'NVA:NilVolentibus Arduum'

Eerste fase rwzi Houtrust isvoltooid na700jaar Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland
viert dit jaar zijn zevenhonderdjarig
bestaan. Daaraan wordt dit najaar door
het schap ruime aandacht besteed. Ook
veel aandacht is er, vooral in kringen van
deskundigen, voor de voltooiing van de
eerste fase van de uitbreiding van de
rioolwaterzuiveringsinrichting Houtrust
in Den Haag. Die eerste fase kwam
december vorig jaar gereed en isook
vanaf die tijd in gebruik. Het bovenstaande suggereert, dat er zeven eeuwen
lang niets is gedaan aan het rioolwater van
de agglomeratie Den Haag, maar dat is
niet helemaal juist. Pas in 1973is het
waterkwaliteitsbeheer in het kader van de
WVO opgedragen aan het Hoogheemraadschap. Voor die tijd berustte het bij de
gemeente, die tot 1888geen voorzieningen had, en in dat jaar het 'Ververschingskanaal' groef, waarmee het
water van het Haagse grachtenstelsel naar
de Noordzee kon worden weggespoeld.
Twintig jaar later werd in Den Haag het
eerste rioolstelsel aangelegd, waarop in de
jaren twintig en dertig ook andere
gemeenten in de omgeving werden aangesloten. Scheveningen zal zijn populariteit als badplaats in die periode niet te
danken hebben gehad aan de kwaliteit
van het zwemwater, want door onvoldoende menging bleef het rioolwater uit
het verversingskanaal vooral bij de
(gangbare) aanlandige wind die kwaliteit
sterk bepalen. In 1967nam Den Haag de
eerste (mechanische) zuivering Houtrust
in gebruik. Het effluent werd met een
2,5 km lange persleiding in zee gevoerd,
terwijl het afgescheiden slib zelfs 10 km
van de kust in zee werd gebracht. Maar
ook dat leidde niet tot een optimale
badwaterkwaliteit, zodat vanaf 1976
bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden
over een verdere verbetering door uitbreiding van de zuivering.
Over die uitbreiding en over de kwaliteit
van het Noordzeewater hield de Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer
NVA op 2 juni jl. haar voorjaarsvergadering in de Houtrusthallen te Den Haag,
zoals de naam al aangeeft op een steenworp afstand van de bewuste zuiveringsinrichting. Tijdens die vergadering werd
ook door een der sprekers, dr. Laane, een
nieuwe invulling gegeven aan de afkorting
NVA namelijk 'Nil Volentibus Arduum'
ofwel 'Niets is moeilijk voor hen die
willen'.
'We zijn er nog lang niet'
Met de uitbreiding van de rwzi Houtrust
zijn de problemen nog lang niet uit de
wereld. Dat bleek uit de inleiding die
ir. R. Keuning, hoogheemraad water-

kwaliteit van Delfland, over het onderwerp hield. De nu in werking gestelde
biologische zuivering vormt nog maar de
eerste fase van de uitbreiding. Er volgen
nog een tweede fase (slibbehandeling) en
derde fase (slibverwerking). Bovendien
zal in verband met de verscherpte eisen in
het kader van het Rijn-Actieprogramma
en in dit geval natuurlijk vooral het
Noordzee-Actieprogramma een fosfaatverwijdering moeten worden gebouwd en
zal er moeten worden gewerkt aan de
nitriftcatie/denitrificatie. Hoe dat moet,

daar hebben we geen idee van:de ruimte
voor dergelijke voorzieningen ontbreekt
ten enenmale, aldus Keuning.
Zuivere zuurstof en verdiepingen
Daarmee raakte Keuning tevens een van
de beperkingen die de ontwerpers van de
uitbreiding ontmoetten: er was maar een
terrein van ca.4 ha beschikbaar. Daarom
is gekozen voor een hoogbelast actiefslibsysteem waarin gewerkt wordt met een
verrijkt zuurstofmengsel (90%0 2 ) en de
nabezinktanks in twee verdiepingen zijn

Eénvandereusachtige (uit 1967daterende) pompen die heteffluent naarde Noordzee brengen.
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Hoewel de inrichting automatisch zal
moeten kunnen werken, is er tot heden in
verband met storingen toch een volcontinue wachtdienst. Overigens is de rwzi
Houtrust wel al vanaf 1981 in beheer bij
het Hoogheemraadschap van Delfland
maar nog steeds eigendom van Den Haag.
Naar verwachting zal de inrichting op
korte termijn officieel aan het schap
worden overgedragen.

gebouwd. Over de achtergronden en de
problemen van de uitbreiding sprak
ir. M. D. Sinke, waarnemend directeuringenieur van de Technische Dienst van
het Hoogheemraadschap van Delfland.
Ilij lichtte het ontwerp toe (zie de box in
dit artikel voor de algemene en de
ontwerpgegevens) en gaf aan welke
problemen men na het opstarten van de
zuivering nog ontmoette. Zo ontstond er
in de voorbezinktanks een drijflaag die
voor stankoverlast zorgde, die echter door
besproeiing met water is bestreden.
Besproeien ran de drijflaag.

De rwzi Houtrust
Algemene gegevens
Inde rwzi Houtrust wordt hetafvalwater gezuiverd van 13gemeenten.Hetafvalwater wordt
aangevoerdvia 15gemalen en80 kmpersleiding.Bijregen kandeaanvoer maximaal 11m3/s
worden of950.000 m3/dag.Perjaar wordt ca.95 miljoen m3afvalwater verwerkt. Dezuiveringscapaciteit vande inrichting bedraagt ca. 1.700.000i.e. (136gzuurstofbindende stoffen per i.e.
per dag).Debelasting isnu 1.350.000i.e.
1.Waterbehandeling
Deinstallatie-onderdelen waterverdeler, voorbezinktankseneffluentgemaal zijnin 1967in
gebruik genomen.Deoverige onderdelen vandewaterbehandeling zijn inde periode
1986-1988 gebouwd en indecember 1988ingebruik genomen.
Hetaangevoerde afvalwater wordt indewaterverdeler gelijkmatig verdeeld over 16voorbezinktanks.Indevoorbezinktanks komt hetafvalwater tot rustenwordt primair slibdoor bezinking
afgescheiden.
Hetvoorbezonken afvalwater wordt tot max.8,7 m3/sviatweetussengemalencirca 2,5m
opgepompt,zodat hetverder onder vrijvervalde installatie kandoorlopen.Bijzware regenval
kanmeer dan 8,7 m3/safvalwater (sterkverdund metregenwater) worden aangevoerd.Indat
gevalwordt1navoorbezinking hetteveellangsdebiologischezuivering naar het effluentgemaal
gevoerd.
Indegesloten beluchtingstanksvindtdeeigenlijke zuivering plaats.Bacteriën (actief slib)
breken hetorganische vuilaf.Daarvoor hebben zezuurstof nodig,dat metoppervlaktebeluchters inhetwater wordtgeslagen.Voor de beluchting wordt inHoutrust gebruik gemaakt
van metzuurstof verrijkte lucht.Ter plekkewordt,gebruikmakend van pressure swing
adsorption,hetzuurstofgehalte vandelucht verrijkt van20tot 90%.Het metzuurstof enactief
slibgezuiverde afvalwater komttot rust indevanwege ruimtegebrek gestapeld gebouwde
nabezinktanks,waar hetactief slib bezinkt. Hetgezuiverde water wordt danviaeeneffluentgemaalviaeenleiding meteendiameter van2,20 mop2,5 kmuitde kust inde Noordzee
geloosd. Eendeelvanhetactieve slibwordt inde beluchtingstanks teruggevoerd.Hetteveelaan
slibwordt alssecundair slib uitdecirculatieverwijderd.
Alle installatie-onderdelen waar stank vrijkomt,zijnafgedekt. Deafgezogen lucht uitdeze
ruimtenwordt behandeld intwee chemische drietraps-gaswassers meteencapaciteit van
47.000 m3/uur.Degezuiverde lucht wordt viaeen40 mhoge schoorsteen op hetduin inde
buitenlucht geblazen.
2. Slibbehandeling(fase 2)
Deslibbehandeling isinaanbouw enzalnaar verwachting inmei 1990gereed zijn.Hierin moet
hetslib (46tondroge stof primair sliben24tond.s.secundiar slib) worden ingedikten stankvrij
wordengemaakt.Voor de indikking wordt gebruik gemaakt vancentrifuges engravitatieindikkers,waarmee het percentage droge stofwordt verhoogd van 1 totten minste6%.
Hetingedikte slib wordt bij33°C uitgegist,waarbij eendeelvandeorganische stof wordt
omgezet ingistingsgas (methaan) datweer wordt gebruikt als brandstof voor 4gasmotorendie
elektrische energievoor eigengebruik opwekken.
3. Slibverwerking (fase 3)
Tot mei 1990wordt hetslibviaeen 10km lange leiding meteendiameter van33cm inde
Noordzee geloosd.Daarnazal het (tijdelijk) worden gestort indeSlufter bijdeMaasvlakte.Een
definitieve slibverwerking moet na 1994 inwerking komen.Devoorbereiding voor eengezamenlijke slibverwerking vanDelfland,Schieland,Rijnlanden Hollandsche Eilanden enWaarden isin
voorbereiding.
4. Investeringen
Detotale investeringen bedragen 200 miljoengulden,waarvan 125 miljoengulden voor de
eerstefase.
5. Personeel
Deinstallatie kanautomatisch worden bestuurd.Opde installatie werken nade realisatie vande
tweedefasein 1990circa 35 mensen indagdienst. Inverband met storingen nadeopstartfase,
wordt nunog gewerkt meteenvolcontlnue wachtdienst.

Ecosysteem Noordzee
Het gaat niet goed met de Noordzee. Dat
werd snel duidelijk in de voordracht van
dr. R. W. P. M. Laane, hoofd van de
afdeling Milieuchemie van de Dienst
Getijdewateren van Rijkswaterstaat. De
verontrusting over verontreiniging van het
zoete oppervlaktewater van het eind van
de vorige eeuw heeft tenslotte in 1970
geleid tot de Wet verontreiniging oppervlaktewater WVO. Dat ook een water als
de Noordzee wel eens bedreigd zou
kunnen worden, kon men zo'n negentig
jaar geleden nog niet bevroeden;
hoogstens zou overbevissing problemen
kunnen geven, zo dacht men. De Noordzee is echter een betrekkelijk ondiepe zee,
met een verblijftijd die varieert van 1tot
3 jaar en met grootschalige waterbewegingen die mede bepalend zijn voor de
waterkwaliteit. De Noordzee ontvangt
water van een oppervlak vier keer zo
groot als de zee zelf. We kennen de zee
diverse functies toe: visserij, recreatie,
stortplaats voor baggerspecie, andere
afvalstoffen en afvalwater. Dat afval laat
zich ruwweg verdelen in vier groepen:
nutriënten, zware metalen, organische
microverontreinigingen en minerale oliën.
Nu maakt de afvoer van de Rijn maar in
totaal 1/10% uit van het totale volume van
de Noordzee, dus zou je zeggen dat het
zo'n vaart niet loopt met die verontreiniging, lir is echter geen sprake van
volledige menging: het rivierwater blijft bij
elkaar en veroorzaakt zo een 'pluim' van
verontreiniging langs de kust. Verontreinigde deeltjes worden door de noordelijke stroming langs de kust meegenomen
en bezinken tenslotte in estuaria als
Waddenzee en Duitse Bocht.Juist het feit
dat de verontreinigingen geconcentreerd
blijven in dergelijke pluimen geeft
ecologische problemen. Metalen en
organische micro's worden wel door de
diverse aquatische organismen opgenomen, maar nauwelijks afgebroken. Dat
betekent dat ze verder in de voedselketen
terecht komen. Zoogdieren kunnen de
stoffen accumuleren tot zo'n 1000 x de
concentratie in de waterfase. Ren ander
signaal is de algenbloei door eutrofiëring,
zoals die vorig jaar langs de Noorse kust
voorkwam. De toxische algenbloei leidde
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tot een grote zuurstofvraag die weer effect
had op andere organismen. Er gingen
vissen dood, de zeehondenstand werd
aangetast (nog voor het virus toesloeg) en
er werden veel zieke platvissen gevangen.
Het gaat niet goed met de Noordzee
omdat de functies die de mens eraan
toegekend heeft, niet met elkaar in
evenwicht zijn. Dr. Laane zag echter in de
afkorting NVA een aansporing voor 'hen
die willen' om door te gaan met de aanpak
van verontreiniging van de Noordzee.
Internationaal Noordzeebeleid
Ir. R. J. van Dijk, hoofd van de afdeling
Watersysteembeheer van de Directie
Noordzee van de Rijkswaterstaat, gaf vervolgens een helder inzicht in wat er
allemaal in het internationale circuit is
gedaan aan de bescherming van de
Noordzee tegen verontreiniging. De inspanningen dateren van ongeveer 1975,
toen men zich voor het eerst bewust werd,
dat de Noordzee zich tot een probleemgebied zou kunnen gaan ontwikkelen.
Inmiddels is er een aantal internationale
overeenkomsten, namelijk:
- de Bonn Agreement (samenwerking bij
het bestrijden van verontreiniging door
olie en chemicaliën);
- de Convention of Oslo (betreft
dumping of lozing vanaf schepen);
- de Convention of Paris (betreft
verontreiniging vanaf het land).
Wereldwijd zijn er de London Dumping
Conference en de afspraken in het kader
van de International Maritime Organization, beide gericht op verontreinigingen
door of vanaf schepen. Om de effecten
van deze overeenkomsten te versnellen is
een politieke impuls nodig. Die is er sinds
1984 in de ministersconferenties van de
Noordzeestaten. In Bremen werd in 1984
de verantwoordelijkheid erkend, en in de
conferentie van London van 1987 werd
mede door een persoonlijke inbreng van
prins Charles overeenstemming bereikt
over de te nemen acties. Volgend jaar zal
Voorbezinktanks en slibbehandeling (in aanbouw).

Van links naar rechts: ir. M. D. Sinke, dr. R. W. P. Ai. Laane, mr. H. Menalda van Schouwenburg
(dagvoorzitter) en ir. R. J. van Dijk.

in Den Haag een volgende ministersconferentie plaatsvinden waar de acties
zullen worden geëvalueerd en de blik
verder op de toekomst zal worden gericht.
Lr is inmiddels wel iets bereikt. Voor
Nederland geldt, dat de dumping van
industrieel afval op de Noordzee stopt in
1990, evenals de verbranding van
(chemisch) afval op zee. De aanvoer van
verontreinigingen door de rivieren en de
verontreiniging door schepen zijn sterk
gereduceerd, terwijl de belasting van de
Noordzee met verontreinigde baggerspecie sinds 1985 met driekwart is
verminderd. In internationaal verband zijn
RAP en NAP belangrijk: beide programma's stellen zich onder meer een reductie
van de nutriëntenbelasting met 50% ten
doel (voor 1995 ten opzichte van 1985).
Houtrust en Noordzee
Wanneer we bijvoorbeeld de London
Dumping Conference beschouwen, dan
voldoet de rwzi Houtrust niet aan de daar
gestelde eisen. Dat komt onder meer
omdat we in Nederland de daar geformuleerde term 'gevoelige gebieden'
beschouwen als te gelden voor de hele
kust. In de ontwerpfase van de uitbreiding
van de rwzi waren er noch voor fosfaten

noch voor stikstof beperkingen gesteld.
Daar is dan ook in het ontwerp geen
rekening mee gehouden. Lr is bovendien
geen ruimte op het terrein voor installaties
voor defosfatering en nitrificatie/denitrificatie. Van Dijk acht een mogelijkheid
aanwezig voor defosfatering met voorprecipitatie, waardoor wellicht mogelijkheden voor nitrificatie en eventueel
denitrificatie worden geschapen. Anders
valt te denken aan de behandeling van
een deelstroom elders. Houtrust is nog
lang niet klaar en voor verdere zuivering
dienen nadere studies te worden gedaan,
aldus Van Dijk, die zijn betrekkelijk
sombere verhaal afsloot met een positief
geluid. De zwemwaterkwalitcit in de
omgeving en met name in Wassenaar is
als gevolg van de zuivering aanzienlijk
verbeterd. De coli-norm is 3 coli/liter, en
de strenge eis 1coli/1. In Wassenaar, dat
het sterkst de invloed van de Houtrustlozing ondervindt, werd in 1980 9,5, in
1983 5,0, in 1986 4,9 en in 1988 0,9 coli/1
gemeten. Ook op andere plaatsen langs de
kust in de omgeving van Den Haag
werden minder dan 1coli per liter
gemeten, zodat er sinds de inwerkingtreding van de uitgebreide biologische
zuivering toch al veel is bereikt.

Exterieur met kunst en schoorsteen.

