Afvalwaterzuivering inde Rotterdamse regio;ruimtelijk inpasbaar
door milieutechnologische inventiviteit
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Voordracht gehouden tijdens het NVA-svmposium 'Aanpak sanering afvalwater Rotterdamse regio'op 4 juni 1986.

1. Inleiding
Het zuiveren van afvalwater te midden van
een stedelijke agglomeratie lijkt in strijd te
zijn met de moderne opvattingen over
milieuhygiëne en gezondheidstechniek.
In het algemeen zal het geproduceerde
afvalwater naar op ruime afstand van de
woonbebouwing gelegen locaties worden
getransporteerd om aldaar te worden
behandeld. Zoals u uit de andere voordrachten reeds hebt vernomen, isin de
Rotterdamse agglomeratie daarentegen
gekozen voor afvalwaterbehandeling nabijof
zelfs in combinatie met woningbouw.
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In deze voordracht zal het systeem van afvalwaterbehandeling in relatie met de milieutechnische eisen aan de orde komen.
Deze eisen worden op hun beurt weer sterk
beïnvloed door de ruimtelijke ordening die
voor een bepaald gebied geldt. Als daarbij
nog in beschouwing wordt genomen dat het
gebied gekenmerkt wordt door intensieve
activiteiten, dan ishet duidelijk dat sprake is
van een niet onaanzienlijk spanningsveld
waarin de afvalwatertechnici en milieutechnologen hun oplossing dienden te
zoeken.
Ik spreek bewust van milieutechnologie.
Afvalwaterzuivering isnamelijk niet alleen
meer het zuiveren van afvalwater, maar
omvat ook het voorkomen van luchtverontreiniging, stankoverlast en geluidhinder, het creëren van een goed werkklimaat, het oplossen van de zuiveringsslibproblematiek en het realiseren van een
ruimtelijk c.q. landschappelijk verantwoorde
oplossing.
Anders gezegd en vrij gebruikmakend van
een uitspraak die minister Smit-Kroes
onlangs deed bij de officiële start van de rwzi
Houtrust: Afvalwaterzuivering isniet alleen
omgaan met water maar ook omgaan met
lucht, omgaan met bodem, omgaan met
ruimte en omgaan met mensen.
Voor een uitvoerige beschrijving van de
rwzi's De Groote Lucht, Kralingseveer en
Dokhaven wordt verwezen naar reeds verschenen publikaties [1, 2, 3. 4, 5,6].
2. Systeemkeuze
2.1. Gemeenschappelijk voorontwerp/
rwzi De Groote Lucht
De heer Slijkhuis [7] heeft u reeds geïnformeerd over het streven van de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland en
het waterschap IJsselmonde om voor het

Uitgaande van deze keuze zijn bepaalde
onderdelen nog aan een nadere studie
onderworpen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
het type vulmateriaal van het oxydatiebed.
Praktijkervaring in Engeland en Amerika en
onderzoek verricht door het Water Research
Center te Stevenage (Engeland) hebben
mede de keuze bepaald op kunststoffiltermaterialen.
Het blijkt namelijk dat deze materialen in
staat zijn meer kg BZV per volume-eenheid
te verwijderen dan de conventionele minerale
materialen (lavasteen). Bedoelde eigenschap
hangt nauw samen met hetgrotere specifieke
oppervlak. Ook isgebleken dat bij relatief
lage bedhoogten (tot 1,8 m)goede resultaten
kunnen worden behaald.
Door de grotere ruimtebelasting kan op de
inhoud van het oxydatiebed en het benodigde
ruimtebeslag alsmede op de energiekosten
(recirculatie-debiet) worden bespaard.
Door het geringe gewicht van het kunststofmateriaal kunnen eveneens voordelen in
constructiekosten worden behaald.
Daarentegen isgebleken dat, waarschijnlijk
ten gevolge van een ander afbraakmechanisme, de kans op stankoverlast bijdit
type materiaal groter iswaardoor eerder tot

drietal rwzi's in de Rotterdamse regio,
namelijk De Groote Lucht, 527.000 i.e.
(industrieel aandeel 50%), Kralingseveer
676.000 i.e. (industrieel aandeel 35%) en
regio Midden i.e. Vaanplein 286.000 i.e.
(industrieel aandeel 15%) een gemeenschappelijk voorontwerp te laten opstellen.
Hij heeft udemotieven medegedeeld waarom
gekozen werd voor een type rwzi waarbij
een hoogbelast oxydatiebed (0,8 à 0,9 kg
BZV/m 3 • etm) werd gevolgd door een
laagbelast actief-slibinrichting (0,06-0.075 kg
BZV/kgds. etm).
Een drietal rwzi's dat alleen wat de omvang
betreft zou verschillen. Bezien we nu wat
uiteindelijk gerealiseerd isc.q. wordt dan
vinden we van de aanvankelijke opzet niet
veel meer terug. De rwzi De Groote Lucht is
volgens het gemeenschappelijke voorontwerp
gebouwd maar daarbij ishet gebleven.
Uiteindelijk zal het afvalwater in de Rotterdamse regio gezuiverd worden in een drietal
rwzi's die wat type betreft nogal verschillend
zijn (zie ook tabel Ien II). De redenen hiervan zijn voor een belangrijk deel niet van de
ontwerpers afkomstig maarzijn gelegen inde
uitgangspunten van het reeds toegelichte
'compromisplan'.
TABEL I— Uitgangspunten voor het ontwerp.

rwzi Kralingseveer

rwzi Dokhaven

35

301.000
20

470.000
30

17.1)00
2.900
10.300

16.300
3.100
12.100

25.400
4.300
16.900

4.730
12.000

3.200
12.800

9.100
19.000

rwzi De Groote Lucht
biologische capaciteit
inwoners + industrie (i.e.)
waarvan industrie
(%)
BZV
(kg/etm)
N.Kj
(kg/etm)
primair slib (kg/etm)
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hydraulische capaciteit
dwa, inclusief lekwater (m-Vh)
rwa
(m-Vh)

i

TABEL II - lielangrijksie procestechnologische gegevens.
Omschrijving
voorbezinking
• oppervlaktebelasting (m 3 /m 2 h)
• kantdiepte
(mi
• ruiming
biologische zuivering (Ie trap)
• type
•
•
•
•
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BZV-belasting (kgBZV/m -etm)
slibbelasting
(kg BZV kgds etm)
BZV-verwïjdering (%)
beluchting

tussenbezinking
• oppervlaktebelasting (m 3 /m 2 • h)
• kantdiepte
(m)
• ruiming
biologische zuivering (2e trap)
• type
• slibbelasting
(kg BZV/kg ds • etm)
• beluchting
nahezinking
• oppervlaktebelasting (m 3 /m 2 • h)
• kantdiepte
(m)
• ruiming

rwzi De Groote l. ucht

rwzi Kralingseveer

rwzi Dokhaven

2,5
2.5
pendelruimers

4,0
2
kettingruimers

afwezig

zeer hoogbelaste
oxydatiebedden
1.3

laagbelast actief slib

zeer hoogbelast actief slib

-

60
geforceerde ventilatie
oxvdatiebed

-

0.15
=! 90
puntbeluchters

-

2.7
60
bellenbeluchting

2.0
t
'rond-ruiming'

n.v.t.

3.0
2,6
kettingruimers

laagbelast actiefs lib
0.1
bellenbeluchting

n.v.t.

laagbelast actief slib
0.3
puntbeluchters

1.0
2
'rond-ruiming'

1.0
2
'rond-ruiming'

1.25
2.5
kettingruimers
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afdekking dient te worden overgegaan.
Ook de prijs vanhet materiaal ligt beduidend
hoger dan de kosten voor lavasteen. Voor de
rwzi De Groote Lucht isopgrond van bovenstaande positieve factoren de keuze op
toepassing van dit type materiaal gevallen.
2.2. rwzi Kralingseveer
Door de gewijzigde uitgangspunten besloot
het hoogheemraadschap van Schieland een
actualisering van de in het kader van het
gemeenschappelijke voorontwerp gedane
systeemkeuze uit te voeren.
De vraagstelling luidde of, uitgaande van de
verscherpte milieu-eisen (zie 3.2.) de gewijzigde capaciteit (301.000 i.e. in plaats van
676.000 i.e.) en de gewijzigde verhouding
huishoudelijk-/bedrijfsafvalwater (20% in
plaats van 35%), de indertijd gedane keuze
nogdejuistewas.Bij dezeactualisering bleek
de invloed van deze factoren dusdanig dat
gekozen werd voor een ééntraps laagbelast
actief-slibsysteem in plaats van het reeds
beschreven tweetraps systeem oxydatiebedden-actief-slib. Hiervoor werd gekozen
omdat een compactere bouw mogelijk bleek
door de constructie van rechthoekige bouwelementen terwijl ook de afdekkingen
eenvoudiger konden worden uitgevoerd bij
minimale ventilatiedebieten. Ten aanzien
van de aspecten geluid, ruimtelijke ordening,
geuremissie en luchthygiëne maar ook ten
aanzien van de mogelijkheid tot het ontstaan
van moeilijk bezinkbaar slib (licht slib)
werden beide systemen nagenoeg gelijkwaardig beschouwd.
2.3. rwzi Dokhaven
Bij de keuze van het zuiveringssysteem voor
de rwzi Dokhaven heeft een aantal criteria
een belangrijke rolgespeeld, namelijk:
a. een beschikbare ruimte van circa 4,5 ha;
b. een situering te midden van woonbebouwing;
c. een ondergrondse liggingvan de
zuiveringsinrichting: het voorkomen van elk
nadelig effect op de omgeving;
d. zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor het personeel.
De systemen die beschouwd zijn. kunnen
globaal worden onderverdeeld in ultralaagbelast actief-slibsysteem, verschillende
tweetraps actief-slibsystemen, het zuivere
zuurstofsysteem en het biorotorensysteem.
Het ultralaagbelaste actief-slibsysteem vielaf
vanwege hetgrote ruimtebeslagen het relatief
hoge energieverbruik. Het zuivere zuurstofsysteem werd inverband metde ondergrondse
ligging van de inrichting ineen woonwijk
indertijd als te riskant gezien. Voor het
biorotorensysteem bleek de beschikbare
constructiehoogte tegeringomde elementen
te kunnen vervangen. In een volgend stadium
iseen drietal systemen nader vergeleken, te
weten het laagbelaste actief-slibsysteem met

voorbezinking, het conventionele tweetraps
actief-slibsysteem en een tweetrapssysteem
met een relatief zeer hoogbelasteeerstetrap.
De beide tweetrapssystemen hadden ten opzichte van het laagbelaste actief-slibsysteem
het voordeel dat het afvalwater direct na
binnenkomst in contact met zuurstof werd
gebracht. De eventueel ten gevolge van
rottingsprocessen tijdens het transport in het
aangevoerde afvalwater aanwezige stankstoffen worden hierbij voor een aanzienlijk
deel geoxydeerd. Eind 1980 isgekozen voor
het tweetrapssysteem met een relatief zeer
hoogbelaste eerste trap. Dit systeemkreeg de
voorkeur boven het conventionele tweetraps
actief-slibsysteem met name vanwege de
geringere energiebehoefte en het geringere
ruimtebeslag waardoor de inrichting gezien
de gegeven plaatsruimte civieltechnisch
eenvoudiger iste realiseren.
Het principe van het gekozen tweetrapszuiveringssysteem isontwikkeld door
professor Böhnke van de Technische
Universiteit van Aken. Professor Böhnke
heeft gebruikgemaakt van de gegevens van
Imhoff, enige tientallen jaren geleden verzameld. Imhoff stelde vast dat bij slibbelastingen van 1tot 5 kgBZV/droge stof
per dag (20-100 xzo hoog alsin een
oxydatiesloot) een zuiveringsrendement van
60 tot 8 0 % op BZV-basis kan worden verkregen. De algemeen geldende kenmerken
van het AB-zuiveringsproces zijn:
—een volumebelasting van circa 10kg
BZV/m 3 • dag;
—een slibbelasting van ten minste 2 kg
BZV/kg droge stof • dag;
—een strikte scheiding van het actief slibvan
de A- en de B-trap, daarom iseen tussenbezinktank voorzien.
Foto I - rwzi Kralingseveer.

2.4. Systeemkeuze slibverwerking
In tegenstelling tot het systeem van zuivering
isvoor de slibverwerking wel voor een zelfde
systeem gekozen. Het zuiveringsslib wordt
(zal worden) op de drie rwzi's aan een
anaërobe slibstabilisatie onderworpen
waarna het mechanisch wordt ontwaterd; op
de rwzi De Groote Lucht en Kralingseveer
met behulp vanzeefbandpersen enopderwzi
Dokhaven met centrifuges. De keuzevoorde
rwzi Dokhaven isop centrifuges bepaald
vanwege de gesloten uitvoering van deze
ontwateringsspparatuur, waardoor voor de
directe omgeving waar levensmiddelenindustrieën zijn gevestigd de kans op
stankhinder wordt verminderd. Het tot circa
2 0 % uitgegiste ontwaterde zuiveringsslib
wordt op de rwzi De Groote Lucht verwerkt
tot zwarte grond. Voor de rwzi's Kralingseveer en Dokhaven isgekozen voor een
behandeling waarbij het slibeen narijping en
droging ondergaat. Het isdeverwachtingdat
hierdoor droge-stofgehalten van 3 5 % dsen
hoger kunnen worden verkregen.
De behandeling zalplaatsgaanvindenopeen
terrein nabij de voormalige Hartelsluizen.
Voor deze wijze van bewerking hebben het
hoogheemraadschap van Schieland en het
zuiveringsschap gekozen omdat het provinciaal beleid ten aanzien van zuiveringsslib
nog met teveel (praktische) onzekerheden is
omgeven. De Zuidhollandse waterkwaliteitsbeheerders, waaronder Schieland en het
zuiveringsschap, vinden het provinciaal
beleid dat zich uitspreekt voor gecontroleerd
storten te ongenuanceerd. Zij achten het
noodzakelijk om tenminstevooreen interimperiode te kiezen voor een flexibele aanpak
van slibverwerking. Daarin behoort naast
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gecontroleerd storten en verbranden ook
hergebruik tot de mogelijkheid.
Het door narijping en droging verkregen
produkt kan opdiversewijzen verder worden
verwerkt zoals toegepast voor zwarte
grondbereiding of compost, als afdekgrond
op een stortplaats of worden verbrand.
Bij de opzet van het slibverwerkingsterrein
Hartelmond zijn zowel Schieland als het
zuiveringsschap ervan uitgegaan, dat
verantwoordelijkheid dient te kunnen
worden gedragen voor de kwaliteit en de
afzet van het eindprodukt.
3. Milieu-eisen
3.1. Rwzi De Groote Lucht
In het kadervanvooroverlegvoorde Hinderwetvergunning vanderwzi'sDeGroote Lucht
en Kralingseveer werd gevraagd om een
quantitatieve benadering van het aspect
stank. In eerste instantie wasdeze eis niet
verder gespecificeerd dan dat de rwzi geen
stankoverlast mocht veroorzaken voor de
omgeving. Uiteindelijk werd een geurconcentratie (aantal geureenheden per m3)
buiten de terreingrens van0,43 geureenheden
(10 minuten-gemiddelde) alseis gesteld.

omstandigheden; tevens werd de eis gesteld
dat de uitworpvan kiemen zodaniglaagmoet
zijn dat het achtergrond-kiemgetal buiten de
inrichting niet zal worden verhoogd.
Bovenstaande voorwaarden betekenden dat
de op de rwzi De Groote Lucht getroffen
milieuvoorzieningen waarschijnlijk onvoldoende zouden zijn voor de situatie rwzi
Kralingseveer.
Ook voor deze rwzi hebben deze eisen ertoe
geleid dat veel procesonderdelen zijn afgedekt en worden afgezogen. De ventilatielucht van de onderdelen met een hoge
geurconcentratie wordt ineen compostfilter
behandeld. De lucht uit de compostfilters
wordt aangevuld met buitenlucht en als
toevoerlucht voordebeluchtingstanks benut.
De van de beluchtingstanks afkomstige lucht
wordt ook weer behandeld.
In verband met mogelijke vorming van
gechloreerde componenten indeaftevoeren
ventilatielucht, welke door het nabij gelegen
drinkwaterleidingbedrijf Kralingen kunnen
worden aangezogen isafgezien van luchtbehandeling door middel van een chloorbleekloogwasser. Mede ook in verband met
de eisten aanzien van kiemverspreiding werd
uiteindelijk gekozen voor ozongaswassers en
niet voor behandeling in actief-koolfilters.
Uit beschikbare bedrijfsgegevens van in het
buitenland werkende ozongaswassystemen is
gebleken dat:
- de kiemdoding zodanig isdat het achtergrond-kiemgetal in de omgeving niet wordt
verhoogd;
—de geurreductie zodanig effectief isdat
geen stankoverlast optreedt bij de zeer dicht
bij de rwzi's aanwezige bebouwing.
De behandelde lucht wordt via een 40 m
hoge schoorsteen gespuid.

rstortrand.

Dit heeft erin geresulteerd dat veel procesonderdelen zijn afgedekt en worden
afgezogen. De afgezogen lucht wordt zoveel
mogelijk door het oxydatiebed geleid.
De uiteindelijk te spuien hoeveelheid wordt
eerst behandeld ineen drietraps chemische
wasser en vervolgens via een 30 m hoge
schoorsteen gespuid. De mogelijkheid is
aanwezig om op enige afstand van de rwzi
waterstofperoxyde te doseren aan het aangevoerde afvalwater.
3.2. Rwzi Kralingseveer
Reeds voor het officiële vooroverleg inzake
de aanvraag van de Hinderwetvergunning
was gebleken dat de gemeente Capelle aan
den IJssel in verband met de te projecteren
woonbebouwing nabijdetestichten rwzizeer
stringente voorwaarden zou gaan opleggen.
Voorlopig diende te worden uitgegaan van
een geurconcentratie buiten de terreingrens
van maximaal 0,43 geureenheden
(10 minuten-gemiddelde) onder alle weers-

Foto.? - Indruk rwzi Dokhaven.

Vermeldenswaard ishet feit dat het afdekken
en afzuigen van de overstortranden van de
nabezinktanksachterwege kon blijven omdat
de overstortrand werd 'afgesnuit' waardoor
de valhoogte van het effluent wordt beperkt.
Door deze oplossing wordt turbulentie van
effluent en derhalve eventuele aërosolvorming en/of kiemuitworp zoveel mogelijk
voorkomen.
In verband met de aanvankelijk geplande
woonbebouwing nabij de rwzi iseen visuele
afscherming door middel van een grondwal
van 2 m hoog alsmede een volledig dichte
afschermende beplanting geëist.
3.3. Rwzi Dokhaven
Uitgangspunt bij het ontwerp van de rwzi
Dokhaven was dat geen, al dan niet verontreinigde lucht, ter plaatse van de rwzi,
in casu het toekomstige park en nabij de
woningbouw mocht worden gespuid.
Ook gold dat in de ondergrondse rwzi zo
goed mogelijke werkomstandigheden
dienden te worden gerealiseerd. De normen
voor de werkomstandigheden zijn in het
kader van het vooroverleg van de Hinderwetvergunning ontwikkeld en hebben ertoe
geleid dat een gecompliceerd ventilatiesysteem moest worden ontworpen.
Uit berekeningen van de te verwachten
emissie aan zwavelwaterstof bleek dat
wanneer de rwzi alséén grote ruimte werd
gerealiseerd, zoals in de Scandinavische
landen welhet geval is,onaanvaardbare grote
hoeveelheden ventilatielucht benodigd
waren. Dit heeft ertoe geleid dat evenals bij
de rwzi's De Groote Lucht en Kralingseveer
veel procesonderdelen afzonderlijk zijn
afgedekt (dus zowel afgedekt alsnog een
keer overdekt vanwege het ondergrondse
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karakter) en nagenoeg alle procesonderdelen
zijn gecompartimenteerd. Ook zijn zoveel
mogelijk gesloten leidingen tussen de diverse
procesonderdelen en pompen in plaats van
vijzels toegepast.
Daarnaast washet noodzakelijk een scheiding
van het ventilatiesysteem in een vuile en een
schone luchtstroom te bewerkstelligen. Door
scheiding van de luchtstromen zal:
a. een aanzienlijke reductievande hoeveelheid ventilatielucht worden bereikt;
b. worden voorkomen dat condensatie op
wanden en plafonds in ruimten buiten de
procesruimten optreedt.
De schone stroom omvat in hoofdzaak de
ventilatie van gangen en daarmee in verbinding staande ruimten als opslagruimten,
de ventilatie van de tussenbezinktanks (met
uitzondering van de overstortgoten) en de
nabezinktanks. De vuile luchtstroom is
afkomstig van de ventilatie van de overstortgoten van de tussenbezinktanks, de
screezersunits, het verdeelwerk, de beluchte
zandvanger, debeluchtingstanksendeopslag
voor zand en slib.
De ventilatielucht voor de 'vuile' ruimten is
afkomstig uit de schone luchtstroom. In die
procesonderdelen die normaal niet toegankelijk zijn voor personeel wordt een
maximaal H 2 S-gehalte van 150 mg/m 3
acceptabel geacht. Personeel zal niet worden
toegestaan deze ruimten eerder te betreden
dan nadat een goed werkklimaat isgerealiseerd door het uit bedrijf nemen van het
betreffende installatieonderdeel en het
zonodig extra ventileren.
In procesonderdelen waar het personeel
regelmatig werkzaamheden moet verrichten
zoals bijvoorbeeld in de bezinktanks zaleen
minimum H 2 S-gehalte worden aangehouden
van 0,1 mg/m 3 . Deze waarde is gerelateerd
aan de bestaande MIC-waarde in WestDuitsland voor H,S van 0,14 mg/m3.
Voor Nederland istot dusver nog geen
MIC-waarde vastgesteld.
Bij verblijf ondergronds zal het personeel
verreweg het grootste gedeelte van de tijd in
de gangruimten werkzaam zijn. Hierin staan
nagenoeg alle pompen en ventilatoren opgesteld en bevinden zich onder andere de
decentrale besturingsruimten.
De MAC-waarde voor zwavelwaterstof
bedraagt 14 mg/m 3 . Dit betekent dat de
zwavelwaterstofconcentraties in de ruimten
waar regelmatig personeel aanwezigis,
aanzienlijk lager zullen zijn dan uit een
oogpunt van arbeidsomstandigheden nog
aanvaardbaar wordt geacht. Voorts zullen de
gangen ten opzichte van de procesruimten
een overdruk bezitten.
Het is in principe niet uitgesloten dat erzich
situaties zullen voordoen waarin de emissie
van zwavelwaterstof hoger zalzijn dan wordt
verwacht. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld een aanzienlijk hoger sulfide-

TABtiL III - Overzicht afgedekte procesonderdelen.
Onderdeel

rwzi De Groote Lucht

ontvang-/verdeelwerken
snijroosters/harkroosters/screezers
zandvang
voorbezinktanks
• geheel
• alleen overstortrand
biologische zuivering (Ie trap)
tussenbezinktanks
• geheel
• alleen overstortrand
biologische zuivering (2e trap)
nabezinktanks
• geheel
• alleen overstortrand
voor-indikkers
na-indikkers
slibontwatering

rwzi Kralingseveer

rwzi Dokhaven

+

+

+

+

nvt

int

+
+
+
nvt

(+)
+
+

+
+

+

nvt

-

+

-

+
+
+

nvt

+
+

-

-

(+)
+
+
+

(+)
+
+
+

+ — overdekt
— niet overdekt
(+) = mogelijkheid tot overdekking aanwezig

gehalte in het aangevoerde afvalwater
danwei aan storingen inhet zuiveringsproces.
In de dimensionering van het ventilatiesysteem isdientengevolge een overcapaciteit
van 5 0 % voor de ventilatie van de tussenbezinktanks opgenomen.
Voorts kan in situaties van extreem hoge
aanvoer van zwavelwaterstof op enige
afstand voor de rwzi aan het aangevoerde
afvalwater waterstofperoxyde worden
gedoseerd. Hierdoor vindt tijdens het laatste
gedeelte van het transport naar de rwzi reeds
een behoorlijke reductie van sulfiden plaats
(circa 80%). Het debiet van de vuile luchtstroom zal maximaal 80.000 m 3 /uur
bedragen. Het debiet van de schone stroom
bedraagt normaal 100.000 m 3 /uur.
De vuile luchtstroom wordt behandeld ineen
drietraps natchemischewasser. Hierna wordt
deze lucht tezamen met de schone luchtstroom getransporteerd naar een op 600 m
afstand gelegen locatie en vervolgens via een
50 m hoge schoorsteen gespuid. Op deze
locatie Sluisjesdijk zal ook de slibverwerking
van de rwzi Dokhaven plaatsvinden.
4. Kanttekeningen/evaluatie
Uit het voorgaande isduidelijk geworden dat
bij de rwzi's De Groote Lucht, Kralingseveer
en Dokhaven een milieugeïntegreerde
aanpak moest worden gevolgd. Met dit
begrip wordt bedoeld dat de systeemkeuze
voor de rwzi in zijn geheel maar ook voor
procesonderdelen afzonderlijk in belangrijke
mate is beïnvloed door de opgelegde milieueisen.
Op een aantal van deze aspecten zalin het
navolgende nog nader worden ingegaan.
4.1. Systeem keuze
— Deze rwzi's onderscheiden zich van vele
andere rwzi's door de vele afgedekte procesonderdelen (zie tabel III). Voorde rwzi's
De Groote Lucht en Kralingseveer wasdit
noodzakelijk vanwege het voorkomen van

hinder voor de omgeving, terwijl bijde rwzi
Dokhaven ook het aspect van een goed werkklimaat een belangrijke rol heeft gespeeld.
In het geval, dat afdekkingen noodzakelijk
zijn, zal het streven erop gericht zijn de af te
dekken oppervlakken zo klein mogelijk te
laten zijn en het luchtvolume onder de
afdekking tot een minimum te beperken.
Dit heeft ertoe geleid dat hoge belastingen
van voorbezinktanks en van de eerste
biologische zuiveringstrap zijn gekozen
(zie tabel II), maar ook bijvoorbeeld dat
kettingruimers de pendelruimers verdrongen
hebben. Indien onderdelen moeten worden
afgedekt ligthet ook eerder voordehandom
een gestapelde bouwwijze toe tepassen zoals
de voorbezinktank boven de beluchtingstank
op de rwzi De Groote Lucht.
—Teneinde zoveel mogelijk emissie van
stankstoffen en de vorming van aerosolen te
voorkomen, zijn met name in de rwzi
Dokhaven veel gesloten systemen toegepast.
Alom vertrouwde retourslibvijzels ontbreken, terwijl in plaats van overstortgoten
zoveel mogelijk gesloten leidingen zijn
toegepast. Om dezelfde reden isvoor de
rwzi's De Groote Lucht en Kralingseveer
gekozen voor zandverwijdering in de sliblijn
met behulp van hydrocyclonen.
—In relatie tot het vorenstaande zijn diverse
voor Nederland niet zo gebruikelijke
technieken toegepast. Het gebruik van
kunststof gevulde oxydatiebedden voor de
behandeling van huishoudelijk afvalwater op
de schaal zoals dat het geval isop de rwzi De
Groote Lucht, is uniek.
De keuze van het AB-zuiveringsproces met
uniek hoge belastingen van de eerste beluchtingstrap had de primeur van Nederland.
—Van een geheel andere orde isde keuze
voor de slibverwerking. Hiervoor ishet
beleid in Zuid-Holland nog niet uitgekristalliseerd. De voorstanders van hergebruik zijn
reëel genoeg om te beseffen dat, alhoewel de
kwaliteit van het zuiveringsslibdat toelaat, de

307

H,0(19) 1986.nr. 13

hoeveelheid te groot isom voor de gehele
produktie hergebruik na te streven.
De bepleiters van andere verwerkingsmogelijkheden zoals storten en/of verbranden, hebben tot nu toe verzuimd deze
mogelijkheden daadwerkelijk te realiseren
c.q. voor te bereiden. In dit spanningsveld is
het idee ontstaan om voor het zuiveringsslib
van de rwzi'sKralingseveer en Dokhaven een
tussenstap in te bouwen inde vorm van
narijping en droging. Op deze wijze blijven
alle verwerkingsopties mogelijk.
—Opvallend bijdedrierwzi'sisook de wijze
van luchtbehandeling. Teneinde te kunnen
voldoen aan degestelde eisen tenaanzien van
de geuremissie en gezien de beschikbare
terreinoppervlakken werd voor de behandeling van de te spuien lucht gekozen
voor chemische wassing,waarbijopbasisvan
H 2 S zeer hoge rendementen van 99% en
hoger kunnen worden bereikt.
Ook de voorkomende kiemen zullen in
belangrijke mate, rendementen van 9 5 % en
hoger, worden gedood.
—Het bouwen van rwzi's in stedelijke
agglomeratie met een pakket aan eisen ter
voorkoming van gevaar, schade en hinder
voor de omgeving, leidt tot aanzienlijke
verhoging van kosten. De investeringskosten
(inclusief grond, directiekosten. rente tijdens
de bouw en BTW) bedragen:

rwzi
De Groote Lucht
Kralingseveer
Dokhaven

totale kosten
in guldens
x 106

indicatie kosten
extra milieumaatregelen in
guldens x 106

109
127
294

6
15
35

4.2. Milieu-eisen (zie ook tabel IV)
—Tijdens het vooroverleg in het kader van
de Hinderwetvergunning voor de rwzi's
bleek dat zowel voor de aanvragers als zeker
ook voor de vergunningverlenende instantie
en de adviseurshet realiseren vangrote rwzi's
in of nabij woonbebouwing geen alledaagse
aangelegenheid is.Het isuiteraard primair
de verantwoordelijkheid maar ook het
belang van de beheerder van de rwzi om
ervoor te zorgen dat overlast en hinder voor
het milieu en deomgevingwordt voorkomen.
Deze verantwoordelijkheid heeft er echter
niet toe geleid dat elke eis/verzoek van de
vergunningverlenende instantieoféénvande
adviseurs zonder meer isgehonoreerd. In dit
verband zijn nogal wat aanvullende studies
verricht.
Uiteindelijk heeft het overleg erin geresulteerd dat niet onnodig veiligheid op veiligheid
isgestapeld maar dat de getroffen voorzieningen alsreëel zijn geaccepteerd.
Opgemerkt moet worden dat het pakket aan
maatregelen zeker niet aan de karige kant is.
De getroffen c.q. te treffen voorzieningen
zijn met name gericht op het voorkomen van

gevaar, schade en hinder voor de omgeving.
Echter in die gevallen waarbij in besloten
ruimten moet worden gewerkt, hetgeen met
name het geval isin de rwzi Dokhaven, zijn
ook noodzakelijkerwijze veel maatregelen
getroffen teneinde een goed werkklimaat te
verkrijgen.
—Zoals reedsin4.1. isbesproken isdegeuremissie demeest ingrijpende milieu-eis. In de
Hinderwetvergunningen zijn niet alleen
voorwaarden opgenomen voor aantallen
geureenheden in de te spuien hoeveelheid
lucht, maar zijn ook vrachten vermeld.
Uit het overzicht van tabel IV blijkt, dat
naarmate de (toekomstige) woonbebouwing
dichterbij ligt of zalworden gesitueerd, de
eisen toenemen. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in de hoeveelheid geureenheden
in de spuilucht en de hoogte van de schoorsteen. Ten aanzien van de rwzi Dokhaven
wordt nogmaals opgemerkt dat de eisen ten
aanzien van luchtbehandeling betrekking
hebben op het spuien van de lucht op het
slibverwerkingsterrein Sluisjesdijk, dat op
circa600 meterafstand vanderwzi Dokhaven
isgelegen. De Sluisjesdijk iseen industriegebied dat direct aan een woonwijk grenst.
Spuien van lucht ter plaatse van de rwzi was
absoluut onbespreekbaar.
—Ook degeluidnormen zijn afgestemd opde
afstand tot dewoonbebouwing, maar hebben
het uiteindelijk ontwerp veel minder beinvloed dan de eisen voor de geuremissie.
Voor de rwzi Kralingseveer werd aanvankelijk een geluideis van 35 dB(A)
gehanteerd. Daarop zijn de maatregelen
bijvoorbeeld de afscherming van de aandrijving van de puntbeluchters afgestemd.
—Tijdens het vooroverleg in het kader van
de Hinderwetvergunning deed zicheen soort

'sneeuwbal-effect' voor. Aspecten die deelnemers zich gedurende de ene procedure
hadden eigengemaakt, werden prompt
tijdens de volgende procedure ingebracht.
Voor bepaalde aspecten wasdit logisch, in
andere gevallen werden de lokale omstandigheden te veel uit het oog verloren.
Ook wasde tendens aanwezig om steeds
meer diepgaand op bepaalde aspecten in te
gaan. Om een voorbeeld te noemen: in
aanvang werd met name over stank gesproken, maar vervolgens werden de
aerosolen ten tonele gevoerd. Was op de
bestrijding hiervan een afdoende oplossing
gevonden, dan wasde neiging aanwezig om
over de bestrijding en verspreiding van
virussen te gaan praten. Uiteindelijk iseen
voor alle partijen aanvaardbare oplossing
gevonden. Wel dienen alle bijde vergunningverlening betrokken instantieszich
ernstig af te vragen of, wanneer andermaal
een vervolgstudie wordt gevraagd, dit wel
echt noodzakelijk is.
5. Slotbeschouwing
Ik hoop dat uit de behandelde aspecten de
ondertitel van deze lezing 'Ruimtelijk
inpasbaar door milieutechnologische
inventiviteit' duidelijk is geworden.
Het was niet altijd eenvoudig om de juiste,
optimale oplossing te vinden. Dat, ondanks
de kritische ligging van de locaties toch nog
ten aanzien van type van zuivering en
systeemkeuze vanbepaalde procesonderdelen
een aantal nieuwe systemen zijn geïntroduceerd, wekt wellicht enige verbazing.
De praktijk zal leren in hoeverre de
verwachtingen uitkomen.
De ontwerpers hebben daar echter alle
vertrouwen in. Ook blijkt uit deze projecten

TABEL IV — Enkele milieu-eisen endegetroffen voorzieningen.
Onderdeel

rwzi DeGroote Lucht

— H 2 0 2 -dosering in aanvoerleidingen

mogelijk

— Luchtbehandeling
• gaswassing

3-trapswassing met
chloorbleekloog
en natronloog
2x23.000
30
35.500

capaciteit (m 3 /h)
hoogte schoorsteen (m)
maximale hoeveelheid spuilucht (m3/h)
hoeveelheid geureenheden
in spuilucht/h
• aantal geureenheden
per Nm 3 spuilucht
• piaats schoorsteen
• optie
•
•
•
•

3.000.000

rwzi Kralingseveer

rwzi Dokhaven

n.v.t.

mogelijk

ozonwassing
2x30.000
40
60.000

3-trapswassing met
chloorbleekloog
en natronloog
3x45.000
50
230.000

600.000

150
op rwzi
stankneutralisatiesysteem (air-wiek)

geen

36
op circa 600 m afstand
behandeling gehele
luchtstroom met ozon

—Noodstroomvoorziening onder andere
ten behoeve van ventilatie

aanwezig

aanwezig

aanwezig

—Geluid op'terreingrens'
• 's nachts
• overdag op werkdagen
• overdag op zon-en feestdagen

45dB(A)
55dB(A)
50dB{A)

50dB(A)
50dB(A)
45dB(A)

40 dB(A)
50 dB(A)
45dB(A)

600
600

300
300

- Afstand (globaal)
• tot huidige woonbebouwing (m)
• tot toekomstige woonbebouwing (m

)

10

11.232.000

op rwzi

50
10
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Rijnzout daninspuiting

duidelijk dat afvalwaterzuivering niet alleen
meer het zuiveren van afvalwater is.
Met name voor de rwzi Dokhaven heeft het
gehele ventilatie-ontwerp toch een nieuwe
dimensie aan het project gegeven. Afvalwaterzuivering issteeds meer een complexe
opgave, waarbij de 'Wet van behoud van
ellende' meer en meer wordt bewaarheid.
Afvalwaterzuivering isdaardoor nog meer
een kostbare zaak geworden. Er moet voor
worden gewaakt dat de milieumaatregelen
die voor de Rotterdamse rwzi'szijn getroffen,
niet maatgevend worden voor alle andere
situaties. Te allen tijde dienen de lokale
omstandigheden in beschouwing te worden
genomen.

Nederland heeft er in principe geen bezwaar
tegen als Frankrijk een andere methode
gebruikt dan inspuiting van afvalzouten voor
de uitvoering van de eerste fase van het
Rijnzout-verdrag. De Nederlandse delegatieleider mr. J. G. van derTas, directeurgeneraal economische samenwerking op
het ministerie van Buitenlandse Zaken,
zei dit na de eerste dagvan de 51ste plenaire
vergadering van de Internationale Rijncommissie in Parijs.
Krachtens het Rijnzout-verdrag moet
Frankrijk op 5 januari 1987beginnen methet
verminderen van de zoutlozingen inde Rijn.
Dat zou moeten gebeuren door middel van
injectering van pekelwater in de bodem,
maar dat lijkt onhaalbaar voor die tijd.
Formeel kan Nederland tegendie verandering
van de methode bezwaar maken. 'Maardatis
tegen ons belang', aldus Van der Tas,die als
nieuwe methode dacht aan voorlopige opslag
en mogelijk een zoutfabriek. Maar noch het
een noch het ander wordt genoemd in de
Franse verklaring.

6. Verantwoording
Bij het voorbereiden van de lezingen het schrijven van dit
artikel isgebruikgemaakt van de documentatie die mij
door de heren ir. M. D. Sinke en ing. N. A. M.Stijlen van
resp. de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland
beschikbaar is gesteld.
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Die verklaring volgt op het telefoongesprek
dat premier Lubbers en zijn Franse ambtgenoot, Jacques Chirac, volgens Van der Tas
de week daarvóór hadden over het
onderwerp.
Nu gaat het er om of de nieuwe Franse
plannen ook kans van slagen hebben.
Nederland wildatgraagweten vóór5januari
1987. Hoewel er niet officieel over is
gesproken, wil Frankrijk het zout naar alle
waarschijnlijkheid voorlopig opslaan in grote
zoutbergen, zoals de slakkenbergen bij
kolenmijnen. Dat zou dan gebeuren op een
betonnen vloer zodat het grondwater niet
wordt aangetast.
Dergelijke zoutbergen bestaan alin
Noord-Duitsland. De voorzitter van de
Internationale Rijncommissie, baron
Van Lynden, de vroegere Nederlandse
ambassadeur in Bonn, vertelde dat in de
buurt van Hannover aljarenlang ervaring is
met dergelijke zoutbergen en dat dat nog
nooit tot moeilijkheden heeft geleid.
In de Elzas daarentegen bestaat grote
weerstand tegen opslag of inspuiting.
Sommigen van een tiental gaullistische en
liberale kamerleden uit dat gebied hebben
onoverkomelijke bezwaren tegen zulke
plannen. Hun eventueel vertrek kan de
regering-Chirac, die over een meerderheid
van maar drie zetels beschikt in de 577 leden
tellende assemblée, in moeilijkheden
brengen.
Inde Elzas,geteisterd doorwerkloosheid,wil
men een zoutfabriek. Maar daar isgeen
markt voor. Een van de gaullistische kamerleden, Pierre Weissenhorn, beweert echter
van wel en ook premier Chirac heeft zichin
het verleden, toen hij nog oppositieleider
was, voor de bouw van zo'n fabriek uitgesproken.

Frankrijk heeft zich op de daaropvolgende
dag in een aanvullende verklaring verplicht
om in januari 1987een begin te maken met
het verminderen van de lozingvan afvalzouten uit de kalimijnen in de Elzasop de
Rijn.
Op uitdrukkelijk verzoek van de Franse
regering is 'niet verder geboord' naar de nog
onbekende methode voor het lozen van de
afvalzouten die Parijs voor ogen staat. In de
Franse verklaring staat dat vóór 1oktober
een groep van gerenommeerde experts
opnieuw rapport moet uitbrengen aan de
regering inParijs overdehaalbaarheid van de
niet nader genoemde nieuwe methode. Vóór
het einde van het jaar zal de Franse regering
dan uitsluitsel geven aan haar partners in de
Internationale Rijncommissie.
Van der Tas vindt dat rijkelijk Iaat. 'Stel dat
ik pas op 15december wat hoor. Het is
onaanvaardbaar dan pas te komen met
voorstellen.
De Nederlandse delegatieleider wil graag
eerder weten waaraan hij toe is. Daarom
overweegt hij de Internationale Rijncommissie binnen drie maanden opnieuw
bijeen te roepen om opheldering te
verkrijgen.
Warmte
Wèl goede vooruitgang isergemaakt meteen
thermisch verdrag. Dat houdt indat de
temperatuur van de Rijn aan banden wordt
gelegd hetgeen vooral van belang isvoor de
visstand in Nederland. Van der Tas had
goede hoop dat het verdrag rond de jaarwisseling gesloten kan worden. Voor het
zover iswil demissionair minister van
Verkeer en waterstaat Smit-Kroes haar
collega's daarover nog eens bijeenroepen.
'De warmtebelasting iseen nog niet erkend
probleem, maar dat wordt het wel', aldus de
Nederlandse delegatieleider. Het gaat om
een uiterst ingewikkelde materie, waarvoor
allerlei berekeningen met computers nodig
zijn. Het model daarvoor bestaat inmiddels.
In de herfst volgtdaarom ook nogoverlegals
de eerste resultaten van die metingen
voorhanden zijn. De Rijn dreigt vooral
warmer te worden door lozingen van
chemicaliën en koelwater van bijvoorbeeld
kerncentrales.
Moeilijker ligthetmet eenchemisch verdrag.
Besloten isom tetrachloorkoolstof op de
zwarte lijst te plaatsen. Daarop staan al
cadmium en kwik.Tetrachloorkoolstof iseen
afwasmiddel dat ook in de industrie wordt
gebruikt. Een voorstel om ook chloroform
op de lijst te zetten ging niet door, omdat de
EG-delegatie zich onthield van stemming.
Die had geen volmacht om zich daarover uit
te spreken en volgens de geldende regels
houdt dan alles op. (ANP)

