De rwzi Kralingseveer, laatstebelangrijke schakel
in het bestrijdingsplan verontreiniging oppervlaktewateren 1975-1985
van het Hoogheemraadschap van Schieland

Voorgeschiedenis
De afvalwaterproblematiek van Rotterdam
en omgeving isreedsjarenlang onderwerp
van onderzoek en overleg. Al in 1969
richtten de gemeenten Rotterdam, Schiedam,
Vlaardingen en Maassluis op basisvan een
gemeenschappelijke regeling het zuiveringsschap 'Nieuwe Maas' op om één zuiveringsinstallatie voor de betrokken gemeenten te
stichten en teexploiteren, voorzovergelegen
op de rechter Maasoever en ten westen van
rijksweg 16.Een en ander moesthet resultaat
worden van hetonderzoek vande ministeriële

ING. N. A. M. STIJLEN
Hoogheemraadschap van Schieland
hoofd afd. waterkwaliteitsbeheer

IR. TH. A. A. VAN OVERBEEK
DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV
projectleider rwzi Kralingseveer

commissie 'Afvalwater vraagstuk zuidelijk
deel randstad Holland', die in 1961was
ingesteld. De locatie van de installatie—ten
westen van Vlaardingen, waar nu door
Delfland de installatie De Groote Lucht is
gebouwd - iseen paar jaar later in een
bestemmingsplan vastgelegd.
Alternatief
De gemeente Rotterdam lanceerde in maart
1974—los van het samenwerkingsverband
met Schiedam, Vlaardingen en Maassluishet Zuiveringsplan Kralingseveer. Dat plan
voorzag in één installatie in Kralingseveer
voor geheel Rotterdam (dusóók de linker
Maasoever en het gebied ten oosten van
rijksweg 16)enéén installatieinVlaardingen
voor de overige gemeenten van de gemeenschappelijke regeling.
De waterschappen kregen vervolgens per
1 december 1974 de taak van het waterkwaliteitsbeheer opgedragen. Onder leiding
van rijkswaterstaat werd de gehele Rotterdamse regio door de waterschappen, de
provincie en gemeente Rotterdam in
beschouwing genomen. Zij brachten een
rapport uit, dat bekendheid kreeg onder de
naam Rapport commissie-De Vries.
Anderhalfjaar, nadat dewaterschappen zich
met het waterkwaliteitsbeheer waren gaan
bezighouden —in april 1976—werden de
resultaten van het overleg van de commissieDe Vries bestuurlijk bekrachtigd door de
provincie, degemeente Rotterdam endedrie
waterschappen.
Besloten werd tot het bouwen van de
zuiveringsinstallaties Kralingseveer

(600.000 i.e.) voor Rotterdam-rechter
Maasoever en Bergschenhoek en (een deel
van) Capelle aan den IJssel;De Groote Lucht
(315.000 i.e.) voor Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis en een installatie (380.000 i.e.)
op het eiland IJsselmonde, waarvan de locatie
nog niet vaststond.
Het raadgevend Ingenieursbureau DHV te
Amersfoort, dat reeds door het zuiveringsschap Nieuwe Maas was ingeschakeld, kreeg
in juni 1976 de opdracht van de waterschappen om een gemeenschappelijk voorontwerp te vervaardigen. Na uitvoerig
overleg met de betrokken gemeente, waaronder Rotterdam, keurden de algemene
besturen van dewaterschappen inmeienjuni
1977 het voorontwerp met het voorgestelde
zuiveringsproces na ampel intern beraad,
goed.
De gemeente Rotterdam onthulde injuli
1977 een alternatief plan "oor de zuivering
op IJsselmonde, waarvoor het Waterschap
IJsselmonde inmiddels een locatie had
gevonden bijhet Vaanplein.Het Rotterdamse
plan voorzag in de bouw van een ondergrondse zuiveringsinstallatie,ineen betonnen
'bak', dieindeDokhaven zoumoeten worden
geconstrueerd.
Het Waterschap IJsselmonde had na bestudering ernstige kritiek op het voorstel en
wees het plan af.
De verdere ontwikkelingen leidden tot een
conflict over de afvalwaterproblematiek van
Rotterdam en omgeving.
De waterschappen boden in februari 1978
het principeplan voor de drie installaties aan.
Op grond hiervan kon subsidie worden aangevraagd bijhetrijken hetvoor-overleg voor
het verkrijgen van een hinderwetvergunning
kon worden begonnen.

Rotterdam presenteerde een bijgestelde
versie van het plan Dokhaven, genoemd
'Generaal Plan' waarin nog twee andere
ondergrondse installaties zouden worden
gebouwd.
Besprekingen tussen dewaterschappen ende
gemeenten bleken niet tot een gemeenschappelijk compromis te kunnen leiden.
Met betrekking tot de installatie Kralingseveer wenste de gemeente Capelle aan den
IJssel een zodanige installatie, dat onmiddellijk buiten de terreingrens zonder gevaar
of hinder woningbouw kon worden
gerealiseerd.
Bezwaren
De belangrijkste bezwaren van de waterschappen tegen de Rotterdamse plannen
voor ondergrondse installaties waren:
—ongunstige werkomstandigheden;
—installaties tussen woonbebouwing;
— risico's in deconstructie;
— risico's in de bedrijfszekerheid;
—geen of onvoldoende mogelijkheden tot
uitbreiding;
—extra hoge kosten vanbeheeren exploitatie
en van geheleofgedeeltelijke vervangingvan
de installatie in de toekomst.
Compromis
Eind 1978 werd door het College van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een
compromisplan voorgelegd aan de drie
waterschappen en de betrokken gemeenten:
—De groote Luchtwordtuitgevoerd volgens
de plannen van de waterschappen;
—de installatie Kralingseveer (tebouwen ten
oosten van de Van Brienenoordbrug) wordt
vergeleken bij de waterschapsplannen in
capaciteit gehalveerd;
—in plaats van de installatie Vaanplein bij

Afb. 1• Vogelvluchtperspectief vande zuiveringsinstallatie Kralingseveer met op deachtergrond (links) de
Van Brienenoordbrug en (midden achter) hetdrinkwaterproduknebedrijf Kralingen van DWL Rotterdam. Volgenshet
plan van 1978.
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Afb. 3 - Indicatie van: investeringskosten communale afvalwaterzuiveringsinrichtingen met inbegrip vangemaal, ontwerp- en directiekosten en BTW; exclusief grond en toevoerriool.

Afb. 2 - Beheersgebied van Schieland.

Barendrecht komen er op de linker Maasoever twee ondergrondse installaties, in de
Dokhaven en in de Maashaven.
De algemene besturen vande waterschappen
en de gemeenteraden hebben dit plan aanvaard. Als streefdatum voor het functioneren
van alle installaties, en dusvoor de sanering
van al het afvalwater in de regio-Rotterdam,
werd 1 januari 1985 aangehouden.
Eind 1979 isin overleg met de provincie,
betrokken gemeenten en waterschappen het
compromisplan verder uitgewerkt.
Met het aanvaarden van het compromisplan
waren de problemen nog niet opgelost.
De grenswijziging tussen Rotterdam en
Capelle aan den IJssel (waarbij Zevenkamp
werd toegevoegd aan Rotterdam en
's-Gravenland in handen kwam van Capelle)
betekende, dat Schieland de besprekingen
over de grondverwerving voor Kralingseveer
met Rotterdam moest afbreken en met
Capelle aanden IJsselopgangmoest brengen.
Dit laatste ging erg moeizaam.
De gemeente had het omliggende terrein
voor woningbouw bestemd. De aanvankelijk
gekozen locatie moest gedraaid worden ende
installatie kwam tegen de hoofdwaterkering
en parallel met de oprit van de Van Brienenoordbrug te liggen.
Vanaf 1979zijn er met de gemeente Capelle
aan den IJssel besprekingen gevoerd, onder
andere over het bepalen van de zogenaamde
stank-nul grens, de voorwaarden waarop de
benodigde gronden verkregen konden
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worden, de grondprijs en de bereidheid deze
gronden vervroegd aan Schieland in gebruik
te geven om alvast met de bouw van
Kralingseveer te kunnen starten. Ook bleek
uit het overleg dat het invullen van een
grondstrook tot 250 meter buiten het terrein
van de zuiveringsinstallatie met minder
kwetsbare bestemmingen niet haalbaar was.
Capelle wilde woningbouw tot aan de
terreingrens van Kralingseveer.
Begin 1982 was het bestek voor de installatie
gereed. De bouw van de rwzi Kralingseveer
werd opnieuw vertraagd door problemen
inzake grondverwerving.
Tussen vraagprijs en taxatieprijs van de
gronden zat aanvankelijk een verschil van
bijna ƒ 1 0 0 - p e r m 2 .
Na twee jaar moeizaam overleg besloot
Schieland in 1982voor de grondverwerving
een onteigeningsprocedure te starten.
Eerst nadat de gemeente eind 1982 bereid
bleek de gronden vervroegd in gebruik te
geven aan Schieland kon de voorbereiding
van de aanbesteding weer ter hand worden
genomen.
De aanbesteding heeft plaatsgevonden op
11januari 1983en begin maart is vervolgens
met de bouw gestart.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
mevrouw drs. N. Smit-Kroes sloeg op
24 mei 1983 de eerste paal in de grond.
Milieu-eisen
In de loop van de in 1980en 1981 gevoerde
besprekingen bleek dat de gemeente zware
milieu-eisen aan de installatie stelde.
Zo mocht bijde terreingrensgeen stank meer
worden geroken (de zogenaamde stank-nul
grens) en moest de geluidhinder tot een
minimum beperkt worden. Het drinkwaterleidingbedrijf van Rotterdam wenste ter
bescherming van de nood-inlaat op de
Nieuwe Maas een desinfecteringsinstallatie
vanwege het in de rivier lozen van effluent.
Tevens werden er eisen gesteld aan de
kiemconcentratie in de gespuide ventilatielucht. De concentratie mocht niet hoger zijn
dan het achtergrondniveau.
Voor verdere informatie betreffende de
milieu-eisen wordt verwezen naar het artikel
'milieu-aspecten' waarin op de verschillende
gestelde eisen wordt ingegaan en waarin
tevens wordt aangegeven op welke wijze
voorzieningen zijn getroffen om aan de
gestelde eisen te voldoen.

Kosten
In onderstaande tabel iseen overzicht
gegeven van de stichtingskosten rwzi
Kralingseveer (in miljoenen guldens,
peildatum 1985).
Grondverwerving
Bouwkundige werken
• civieltechnisch
• diverse aanvragen,
onder andere afdekkingen

15,8
58,1
6,1

Mechanisch/elektrische werken
Bijkomende kosten
• leges, verzekering e.d.
1,4
• inventaris
1,7
•rente
6,3
•advieskosten

64 2
24,8

9,4
12,7

Totaal (incl. BTW) 126,9
Uitgaande van de ontwerpcapaciteit
betekent dit een investering van ƒ 368 —per
inwonerequivalent (excl. kosten voor
grondverwerving).
In de grafiek (bron RIZA) (zie afb. 3)is
aangegeven hoe de kosten van de rwzi
Kralingseveer liggen ten opzichte van andere
in Nederland gebouwde actief-slibinstallaties.

Thermisch verzinktwapeningsstaalineffluentleiding vanrioolwaterzuiveringsinrichtingKralingseveer
Bij de bouw van de rwzi Kralingseveer bij
Rotterdam isthermisch verzinkt wapeningsstaal toegepast in de effluentleiding naarde
Nieuwe Maas. De leidingvoor de afvoer van
gezuiverd water omvat een in het werk
gestorte betonnen koker alsmede geprefabriceerde plaatstalen kernbuizen.
Omdat de effluentleiding de dijk van de
Nieuwe Maas kruist en deze dijk een hoofdwaterkering is,isde zogenaamde Pijpleidingcode van toepassing. In deze pijpleidingcode
zijn voorschriften opgenomen, waaraan
constructies dienen te voldoen, welke dijken
en dergelijke kruisen. Een van deze voorschriften betreft deverplichte toepassingvan
een thermisch verzinkte wapeningin
dergelijke gevallen.
In het werk gestorte koker
De in het werk gestorte betonnen koker heeft
een lengte van 55 m,een doorsnede van 3m
en een wanddikte van 0,30 men is uitgevoerd
zonder dilatatievoegen.Ter plaatse van de
kruising van de leiding met de dijk ishet
dijklichaam binnendijks aangevuld.
In verband met de toepassing van thermisch
verzinkt wapeningsstaal indeze constructie,
diende een aantal maatregelen te worden
genomen. Zo moesten dewapeningsstaven
vóór het verzinken indejuiste vorm worden
gebogen en moesten ter voorkoming van
contactcorrosie vlechtdraadjes in verzinkte
uitvoering worden toegepast.

Verder mocht de maximale lengte van de
wapening met het oog op de lengte van het
betreffende zinkbad niet meer dan 6m
bedragen, terwijl de normale staaflengte 14 m
bedraagt. Overigens zijn in Nederland zinkbaden tot een lengte van 15,60 m aanwezig.
Ter voorkoming van overmatige ontwikkeling
van waterstofgas werd aan het beton een
hulpstof toegevoegd.
Buis met plaatstalen kern
In het buitendijkse gedeelte van de effluentleiding iseen buismet plaatstalen kern
toegepast.
De afzonderlijke buizen hebben een lengte
van ca. 5 m, de totale lengte bedraagt bijna
90 m. De inwendige diameter is 1.800 mm.
De plaatstalen kern-buis iseen betonbuis,
waarin over de gehele lengteeen plaatstalen
kern isingestort welke aan de beide zijden
bovendien isvoorzien van een wapeningsnet.
De buizen worden in het werk aan elkaar
gelast. Aangezien het lassen van verzinkt staal
problemen geeft, zijn de kernen voorzien van
roestvaststalen beëindigingen meteen breedte
van 200 mm, zodat in het werk roestvast staal
op roestvast staalwordtgelast.De kernen met
een diameter van 2.000 mm zijn inclusief
wapeningsnetten en roestvaststalen einden in
hun geheel verzinkt.
Na het verzinken zijn de roestvaststalen
einden weer van zink ontdaan met behulpvan
salpeterzuur over een breedte van 120 mm.

Het controleren of allezinkresten verwijderd
waren isuitgevoerd met een mengsel van
kaliumferrocyanide, zoutzuur en dymethylnaftadine.
Deze methode isopgegeven door de Stichting
Doelmatig Verzinken, een instituut, dat
zonder winstoogmerk voorlichtinggeeft over
thermisch verzinkt staal en de toepassingen
van thermisch verzinkt staal.
(Persbericht Beta)

