. Wanneer het bestaande
lozingspunt gehandhaafd zou worden, dan
zou bovendien doorspoeling van het
ontvangende water met elders onttrokken
oppervlaktewater moeten plaatshebben.
Dit zou echter grote en kostbare waterstaatkundige ingrepen vereist hebben.

Eén en ander betekende dat ook als de RI
gerenoveerd zou worden, het lozingspunt
van het effluent verplaatst zou moeten
worden.
Als nieuw lozingspunt kwamen de
Jan van Riebeeckhaven in het Westelijk
Havengebied en het Noordzeekanaal in
aanmerking. Rijkswaterstaat heeft destijds
een voorkeur uitgesproken voor het
Noordzeekanaal.
Het grootste deel van de huidige RI West
dateert van rond 1955.Met name procestechnologisch heeft de RI verouderde en
overbelaste onderdelen. De geplande
stadsuitbreidingen in Amsterdam-West
maakten bovendien een aanzienlijke
uitbreiding van de RI noodzakelijk.
De jaarlijkse exploitatiekosten van de
opties verplaatsen en renoveren waren
niet significant verschillend.
Op grond van technologische en
economische afwegingen en in verband
met nog geplande stadsuitbreidingen is
daarom besloten de RI te verplaatsen naar
de lokatie van RI Groote IJpolder en het
effluent te lozen op het Noordzeekanaal.
De officiële paal geslagen
In 1988 is door de toenmalige Hoofdafdeling Riolering en Waterbeheersing
van de Dienst Openbare Werken het
principeplan afgerond. In dit plan wordt
het voorontwerp van de RI beschreven.
Dit leverde een basis voor een raming van
de investeringskosten, waarna het krediet
voor de realisering aangevraagd kon
worden. In november 1988 is door de
gemeente Amsterdam de opdracht voor
uitvoering van het bouwbestek gegeven.
Op 24 april jongstleden is door wethouder
mr. Ten Have van Coördinatie Milieuhygiëne de officiële paal geslagen, waar-

