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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.

IR. S.G. VAN DER KOOIJ
Dienst Riolering
en Waterhuishouding
Amsterdam

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-

H 2 0 (23) 1990,nr. 9

249

mee de bouw van de nieuwe RI West
gestart is. De RI zal omstreeks 1januari
1993 in bedrijf genomen worden.
Het aanvoerstelsel
Het rioleringsdistrict 4 ofwel AmsterdamWest is grotendeels uitgevoerd volgens
het gescheiden rioleringssysteem.
Het afvalwater wordt door tien gemalen
aangevoerd naar de RI. Vier van deze
gemalen fungeren als verzamelgemalen
voor één of meer toevoerende gemalen
(afbeelding 1).Vier bestaande rioolgemalen zijn hiertoe omgebouwd.
Deze vier clustergemalen pompen het
afvalwater door middel van twee pompen
via één gezamenlijke persleiding met een
diameter van 1.200 mm naar de nieuwe
RI West. De pompen in de clustergemalen worden alle gestuurd door
middel van frequentie-omvormers.
Daarmee wordt de berging van het
rioleringsstelsel beter benut en wordt een
meer constante aanvoer van het afvalwater naar de RI verzorgd. Het pendelen
van de pompen tussen aan of uit wordt
met de frequentie-omvormers uitgevlakt.
De overige aanvoerende gemalen
behoeven slechts in beperkte mate
aangepast te worden in verband met
wijzigingen van de opvoerhoogte.
Het aangevoerde afvalwater wordt door
de clustergemalen opgevoerd tot een
hoogte van 5,5 m + NAP, waarna het
onder vrij verval door de RI zal stromen.
Het leidingstelsel is gedimensioneerd op
5.000 m 3 /h. De clustergemalen zijn
gedimensioneerd op 80% van deze uiteindelijke capaciteit. Er worden voorzieningen getroffen om in de toekomst de
capaciteit van de gemalen eenvoudig te
kunnen verhogen naar de uiteindelijke
capaciteit. Deze verhoging wordt noodzakelijk als de geplande stadsuitbreidingen
gerealiseerd gaan worden. Nieuwe
aanvoergemalen zullen dan worden
gekoppeld op één van de clustergemalen.
Door de persleiding naar de nieuwe RI al
in 1989 aan te leggen, is zowel milieutechnisch als begrotingstechnisch voordeel
behaald. Milieutechnisch, omdat drie jaar
voor de sluiting van de huidige RI het
oppervlaktewater binnen de stad reeds
ontlast wordt. Begrotingstechnisch, omdat
mede door deze verplaatsing van het
effluentlozingspunt naar het Noordzeekanaal aanzienlijk kon worden bezuinigd
op de kosten van effluentheffing.
De persleiding naar het Noordzeekanaal
kwam op 31december 1989 gereed.
Dimensionering waterzuivering
Hydraulischecapaciteit
De hydraulische belasting is vastgesteld
aan de hand van de bedrijfsgegevens van

Aß. 1 -Aanvoerstelselnieuwe RIWest.

de huidige RI West. De totale capaciteit
van de aanvoerende gemalen bedraagt
voor die RI 4.000 mVh. Rekening
houdend met nog geplande stadsuitbreidingen zal de maximale aanvoer
voor de nieuwe RI 5.170 m 3 /h kunnen
bedragen.
Door wijzigingen van het pompregime
van het rioolstelsel is de hydraulische
capaciteit van de nieuwe RI West vastgesteld op 5.000 m 3 /h. De droogweeraanvoer neemt toe van 2.650 m 3 /h nu
naar maximaal 3.420 m 3 /h.
Biologische capaciteit
Op basis van een inventarisatie van de
bedrijfsresultaten van de huidige RI West
is de biologische capaciteit van de nieuwe
RI vastgesteld op 390.000 ie. Daarvan is
90.000 ie. afkomstig van geplande stadsuitbreidingen. Bij een hoeveelheid van
28 g BZV per i.e. in het voorbezonken

water is de totale biologische capaciteit
11.000 kg BZV per dag.
Beschrijving waterzuivering
De afvalwaterzuivering van de nieuwe
RI West wordt gerealiseerd naast
RI Groote IJpolder. Deze laatste zuivert
het afvalwater uit rioleringsdistrict 5.
Dit afvalwater is hoofdzakelijk van
industriële aard. De beide RI's zullen
geheel gescheiden van elkaar functioneren.
De mechanische zuivering van de nieuwe
RI West bestaat uit een screezerinstallatie
en een voorbezinktank, waarna het water
verdeeld wordt over de twee straten van
de biologische zuivering. Elke straat wordt
achtereenvolgens gevormd door een
beladingstank, een aëratietank en twee
nabezinktanks (afb. 2).
Screezerinstallatie
In twee parallel werkende screezers
worden de met het afvalwater aan-
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gevoerde grove bestanddelen verwijderd.
De screezers hebben spleten van 5 mm.
In verband met de gewenste reserve
wordt uitgegaan van screezers die elk
geschikt zijn voor 75% van de uiteindelijke hydraulische capaciteit.
Voorbesinktank
De voorbezinktank is gedimensioneerd op
een maximale oppervlaktebelasting van
2,5 m/h bij een aanvoer van 5.000 m 3 /h.
Uit het oogpunt van ruimtebeslag is
gekozen voor 1 voorbezinktank met een
diameter van 50,5 m. De zijwaterdiepte
bedraagt 2 m; de tank is voorzien van een
enkele overstortrand. De tank is voorzien
van een drijflaagverzamel- en afvoersysteem. De huidige calamiteitentank van
RI Groote IJpolder wordt de voorbezinktank van de nieuwe RI West. Elders op
het terrein wordt een nieuwe calamiteitentank gerealiseerd.
Centraleverdeler
In de centrale verdeler wordt het afvalwater van zowel RI Groote IJpolder als
van de nieuwe RI West verdeeld over de
respectieve biologische zuiveringsstraten.

De dimensionering van de nieuwe
RI West is gebaseerd op een van
RI Groote IJpolder gescheiden behandeling. In de centrale verdeler is de
mogelijkheid aanwezig om in geval van
bijzondere bedrijfsomstandigheden het
huishoudelijk en het industrieel afvalwater
zowel (gedeeltelijk) gescheiden als
gemengd te behandelen.
Rcladingstanks
In elke beladingstank worden het afvalwater en een gedeelte van het retourslib
(maximaal 1.000 mVh) met elkaar in
contact gebracht om een lage slibindex te
verkrijgen. De inhoud is 600 m 3 , waardoor
de minimale verblijftijd 10 minuten
bedraagt.
Aëratietanks
Onder meer in verband met de mogelijkheid tot regeling van de beluchting is
gekozen voor omloopreactoren met
diagonale bellenbeluchting en een
gescheiden voortstuwing door middel van
Landox-rotoren. Er worden twee
reactoren met een inhoud van elk
16.000 m 3 gerealiseerd. De aëratietanks

zijn gedimensioneerd op een slibbelasting
van 0,1 kg BZV/kg ds. dag.
De dimensionering van de aëratietanks
inclusief de toe- en afvoerleidingen is
zodanig, dat een tank gedurende enige tijd
buiten bedrijf genomen kan worden,
bijvoorbeeld voor groot onderhoud.
Er worden 3 luchtcompressoren geplaatst
van elk 18.000 m 3 /h, waarvan één zowel
reserve is voor de nieuwe RI West als
voor de RI Groote IJpolder. Twee van de
compressoren zijn momenteel in gebruik
op de huidige RI West. De compressorinstallatie wordt door middel van zuurstofmetingen geregeld tussen 25 en 100% van
de capaciteit. De compressoren, fabrikaat
Helsingor Turbo, worden computergestuurd. Op basis van de gemeten
toestandsgrootte van de aangezogen
buitenlucht stelt de computer bij elk
gewenst debiet de compressor in op het
maximale rendement.
De luchtdiffusoren (Brandol) worden
geplaatst op 46 ophaalbare pakketten per
aëratietank. De diffusoren worden loodrecht op de stromingsrichting geplaatst; de
banden van elk 18 buizen van 50 cm
lengte liggen h.o.h. op 1,20 m en op
5 meter diepte. In de aëratietank van
RI Groote IJpolder zijn de buisdiffusoren
op een dergelijke wijze geplaatst. Recente
metingen van de oxygenation capacity op
deze RI toonden een OC-rendement van
3 kg/kWh. Momenteel wordt op de RI
Groote IJpolder ervaring opgedaan met
het sturen van de compressor aan de hand
van zuurstofmetingen.
De beluchtingspakketten zijn tijdens
bedrijf uit te nemen voor onderhoudswerkzaamheden. Hiertoe is een speciale
geleidingsconstructie ontwikkeld.
Per pakket is een aansluitpunt voor een
eventuele dosering van mierezuur aangebracht.
Nabesinktanks
De nabezinking is gedimensioneerd
volgens de STORA-richtlijn, uitgaande
van een maximale SVI van 125 ml/g en
een debiet van 5.000 m 3 /h. Uit het
oogpunt van ruimtebeslag en kosten is
gekozen voor 4 rechthoekige nabezinktanks van 100 x 14 m. De bodem is vlak;
de diepte is 2,5 m. Bijzondere aandacht is
gegeven aan de drijflaagafvoer. Aan elke
ruimerbrug is een afstrijkinstallatie
bevestigd. Deze bestaat uit een, in hoogte
verstelbaar, raamwerk met aan beide
lange zijden een rubberslab. Aan beide
uiteinden van de nabezinktanks zijn drijflaaggoten aangebracht. De rubberslabben
duwen een eventuele drijflaag in de
smalle goten, terwijl op hetzelfde moment
een elektrisch bediende afsluiter voor een
snelle afvoer zorgt. Gedurende de afvoer
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blijft de brug circa 1minuut stilstaan.
Hike nabezinktank is voorzien van een
door een tandrad en een tandheugel aangedreven, op rails lopende ruimerbrug.
De brug loopt met een snelheid van circa
8 cm/s. Elke brug heeft drie zuigruimers.
De brug wordt gestuurd met behulp van
een slibconcentratiemeter. Minstens één
keer per 2 uur doorloopt de brug de
gehele lengte van de tank.
De retourslibhoeveelheid bedraagt
maximaal 950 m 3 /h per tank, hetgeen
overeenkomt met 75% van de maximale
aanvoer. Elke zuigruimer is voorzien van
een pomp met een tweetoerenmotor,
zodat bij geringe aanvoer de capaciteit
gereduceerd kan worden. Van het retourslib wordt maximaal 1.000 mVh naar elke
beladingstank geretourneerd. De rest gaat
rechtstreeks naar de aëratietank.
Stankbestrijding
Voor de bestrijding van stank zijn de
ontvangput, de screezerinstallatie, de
cliffordinlaat en overstortgoot van de
voorbezinktank, de centrale verdeler en de
beladingstanks afgedekt.
De afdekking is van hout, aluminium of
glasvezelversterkt kunststof. Het beton
onder de afdekking wordt voorzien van
een kunststof (HDPE)-lining.
De afgedekte ruimten worden geventileerd en de afgezogen lucht wordt in
compostfilters behandeld.
Fosfaat- en stikstofverwijdering
Zoals bekend zal uiterlijk per 1 januari
1995 75% van de op de RI's aangevoerde
fosfaatvracht moeten worden verwijderd.
In de nota 'Fosfaatverwijdering Amsterdamse RI's', die medio vorig jaar is
opgesteld, zijn de te overwegen
technieken voor elke RI besproken.
Vanwege de systeemkeuze voor de
nieuwe RI West staan voor deze RI alle
mogelijkheden nog open. Dit jaar zijn er
diverse praktijkonderzoeken gepland,
waarna in 1991 een keuze gemaakt kan
worden welke techniek van fosfaatverwijdering op welke RI ingevoerd gaat
worden.
Voor invoering van stikstofverwijdering
leent het gekozen biologisch systeem van
de nieuwe RI zich goed: een omloopsysteem met een regelbare beluchting.
De RI zal wellicht moeten worden uitgebreid om aan de nieuwe stikstofeisen te
kunnen voldoen. In vervolg op de bovengenoemde fosfaatnota zal er dit jaar een
stikstofnota verschijnen.
De slibverwerking
In 1988 is het Afvalwaterzuiveringsplan
1988-1998 verschenen. In dit plan worden
een groot aantal alternatieven met elkaar

vergeleken voor de verwerking van het
Amsterdamse zuiveringsslib. Er waren
alternatieven voor de lokatie en alternatieven voor de slibverwerking.
Het slib kan decentraal worden verwerkt
op de lokaties van de nieuwe RI West en
RI Oost, of centraal op de lokatie RI Oost.
Bij de vergelijking van slibverwerkingsmethoden zijn er alternatieven voor de
slibontwatering (kamerfilterpersen,
centrifuges) met elkaar vergeleken en
alternatieven voor de verdere slibverwerking (storten, storten na
composteren, verbranden en ook nog
hergebruik).
Op basis van het Afvalwaterzuiveringsplan
1988-1998 heeft het gemeentebestuur in
1989 besloten het zuiveringsslib per
1januari 1993 centraal op RI Oost te gaan
verwerken. De chemische conditionering
zal met flocculanten plaatshebben, de
keuze voor de slibontwateringstechniek
bleef vooralsnog open staan.
RI Oost, daterend van 1982, is gesitueerd
op het IJ-eiland in Amsterdam-Oost.
Op deze RI wordt het afvalwater uit
rioleringsdistrict 1 (Amsterdam-Oost)
behandeld, en sinds december 1989 ook
het afvalwater uit district 3 (Noord) en
een deel afkomstig uit district 2 (Zuid)
(afbeelding 3). Bovendien wordt op
RI Oost een deel van het zuiveringsslib
van RI Zuid verwerkt; in een later stadium
zal al het slib van deze RI op RI Oost
worden verwerkt.
Centralisatie van de slibverwerking houdt
daarmee in, dat het zuiveringsslib van de
nieuwe RI West en RI Groote IJpolder
naar de lokatie van RI Oost dienen te
worden verpompt. Hiertoe wordt een

9 kilometer lange persleiding gelegd naar
het rioolgemaal Visseringstraat van het
rioleringsdistrict 1.Bij de vervroegde
verplaatsing van het effluentlozingspunt
van de huidige RI West naar het Noordzeekanaal is reeds een deel van de
slibpersleiding mee gelegd in het leidingtracé van deze effluentleiding (de toekomstige aanvoerleiding). Via het persleidingsstelsel zal het slib naar RI Oost
verpompt worden, waar het zal bezinken
in de voorbezinktanks. Om dit slib te
kunnen verwerken, wordt de bestaande
slibverwerking uitgebreid.
Dimensionering slibverwerking
Het totaalontwerp van het slibverwerkingssysteem omvat naast de
uitbreiding ten behoeve van de nieuwe
RI West tevens voorzieningen voor de in
de toekomst noodzakelijke uitbreidingen.
Volgens de huidige inzichten zal in de
uiteindelijke situatie in Amsterdam
jaarlijks een vcrs-slibhoeveelheid worden
geproduceerd van circa 30.000 ton
droge stof. Dit komt overeen met
82 ton/d.
Het op deze capaciteit gebaseerde ontwerp wordt zoveel mogelijk gefaseerd
uitgevoerd. Hierdoor kan ingespeeld
worden op:
- de toekomstige ontwikkelingen
betreffende de toename van de slibhoeveelheden;
- de keuze van de slibverwerking in
vervolg op de mechanische ontwatering;
- de in de praktijk behaalde prestaties
van het slibverwerkingssysteem.
Het slibverwerkingssysteem dat in de
eerste fase wordt gerealiseerd gaat uit van
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hergebruik. De eerste fase is voltooid op
1januari 1993.
De gemeente Amsterdam heeft tot en met
1994 een contract met een composteringsbedrijf voor de afzet van het ontwaterd
zuiveringsslib. Het slib van de RI Groote
IJpolder blijft dan op lokatie verwerkt
worden in de huidige verbrandingsinstallatie. In de eerste fase zal in totaal
47,9 ton ds primair slib en 20,8 ton ds
spuislib per dag behandeld worden.
Bij een droge-stofeliminatie van 40% bij
de slibgisting resulteert dit in 41,2 ton/d ds
te ontwateren uitgegist slib. Dit is
ongeveer 80% van de uiteindelijk te
realiseren capaciteit. In de uiteindelijke
situatie zal de hoeveelheid vers slib van de
nieuwe RI West 24,7 ton/d ds bedragen,
bestaande uit 16,3 t/d ds primair slib en
8,4 t/d ds spuislib.
Er is vooralsnog geen rekening gehouden
met extra slibhoeveelheden door de eventuele invoering van chemische fosfaatverwijdering. Momenteel wordt op een
kwart (circa 125.000 i.e.) van RI Oost een
proef verricht met simultane fosfaatverwijdering door middel van doseren van
ijzer(III)chloride. Een van de hoofddoelen
van deze proef is het verkrijgen van
inzicht op de invloed van chemische
fosfaatverwijdering op de benodigde
capaciteit van de slibverwerking.

kelders te voorkomen. Er wordt een Jetazandvang geïnstalleerd van 360 mVh.
Na de zandvang wordt het vers slib continu verpompt naar het rioolgemaal Visseringstraat met een debiet van 200 m 3 /h.
Slibverwerking op lokatie RI Oost
(Ie fase)
De centrale slibverwerking van RI Oost
bestaat vanaf 1993,naast enkele tussengemalen, achtereenvolgens uit slibroosters, een verdeelwerk, voorindikkers,
gistingstanks, uitgegist slibtank, chemische
conditionering en een mechanische ontwatering (afb. 4).
Shbrooster
Het in de vier voorbezinktanks bezonken
slib, afkomstig van alle Amsterdamse RI's,
wordt door middel van 4 versslibpompen
van 100 m 3 /h continu verpompt naar het

slibroostergebouw. Tevens is de mogelijkheid gerealiseerd om spuislib van de
waterzuivering van RI Oost separaat van
het primair slib naar het slibroostergebouw te pompen. In het slibroostergebouw worden 3 parallel geschakelde
slibroosters geplaatst, met een staafafstand
van maximaal 5 mm en een capaciteit van
400 m 3 /h per stuk. In de slibroosters
worden grove delen verwijderd, die het
boogrooster van de waterzuivering zijn
gepasseerd. Hiermee wordt voorkomen,
dat de grove delen in het verdere proces
tot problemen kunnen leiden. De slibroosters kunnen zowel vers slib verwerken
als ook van elkaar gescheiden primair en
spuislib.
Verdeelwerk
Met het verdeelwerk wordt het mogelijk
om zowel vers slib als primair en spuislib

A/b. 4- Processchema slibverwerking.
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Slibverwerking op de nieuwe RI West
Het slibverwerkingssysteem op de lokatie
van de nieuwe RI West bestaat achtereenvolgens uit een spuislibgemaal, een versslibgemaal, een zandvanger, een tweede
vers-slibgemaal en de slibpersleiding naar
het rioolgemaal Visseringstraat.
Spuislibgemaal
Het spuislib wordt PLC-gestuurd uit de
aëratietanks afgevoerd. Dit gebeurt aan de
hand van in te stellen spuislibvrachten.
Deze worden bepaald via een debiet- en
slibconcentratiemeting. Er is gekozen voor
spuien uit de aëratietanks, omdat het
droge-stofgehalte van de retourslibstromen uit de rechthoekige nabezinktanks sterk varieert. Het spuislibgemaal
pompt het spuislib naar de ontvangput
van de RI voor de screezers; het spuislib
bezinkt in de voorbezinktank. In het
gemaal staan 3 pompen van 100 m 3 /h,
waarvan 1reserve.
Via een gemaal wordt het vers slib uit de
voorbezinktank verpompt naar de zandvang. Dit gemaal dient tevens voor het
rondpompen van vers slib door de voorbezinktank, gedurende een periode dat er
geen afvoer mogelijk is naar het rioolgemaal Visseringstraat. Het zand wordt
verwijderd om verstoppingen in de persleidingen en vervuiling van ontvang-

-Voorbezinktank

J—Ringleiding
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1

i

1

1
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-Gistingstank
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Uitgegist slibtank
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motoren, waarbij elektriciteit wordt
gegenereerd (3 x 550 kW). De bij de verbranding vrijgekomen warmte wordt
onder meer gebruikt om de gistingstanks
op een temperatuur van 30°C te houden.
In de nieuwe gistingtanks worden voorzieningen getroffen om drijflaagvorming
te voorkomen. \Iet principe is vergelijkbaar met dat van de voorindikkers. In de
overloopleidingen van het uitgegiste slib
worden afsluiters aangebracht, die
gedurende een korte periode tijdens het
vullen worden gesloten. Hierdoor stijgt
het niveau tot boven de overstortgoten.
Bij opening van de afsluiters wordt een
eventuele drijflaag meegevoerd.

Compositiefoto RI Grootc ÏJpolderendenieuwe RI West (vanR. Amsen).

in per indikker willekeurig te kiezen verhoudingen over de verschillende indikkers
te verdelen.
Voorindikkers
Op basis van de dimensioneringsgrondslagen voor vers-slibindikkers van
40 kg/m 2 •d worden er voor de Ie fase van
de uitbreiding 4 voorindikkers
gerealiseerd, Er zijn voorzieningen getroffen om drijflaagvorming te voorkomen. Hiertoe wordt de afvoerleiding
van het overloopwater regelmatig voor
een korte tijd afgesloten, waardoor het
slibniveau tot boven het mes stijgt.
Door een snelle opening van de afsluiter
wordt een eventuele drijflaag met het
overloopwater afgevoerd.
Na indikking resulteert een droge-stofgehalte van 3,5%, hetgeen een slibproduktie inhoudt van gemiddeld
1.970 m 3 /d. Het overloopwater wordt
onder vrij verval teruggevoerd naar de
centrale verdeler van de waterzuivering.
Ingedikt-vers-slibgemalen
Het ingedikt vers slib wordt via een
ringleiding naar de gisting verpompt.
De voorindikkers worden met behulp van
slibspiegelmeters automatisch afgetapt.
Per 2 voorindikkers wordt een gemaal
gerealiseerd waarin 4 pompen van
50 m 3 /h zijn ondergebracht, twee per
voorindikker.
Elk gemaal wordt voorzien van een

aansluiting op het bedrijfswaternet, zodat
leidingwerk en pompen doorgespoeld
kunnen worden of installatie-onderdelen,
zoals de gistingstanks bij het uit bedrijf
nemen van een tank, gevuld kunnen
worden met water.
Gistingstank
De benodigde inhoud van een gistingstanks is gebaseerd op een piekfactor van
1,2 in het slibaanbod, een minimale verblijftijd van 20 dagen bij normaal bedrijf
en 15 dagen bij het uit bedrijf zijn van een
gistingstank. Naast de vier aanwezige
gistingstanks worden er 3 nieuwe
gerealiseerd van dezelfde afmetingen
(6.585 m3).
De toevoerleidingen zijn gekoppeld aan
de ringleiding van de ingedikt-vers-slibgemalen. De tanks worden achtereenvolgend PLC-gestuurd gevoed. Hiervoor
wordt een elektrisch bediende afsluiter in
de toevoerleiding geopend. Indien primair
en spuislib gescheiden ingedikt worden,
dan voorziet het programma in een evenredige verdeling van de slibben over de
gistingstanks.
De menging van de inhoud van de tanks
geschiedt door middel van recirculatie
door de warmtewisselaars in de slibverwarmingsgebouwen en door het tijdens
de gisting ontwikkelde gas.
Gemiddeld zal er circa 25.000 m 3 rioolgas
per dag worden geproduceerd. Dit gas
wordt gebruikt in 3 reeds aanwezige gas-

Uitgegist slibtanks
Het uitgegiste slib wordt gebufferd in vier,
reeds aanwezige, uitgegist slibtanks van
elk 1.200 m 3 . Het uitgegist slib heeft een
droge-stofgehalte van minimaal2,1%.
Uitgaande van een bedrijfstijd van de slibontwatering van 120 h/w, dient er 48 uur
uitgegist slib opgeslagen te kunnen
worden. De reeds aanwezige opslagcapaciteit voorziet hierin. Klke tank is
voorzien van een pomp à 55 m 3 /h.
Elke pomp is door middel van een persleiding verbonden met de slibontwatering.
Chemischeconditionering
De conditionering van het slib ter
bevordering van de slibontwatering heeft
plaats met flocculant. Er worden twee aanmaakunits gerealiseerd, één voor de reeds
aanwezige filterpersen en één voor de uitbreiding van de slibontwatering.
Elke aanmaakunit heeft een capaciteit van
30 kg/h flocculant.
Er kan zowel poedervormig als vloeibare
flocculant worden gedoseerd. Het wordt
aangemaakt met drinkwater tot een
concentratie van 0,5%; voor de dosering
wordt het tot maximaal 0,1%met bedrijfswater verdund.
De huidige praktijk van de filterpersen
heeft geleerd, dat het soms noodzakelijk is
om ijzerchloride toe te voegen aan het
slib. Er zijn voorzieningen getroffen om
maximaal 2 gewichtprocenten ijzer te
kunnen doseren.
Mechanische slibontwatering
Bij een bedrijfstijd van 120 uur per week
hebben de vier aanwezige kamerfilterpersen een verwerkingscapaciteit van
22,3 t/d droge stof.
In de eerste fase van de uitbreiding
worden 3 nieuwe ontwateringseenheden
voorzien, die 18,9 t/d droge stof moeten
verwerken. De gebouwgrootte is
gebaseerd op vier nieuwe eenheden.
In 1987 en 1988 zijn op RI Oost diverse
proeven verricht met nieuwe ont-
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wateringsapparatuur: een conventionele
centrifuge van fabrikaat Pieralisi, een
continue hogedrukpers (CHP) van Leffer,
een kleine membraamfilterpers van
Netzsch en een kleine Centripress van
KHD. De Centripress bleek op basis van
deze proeven de meest serieuze
concurrent van de kamerfilterpers.
Dit heeft er uiteindelijk toe geleid, dat dit
type centrifuge in de periode april tot
oktober 1989 uitvoerig op praktijkschaal is
getest op RI Oost. Het betrof het grootste
type, de Centripress S4-1,met een
capaciteit van maximaal 40 mVh en een
doorzet van maximaal 1.200 kg/h
droge stof. Eind vorig jaar is een totaal-'
vergelijking gemaakt tussen uitbreiding
van de mechanische ontwatering met
kamerfilterpersen en met Centripressen.
In die vergelijking zijn meegenomen
kapitaalslasten, energiekosten, flocculantverbruik, personeelskosten en afzetkosten.
Op basis van deze vergelijking is gebleken
dat de exploitatiekosten van uitbreiding
met kamerfilterpersen en uitbreiding met
Centripressen elkaar niet veel ontlopen.
De Centripress is duurder in flocculantverbruik en in elektriciteitverbruik, maar
is onder meer goedkoper in personeelskosten.
Overall waren de exploitatiekosten van
uitbreiding met Centripressen iets
geringer. In combinatie met bedrijfsmatige
voordelen, zoals continu bedrijf en een
gesloten systeem, is in februari van dit jaar
besloten de uitbreiding uit te voeren met
Centripressen van het type S4-1.
Het ligt in de bedoeling om binnenkort in
dit vakblad uitgebreider in te gaan op de
praktijkproef met de Centripress.
Het in de Centripressen ontwaterde slib,
met een indamprest van 25%,wordt met
twee dikslibpompen verpompt naar de
bestaande slibsilo van 200 m 3 . Voor de
afvoer van fikraat en centraat wordt een
nieuw gemaal gerealiseerd met een
capaciteit van 350 m 3 /h.
Investeringen
In de investeringen is een onderscheid te
maken in vijf hoofdonderdelen:
- Aanpassing aanvoerstelsel: 12,0 miljoen
gld.
- Persleiding afvalwater: 17,5 miljoen gld.
- Afvalwaterzuivering: 41,5 miljoen gld.
- Slibpersleiding: 10,5 miljoen gld.
- Uitbreiding slibontwatering:
39,0 miljoen gld.
De totale investeringen van de verplaatsing van RI West naar de lokatie in
het Westelijk Havengebied zijn daarmee
geraamd op 120,5 miljoen gulden.
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Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland

van bijv. Bremen, Hannover, Stuttgart
vergt een toeslag.
Nadere inlichtingen bij: ir. H. Meijer,
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en
Waarden. Tel. 0 7 8 - 1 4 1 2 88.

Vergadering
Tweedaagse vergadering VWN,
's-Gravenhage;
17en 18mei 1990.

DDDLÜE]
Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWA NV
Vergadering
Raad van Commissarissen,
KIWA, Rijswijk;
9 mei 1990, 14.00 uur.
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Nederlandse Vereniging
voor Afvalwaterbehandeling en
Waterkwaliteitsbeheer
Congressen in J a p a n
5th IAHR/IAWPRC-Conference on
'Urban Storm Drainage' te Osaka, Japan,
van 23-27 juli 1990.
15th IAWPRC Congres in Kyoto, Japan,
van 29 juli - 3 augustus 1990 en ATVstudiereis naar Kyoto, Nagoya en Tokyo,
van 4-11 augustus 1990.
International Conference on the Environmental Management of Enclosed Coastal
Seas '90 te Kobe,Japan van 3-6 augustus
1990.
Komende zomer worden er diverse congressen georganiseerd in het land van de
rijzende zon. In de internationale agenda
is hierover nadere informatie te vinden.
Via de Duitse zustervereniging van de
NVA, de ATV is het mogelijk om met de
fa. Westtours-Reisen GmbH, Adenauerallee 76, 4300 Bonn 1, goedkoop transport
naar Japan te organiseren. Er wordt vanaf
Frankfurt (Düsseldorf, Köln, Bonn,
Hamburg, München) naar Osaka gevlogen, op 21,24 en 28 juli, waarbij een
aantrekkelijke prijs wordt geboden voor
een vrijwel volledig verzorgde congresreis,
inclusief overnachtingen in Kyoto International Hotel. Teruggevlogen wordt er
op 5, 8 en 11 augustus 1990. Afhankelijk
van het aantal dagen wordt de prijs
bepaald. Welke van de genoemde
plaatsen als vertrekpunt wordt genomen
heeft geen invloed op de prijs. Vertrek

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in Nederland
Vergaderingen
Regionaal Inspectiecontact Zuid-Oost,
Eindhoven;
1 mei 1990, 9.30 uur.
Projectgroep Drinkwaterslib Zuid-Holland,
VEWIN, Rijswijk;
2 mei 1990, 10.00 uur.
Begeleidingscommissie Opleidingen
Eeidingen Tekenaar (BOET),
's-Hertogenbosch;
2 mei 1990.
Projectgroep Drinkwaterslib Noord-Brabant,
NV Waterleiding Maatschappij
'Noord-West Brabant';
3 mei 1990, 14.00 uur.
Commissie Examens Waterleidingtechniek (CEW), Utrecht;
3 mei 1990.
Dagelijks Bestuur (DB),
VEWIN, Rijswijk;
3 mei 1990, 9.30 uur.
Regionaal Inspectiecontact Zuid-West,
Breda;
4 mei 1990, 9.00 uur.
Grondwaterbeleidsgroep,
VEWIN, Rijswijk;
10 mei 1990, 15.00 uur.
College van bedrijfsdirecteuren (CBD),
VEWIN, Rijswijk;
10mei 1990, 9.45 uur.
Regionaal Inspectiecontact Oost,
Lelvstad;
14 mei 1990, 10.00 uur.
ARBO-Commissie,
VEWIN, Rijswijk;
16mei 1990,14.00 uur.
Commissie Werkbladen Drinkwaterinstallaties, Utrecht;
16 mei 1990,10.00 uur.
CBJ Werkgroep Eeidingen,
Utrecht;
16 mei 1990,10.00 uur.
Regionaal Inspectiecontact Midden-West,
Rijswijk;
21 mei 1990,10.00 uur.
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