GeschiedenisvandeafvalwaterzuiveringindeRotterdamseregioinvogelvlucht

Voordracht gehouden tijdens het NVA-symposium 'Aanpak sanering afvalwater inde Rotterdamse regio'op4juni 1986.

De historie van deafvalwaterzuivering van de
Rotterdamse regio begint met de instelling
van de 'Commissie Afvalwatervraagstuk
zuidelijk deel Randstad Holland' in1961.
Deze commissie kwam in 1965 tot het voorstel voor een gemeenschappelijke installatie
op de Rechter Maasoever voor Schiedam,
Viaardingen, Maassluisen Rotterdam voor
het gebied ten westen van rijksweg 16,te
situeren inde buurt van Vlaardingen meteen
capaciteit van ca. 900.000 i.e.
Voor het zogenaamde ROCA-gebied
(Capelle en Rotterdam ten oosten van
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rijksweg 16)werd zuivering inde bestaande
rwzi Groenendijk voorgesteld. Voor de linker
Maasoever werd gedacht aan ongezuiverde
afvoer van afvalwater viaeen pijpleiding naar
zee en aanvankelijk zelfs een directe
ongezuiverde lozing.
De bestudering van deze voorstellen door
technici van de betrokken gemeenten leidde
in 1969 tot het stichten van het Zuiveringsschap Nieuwe Maas,een gemeenschappelijke
regeling van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
De eerste activiteiten van dit schap bestonden
uit het laten uitvoeren van een aantal aanvullende studies naar varianten van het
zuiveringsplan voor het Nieuwe Maas-gebied,
waaronder een studie naar 'het zwarte lint':
een grote afvalwatertransportleiding in de
lengterichting van de rivier naar de te
bouwen rwzi bij Vlaardingen tegenover een
transportleiding 'om de noord' die hoge
kosten betekende in verband met de noodzakelijke omlegging van het rioolstelsel.
Uitkomst van de studies wasdat centrale
behandeling van het rioolwater in een grote
installatie bijVlaardingen het aantrekkelijkst
was; het 'zwarte lint' - aanvankelijk gepresenteerd alseen mogelijk goedkoop alternatief voor de dure leiding 'om de noord'—
bleek even duur te zijn inverband met
kostbare kruisingen met bestaande zinkers.
Omdat destichtingskosten vanhetplan hoog
waren vergeleken met het kostenniveau
elders in het land.werd besloten omverderte
studeren. Nu werd niet alleen het Nieuwe
Maas-gebied maar ook Rotterdam-oost en
-zuid door Gemeentewerken Rotterdam in
de zogenaamde 'Kralingsevcer-studie'
betrokken. Voor het eerst duikt hier het
Kralingseveer op alsmogelijke locatie voor
een afvalwaterzuiveringsinstallatie. De studie
wees uit dat de bouw van twee grote
zuiveringsinstallaties (Kralingseveer voor

Rotterdam-oost en -zuid, en Vlaardingen
voor het Nieuwe Maas-gebied) de aantrekkelijkste optie was.
Er was echter nog niet genoeg gestudeerd.
In 1975 verscheen in opdracht van het rioolwaterzuiveringsschap 'Nieuwe Maas' het
zogenaamde Protech-rapport, dat een nadere
analyse bevat van de voorstellen van de
Kralingseveer-studic. In het rapport werden
de varianten 'Kralingseveer-klein',
'Kralingseveer-groot'en 'Vlaardingcn-groot'
onder de loep genomen.
Kralingseveer-klein omvatte installaties in
Vlaardingen, Kralingseveer, Smitshoek en
Groenendijk; Kralingseveer-groot behelsde
de samenvoeging van Kralingseveer en
Smitshoek en eveneens installaties te
Vlaardingen en Groenendijk. De variant
'Vlaardingen-groot' kwam vrijwel overeen
met het oorspronkelijke voorstel van de
Commissie Afvalwatervraagstuk zuidelijk
deel Randstad Holland, aangevuld met een
oplossing voor de Linker Maasoever.
Conclusie van het rapport wasdat 'KV-groot'
en 'KV-klein' qua kosten en transporttechniek ongeveer even aantrekkelijk waren;
Vlaardingen-groot viel af.
Inmiddels stonden de ontwikkelingen op
juridisch en bestuurlijk vlak niet stil.
In december 1970wasdeWet verontreiniging
oppervlaktewateren tot stand gekomen.
Provinciale Staten hadden inde Verordening
Waterkwaliteit Zuid-Holland op basisvan
artikel 6 van de WVO zowel het passieve
(de vergunningverlening) als het actieve
kwaliteitsbeheer (bouwen enexploiteren van
rioolwaterzuiveringsinstallaties) opgedragen
aan de waterschappen. In de Rotterdamse
regio betrof dit Schieland, Delfland en
IJsselmonde. Hierdoor kwam de bestaansgrond aan het rioolwaterzuiveringsschap
'Nieuwe Maas' teontvallen. In 1975besloten
de deelnemende gemeenten dan ook de
gemeenschappelijke regeling op te heffen.
In hetzelfde jaar werd door de provincie
Zuid-Holland bestuurlijk overleg geopend
tussen alle betrokken partijen. Begin 1976
werd besloten tot de bouw van drie
installaties: voor elk waterschap één. Feitelijk
werd daarmee gekozen voor uitwerking van
de variant Kralingseveer-klein. In januari
1977 kwam een voorontwerp gereed, vervaardigd door het Ingenieursbureau DHV.
In dit voorontwerp wassprake van installaties
in Vlaardingen (Groote Lucht), Kralingseveer en 'Regio Midden' (in het principe-plan
was gekozen voor de locatie Vaanplein bij
de zuidelijke randweg).Medio 1977werd het
door de waterschappen aanvaard.
Het maken van een principe-plan kon dus
beginnen ! Niets leek een vlotte afwikkeling
van de plannen in de weg te staan.
Eveneens medio 1977werd echter door
Gemeentewerken Rotterdam aan de dijkgraaf van IJsselmonde een alternatief plan

aangeboden: een ondergrondse zuiveringsinstallatie, te situeren in de niet meer in
gebruik zijnde Dokhaven. Rotterdam voerde
onder meer alsnadeel van een installatie bij
het Vaanplein aan dat de grote afvoerriolen
die naar de Nieuwe Maas stromen alle
zouden moeten worden omgelegd naar een
plaats ten zuiden van de stad. Dit zou
kostbaar zijn en langdurig overlast voorde
bevolking veroorzaken; dit nadeel kende het
plan-Dokhaven niet.
Het waterschap IJsselmonde beoordeelde
het plan negatief. In de nu ontstane situatie
kreeg de Technische Werkgroep rwzi
Rotterdam (de commissie-de Vries) van het
bestuurlijk overleg opdracht om technische
adviezen uit te brengen over beide plannen.
De commissie-de Vries,diezichalsinds 1974
bezighield met de afvalwaterzuiveringsproblematiek van de Rotterdamse agglomeratie, slaagde er niet in tot eensluidende
adviezen te komen. Daarvoor liepde technische beoordeling van de plannen teveel
uiteen. De meningen verschilden vooral
sterk ten aanzien van de kosten.
Gemeentewerken Rotterdam raamde zowel
investeringskosten alsexploitatiekosten van
het plan-Vaanplein hoger dan het waterschap
IJsselmonde; het waterschap was dezelfde
mening toegedaan ten aanzien van het planDokhaven. Zowel het RIZA alsde regionale
Inspectie voor de Milieuhygiëne achtten het
ontwerp onaanvaardbaar.
De voorzitter van het bestuurlijk overleg, het
lid van Gedeputeerde Staten de heer
Engelsman, achtte het niet verantwoord op
basis van de beschikbare gegevens een
beslissing te nemen. Deze werd drie maanden
uitgesteld. Rotterdam kreeg deze tijd toegemeten om een nieuw plan voor de
Dokhaven te maken. IJsselmonde zou deze
periode benutten voor een nader onderzoek
naar de milieuhygiënische en planologische
aspecten van de locaties Vaanplein en
Pendrechtse Molen. Het bleek dat de locatie
Vaanplein de voorkeur had. Rotterdam was
verder gegaan dan de opdracht: behalve het
plan rwzi Dokhaven (2)'werd het zogenoemde 'generaal Plan voor de zuivering
van afvalwater van Rotterdam en omstreken'
toegevoegd, dat voorzag in meer ondergrondse zuiveringsinstallaties: Dokhaven en
Maashaven op de linker Maasoever, en
Merwehaven op de rechter Maasoever.
Dit plan betekende dat ook bijstelling van de
plannen voor Groote Luchten Kralingseveer
nodig zou zijn.
Wederom werden de Rotterdamse plannen
door het RIZA en de regionale Inspectie
voor de Milieuhygiëne ontraden, zijhet dat
het oordeel van het RIZA genuanceerder
was: procestechnisch en qua bedrijfsvoering
was het waterschap te prefereren; qua
effluentkwaliteit endemogelijkheid voor het
aanbrengen van aanvullende voorzieningen
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in de toekomst (zoals defosfatering) voldeed
het Rotterdamse ontwerp wel.De GGE>van
Rotterdam en de DCMR waren van mening
dat de Rotterdamse plannen aan de Hinderweteisen zouden voldoen.
Ten aanzien van het interne milieu verschilden de GGD en de Arbeidsinspectie van
mening: de GGD verwachtte geen gevolgen
voor de gezondheid van ondergronds
werkend personeel; de Arbeidsinspectie
vond nadere studie en een gevarenanalyse
noodzakelijk. De Provinciale Waterstaat gaf
in een advies aan GS de voorkeur aan het
plan-Vaanplein van de waterschappen,
vanwege de veel grotere realiteitswaarde
(met name de instemming van de Rijksinstantie); wel werd opgemerkt dat het planDokhaven interessante elementen bevatte,
maar dat het te globaal wasom zealsreëel te
aanvaarden.
Op basis van al deze adviezen deelden GSin
het bestuurlijk overleg mee dat in beginsel
was gekozen voor de waterschapsplannen,
met name op grond van de factoren tijd,
kosten en de instemming van de Rijksdiensten. Na het horen van de vaste
Statencommissie zou binnen een maand een
definitieve beslissing worden genomen.
Daar ishet nietvangekomen. Met nameover
de kosten van beide plannen bestond geen
overeenstemming. De oorzaak hiervan leek
onder meer te zijn dat beide partijen verschillende technische en financiële
uitgangspunten hanteerden. Daarom besloot
het bestuurlijk overleg, waarin de heer
Engelsman als voorzitter inmiddels was
opgevolgd door de heer Noorland, om nog
verder te studeren. Een commissie onder
voorzitterschap van de directeur-hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat in
Zuid-Holland en verder bestaande uit
vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat
Directie Benedenrivieren, het RIZA,
Gemeentewerken Rotterdam en de waterschappen (de zogenaamde commissie Tjalma)
kreeg opdracht de kosten van beide plannen
te bestuderen, conclusies te trekken over de
bedrijfseconomische en technische kosten en
aandacht te schenken aan de sociaal-maatschappelijke aspecten.
Na een intensieve periode van vergaderen
concludeerde de commissie injuni 1978 dat:
—volledige overeenstemming over de uitgangspunten van de kostenberekening niet
was bereikt;
—een aantal belangrijke meningsverschillen
ten aanzien van de procestechnischc en
civieltechnische uitvoering waren gebleven;
—beide partijen de kosten van de plannen
van de ander hoger raamden;
—uitgaande van de vergeleken plannen:
Vaanplein met effluentlozing op de Waalhaven en Dokhaven meteffluentlozing opde
Nieuwe Maas, de verschillen in investeringskosten, exploitatiekosten enjaarlijkse kosten

gering waren; deze verschillen waren niet
significant gezien het ontbreken van volledige
overeenstemming over de uitgangspunten
van de kostenberekening, de meningsverschillen ten aanzien van de procestechnische en civieltechnische uitvoering en
de onnauwkeurigheid die aan het opstellen
van begrotingen verbonden is.Op basisvan
de begrotingen kon derhalve geen voorkeur
voor beide plannen worden uitgesproken.
De door Rotterdam geraamde investeringskosten en jaarlijkse lasten van het planDokhaven bedroegen resp. ƒ 175.241.000—
en ƒ 21.019.000,-. De waterschappen
raamden de kosten van het plan-Vaanplein
op resp. ƒ 176.178.000-en ƒ 20.610.000,-.
De bespreking van het rapport van de
commissie Tjalma in de vaste commissies uit
de staten vond niet plaats, omdat GS—ten
onrechte —meenden dat overleg tussen
gemeenten en dewaterschappen gaandewas.
In september nodigden GS partijen uit om te
zoeken naar een niet-vertragend compromis.
Pogingen werden in het werk gesteld, maar
begin december 1978moesten alle betrokkenen concluderen dat deze pogingen
schipbreuk hadden geleden. Inmiddels had
de minister van Verkeer enWaterstaat bijGS
aangedrongen opeensnelleoplossingvan het
conflict, met het oogop de geloofwaardigheid van Nederland in het internationaal
Rijnoverleg.
Tenslotte kwamdeprovincie mediodecember
1978 met een compromis-voorstel. Dit hield
in:
—uitvoering van de rwziGroote Lucht
conform de waterschapsplannen;
—de rwzi Merwehaven wordt niet gebouwd;
—de omvang van de rwzi Kralingseveer
wordt gehalveerd ten opzichte van de
plannen van de waterschappen; de installatie
is bestemd voor de afvalwaterbehandeling
van Rotterdam-oost, Capelle en Bergschenhoek;
—de rwzi Dokhaven gaat het afvalwater
behandelen van Rotterdam-west, Rotterdamcentrum en de Linker Maasoever, behalve
IJsselmonde en het rioleringsdistrict
Pretorialaan;
—de rwzi Maashaven wordt gebouwd voor
het afvalwater van IJsselmonde, het district
Pretorialaan en debuitendijkse gebieden van
Feyenoord en Katendrecht;
—het afvalwater van Rhoon en Poortugaal
gaat naar de uit te breiden rwzi Hoogvliet;
—het afvalwater van Barendrecht en
Heerjansdam wordt behandeld in de te
bouwen rwzi Zwijndrecht.
Na het nodige interne en externe overleg
bleken alle partijen in principe met het
compromis-voorstel akkoord te gaan.
Wel werden door alle betrokkenen voorwaarden en knelputen op tafel gebracht.
Tijdens de uitwerkingvandeplannen bleek na een grondige inventarisatie van de te

verwachten hoeveelheden afvalwater-dat
de bouw van de rwzi Maashaven niet nodig
was. De capaciteit van de rwzi Dokhaven
bleek, mede na optimalisering van de
vormgeving en wijziging van de procestechnologie, voldoende om ook het afvalwater te zuiveren dat oorspronkelijk voor de
rwzi Maashaven bestemd was.
Na deze —wellicht wat droge —opsomming
van feiten en gebeurtenissen, kan worden
vastgesteld dat de voorbereiding tot het
bouwen van de zuiveringsinstallaties - waar
het allemaal om begonnen was—voortvarend
ter hand werd genomen. In 1982 kwam de
rwzi Groote Lucht gereed. In de herfst van
het vorig jaar werd de rwzi Kralingseveer in
bedrijf genomen en enkele weken geleden
door mevrouw Smit-Kroesofficieel geopend.
De rwzi Dokhaven zal medio 1987 gereed
zijn.
Tenslotte
De beschrijving vande afvalwaterzuivering in
de Rotterdamse regioleverteen beeld opvan
vele kostbare studies, 20jaar intensief en
moeizaam overleg tussen develeinstantiesen
forse tegenstellingen van belangen, die door
de betrokken overheden - waaronderook de
provinciale —slechts uiterst moeizaam
konden worden overbrugd.
Dit beeld leidt bijna vanzelf tot het stellen
van de vraagofhetanders-vlotter en beterhad gekund. Het antwoord opdezevraagligt
niet voor het oprapen. Duidelijk iswel dat
één van de oorzaken van het trage verloop
van het proces,debetrokkenheid vandevele
overheden is.De gemeenten met hun verantwoordelijkheid vooraanlegen beheervan
riolering, de regionale kwaliteitsbeheerders
met onder meer alstaak het stichten en
beheren van afvalwaterzuiveringsinstallaties,
de provincie als toezichthouder op deze
overheden, het Rijk als kwaliteitsbeheerder
van de grote rivieren en het voormalige
Openbaar Lichaam Rijnmond als uitvoerder
van de Wet op de ruimtelijke ordening en de
milieuwetgeving: allen moesten worden
betrokken bij het overleg.
Omdat de belangrijkste tegenstelling wasdie
tussen enerzijds de gemeenten en anderzijds
de waterschappen, ligt de suggestie voor de
hand om afvalwaterzuivering en rioleringsbeheer door één overheid te laten uitvoeren.
Dat zou de waterkwaliteitsbeheerder kunnen
zijn: een suggestie die ook door de heer
Tonkes vanuit een andere invalshoek wordt
gedaan in een column in het blad 'Binnenlands bestuur' van 28 maart jl. Volgens hem
zou rioleringsbeheer doelmatiger kunnen
worden gevoerd door functionele bestuurslichamen alszuiveringsschappen en andere
waterschappen, gelet op datgene wat deze
• Slot op pagina 298
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1. De situatie, diezij aantroffen
In december 1974 isde Verordening Waterkwaliteitsbeheer Zuid-Holland (VWZ) van
kracht geworden,waardoorde waterschappen
werden belast met het passief en actief
waterkwaliteitsbeheer. Zijwaren veelal reeds
eeuwenlang belast met de zorg voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater in hun
gebied, waarbij zij voorwaarden verbonden
aan eventueel geaccepteerde lozingen van
afvalwater, maar kregen nu de bevoegdheid
ook het afvalwater zelf te zuiveren alvorens
dit wordt geloosd. Vanwege de daarvoor op

IR. P. SLIJKHUIS
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te bouwen organisatie, zou dit alleen zinvol
zijn wanneer zijook het afvalwater van de
grote steden, dat in Zuid-Holland veelal op
de grote rivieren of op zeewordt geloosd,
zouden gaan behandelen. In Delfland werd
bijvoorbeeld in die tijd van de 2,4 miljoen
binnen het gebied geproduceerde vervuilingseenheden (v.e.) (huishoudelijk 980.000 v.e.
industrieel 1.400.000 v.e.) ruim 2,3 milj. v.e.
op rijkswater geloosd (afb. 1). Slechts
80.000 v.e., waarvan 60.000 v.e. ongezuiverd, werden binnen het gebied geloosd.
De steden, die de daarvoor benodigde
transport- en lozingsmiddelen in beheer
hadden, waren niet enthousiast om die taak
over te geven en nog steeds zijn niet alle
onderhandelingen daarvoor beëindigd.
De situatie,waarvoor dewaterschappen eind
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Afb. I - Rioolwaterzuiveringsinstallaties enpersleidingen inhetgebied van Delfland in 1974.
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1974 werden gesteld iselders in deze
kolommen door de heer Tjalma geschetst.
De studies verricht door het rioolwaterzuiveringsschap Nieuwe Maas (afb. 2a)
hadden aangetoond, dat het transport naar
één centrale zuivering (900.000 v.e.) te
Vlaardingen voor de rechter Maasoever zeer
kostbaar zou zijn.
Gemeentewerken Rotterdam had daarom in
maart 1974 de studie 'Zuiveringsplan
Kralingseveer' gepubliceerd waarin ook een
oplossing voor Rotterdam-Zuid was
opgenomen en waarin een herindeling van
diverse verzorgingsgebieden werd voorgesteld (afb. 2b).
Na voorlopig commentaar in augustus 1974
rondde het rioolwaterzuiveringsschap in mei
1975 zijn taak af met een rapport van het
adviesburo Protech International BV
'Transport en behandeling rioolwater Regio
Nieuwe Maas', waarin werd bevestigd, dat
het voordelen zou bieden om in Rotterdam
één of twee zuiveringseenheden te bouwen
(afb. 2c).
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2. Gezamenlijke studie
De waterkwaliteitsbeheerders werdennu
betrokken bij de keuze in de Technische
Werkgroep (De Vries), die in maart 1976in
het rapport 'Technische keuzebepaling
zuivering agglomeratie Nieuwe Maas'
aanbeval om drie zuiveringsinstallatieste
bouwen: Groote Lucht, Kralingseveer en
Regio Midden-IJsselmonde. Transport van
afvalwater door de rivier van Rotterdam-zuid
naar Kralingseveer was niet aantrekkelijk
gebleken. Dekeuze voor de installatie van
IJsselmonde werd nog opengelaten (Waalhaven, Smitshoek, Pendrechtse Molen).
Bestuurlijk overleg volgde en Rijk, Provincie,
waterschappen engemeente Rotterdam
gingen met het voorstel akkoord. In de
bestrijdingsplannen van de waterschappen
werd hetplan opgenomen.
De waterschappen, die intussen nauw betrokken waren bij de studie besloten
de plannen gezamenlijk verderuitte werken.
In overleg met Gemeentewerken Rotterdam
werd een organisatieschema opgezet (afb.3),
waarbij veel overleg zou plaatsvinden in de
Beleidsvoorbereidingsteams (BVT). Reeds
op 25 augustus 1976werd opdracht gegeven
aan hetIngenieursbureau DHV om een
gemeenschappelijk voorontwerp temaken
voor de drie installaties (ten behoeve van
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T A B E L I- Huishoudelijke- en industriële vuilbelasting vande rwzïs (ievan 54g BZ VIdag).
rwzi
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13%
87%
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526.778

100%

676.316

100%

286.056

100%

totaal 1,5min v.e.).Deopzet wasom de
ontwerpen zoveel mogelijk identiek telaten
zijn. Door gezamenlijke inspanning zou tijd
worden bespaard en zouden ook grote
financiële besparingen mogelijk zijn.
3. Keuze vanhet zuiveringssysteem
Aan dehand van de eerder verzamelde
gegevens over de samenstelling van het
afvalwater en een programma van eisen
moest een keuze worden gemaakt vande
mogelijke zuiveringssystemen. Deze eisen
waren onder meer:
—gelet opde aandrangdiewerd uitgeoefend
om delozingen snel te gaan saneren moest
worden uitgegaan van beproefde zuiveringssystemen. Er was geen tijd omte
experimenteren;
—het effluent moet voldoen aan de voorwaarden, gesteld door de beheerder van het
ontvangende rijkswater (BZV =£20 mg/l;
Nkj-verwijdering 75%);
—demogelijkheid van energie-opwekking
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met gistingsgas dient teworden opengehouden, het gistingsproces mag niet
worden verstoord door industriële lozingen;
—het slib dient teworden gestabiliseerd om
de verwerkingsmogelijkheden zo ruim
mogelijk tehouden enrisicovan overlastte
beperken;
—deinstallatie moet zo weinig mogelijk
overlast voor de omgeving opleveren;
—dezuivering moet geschieden tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.
Beschouwing van de effluenteisen ende
vereiste ervaring had totresultaat dat eracht
zuiveringssystemen voor verdere studie in
aanmerking kwamen, teverdelenin
vier groepen.
De vereiste mogelijkheid van eigen energieopwekking met behulp van gistingsgas
maakte het type oxydatieslootofandere
systemen met ver geoxydeerd slib onaantrekkelijk omdat erdan weinig gistingsgas
wordt geproduceerd. Bovendien leidde dit
tot dekeuze van een anaërobe slibstabilisatie.
Voor de keuze bleven drie groepen van
waterzuiveringssystemen over:
A: laagbelast actief-slibproces (LB-AS);
B: tweetraps actief-slibproces (AS-AS);
C: tweetraps oxydatiebed actief-slibproces
(OB-AS), aldan niet met voorbezinktanks
en tussenbezinktanks.
Uit elk van deze groepen iséén variant verder
uitgewerkt en begroot. Daarbij moesten veel
beslissingen worden genomen zoals de toelaatbare hydraulische belasting, de wijze
waarop het gistingsgas zou worden gebruikt,
grootte envorm van de onderdelen ende
indeling van de installaties in zuiveringsstraten, die zoveel mogelijk gelijkvormig zijn
voor de drie vestigingen.
Er wordt ook overleg gepleegd over de
mogelijke wijze van slibverwerking.
Naast mogelijkheden vanstorten, hergebruik
als zwarte grond en verbranden werden
daarbij ook specifieke bestemmingen
onderzocht zoals verwerking van het slibin
combinatie met de baggerspecie uit het
Rotterdamse havengebied en verwerkingbij
de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) waar
een overschot van warmte was,om het slib
verder tedrogen. Tenslotte zijn voor elk van
de drie vestigingsplaatsen opstellingsschema's
gemaakt voor de drie uitgewerkte typen,
rekening houdend met debeschikbare ruimte
en de invloed op de omgeving. Alsvestigingsplaats voor de regio-Midden werd aangehouden Tendrechtse Molen' nabij de
kruising van de Groene Kruisweg met
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rijksweg 21. Het effluent zou inde
Waalhaven worden geloosd.
Voor elk van de gekozen oplossingen is
tenslotte een kostenberekening gemaakt
(tabel I) en zijn de maatschappelijke kosten
bepaald, dat zijn de kosten, die ten laste van
de gemeenschap komen. Met behulpvaneen
'contante waardeberekening' iseen vergelijking gemaakt van de maatschappelijke
kosten. In afb. 4 isaangegeven welke
bedragen bij de aanvang van het project
beschikbaar zouden moeten zijn om alle ten
laste van de gemeenschap komende uitgaven
gedurende de looptijd van de rwzi's te
kunnen bekostigen. Ook zijn de effecten
bekeken van een gezamenlijke aanpak.
Op een bedrag van ƒ311 min voor de
gemiddelde stichtingskosten van de drie
rwzi's zou een besparing mogelijk zijn van
ƒ 39 min (12%) (zie tabel II).
Een belangrijk element bij het bepalen van
de systeemkeuze vormde het risico van de
vorming van licht sliben daarmee de
kwaliteit van het effluent. Met name bij een
groot aandeel bedrijfsafvalwater ten opzichte
van de huishoudelijke vervuiling, waarbij
vaak wisselende belastingen optreden, ishet
risico van licht-slibvorminggroter. Bij De
Groote Lucht werd een industriële vuillast
van 51% voorzien, bij Kralingseveervan
3 4 % en bij Regio-Midden van 13%.
Dit probleem doet zich niet voor bij het
gebruik van oxydatiebedden. Bij de variant
OB-AS vindt ongeveer 7 5 % van de biologische oxydatie plaats in de oxydatiebedden.
Ook zijn de ontwateringseigenschappen van
uitgegist humusslib veelal beter dan van het
secundaire slib van actief-slibprocessen.
Na afweging van allerlei factoren zoals
ruimtegebrek, externe effecten, kosten-
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verschil van investering en exploitatie bij de
diverse mogelijkheden isin het rapport
'Gemeenschappelijk voorontwerp voor drie
rioolwaterzuiveringsinrichtingen' dat reeds
in januari 1977werd uitgebracht aanbevolen
te kiezen voor de variant DB-AS.
Hoewel de totale investering hoger isdan bij
de andere systemen geeft dit robuuste en
flexibele zuiveringssysteem de zekerheid van
een goede bedrijfsvoering en een goede
effluentkwaliteit. Het voorkomen van licht
slib bij de andere systemen zou een grotere
investering vragen en voorzieningen achteraf
zouden eveneens kostbaar zijn.
De plannen werden aan de gemeenten om
commentaar toegezonden. Bij het vooroverleg in Delfland werd door de gemeenten
gepleit voor een grotere regenwaterafvoer
naar de rwzi. Er was intussen namelijk
bericht gekomen van de Rijkswaterstaat dat
de frequentie van overstorten op de rivier na
verloop van tijd, bij vernieuwing van
rioolstelsels, terugmoet worden gebracht van
20 naar 10maal per jaar. Dit zou veel extra
kosten vergen voor grotere berging in de
riolering. Uiteindelijk is overeengekomen
dat bij regenval maximaal 50 l/mm afvalwater per inwoner naar de rwzi mag worden
afgevoerd. Ook over de taakverdeling bij de
verzameling en de zuivering van afvalwater
tussen de gemeenten en de waterkwaliteitsbeheerders was uitgebreide discussie gevoerd.
Met name overdevraagofdeaanpassingvan
de riolering niet ten laste van de rwzizou
moeten komen. Uitgangspunt van de waterschappen voor de discussie vormde een door
de Ver. Ned. Gemeenten en de Unie van
Waterschappen opgesteld rapport over het
zogenaamde afleveringspunt, dat ishet punt,
waar de gemeente het rioolwater formeel af
moet leveren en de taak van het waterschap
begint.
Nadat de plannen door de besturen van de
waterschappen waren aanvaard, konden
deze worden uitgewerkt. Dat was omstreeks
mei 1977.
4. Wijziging vande plannen
Intussen was door IJsselmonde overleg
gevoerd over de vestigingsplaats van de rwzi
Regio-Midden. De plaatsVaanplein leekhet
meest aantrekkelijk, maar er zou nog nader
overleg met de gemeente Barendrecht nodig
zijn. Ook het regelen van de bouwplaats
Kralingseveer verliep niet vlot. De gemeente
Rotterdam wasinoverleg met de gemeente
Capelle aan de IJssel voor een grenswijziging
in het desbetreffende gebied.Deze gemeente
wilde tot aan de grens van het terrein van de
rwzi gaan bouwen. Wel werden voorbereidingen getroffen om het bouwterrein op te
hogen. In september 1977werd daarmee
begonnen.
Door Gemeentewerken Rotterdam zijn in
het BVT Schieland bezwaren geuit tegen het
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voorontwerp. Deze bezwaren betroffen de
proceskeuze, de verwachte stankoverlast en
de te maken kosten.
En kort daarna injuni 1977kwam Rotterdam
met het plan voor een ondergrondse installatie in de Dokhaven. Een groot deel van de
activiteiten van de waterschappen werd nu
gericht op de studie Dokhaven/Vaanplein.
Niet alleen zou bij het plan Dokhaven - later
gevolgd door het Generale Plan - de gemeenschappelijke aanpak verloren gaan
maar de indruk bestond, dat de gepresenteerde aanpak (vooraf gereedgemaakte
caissons) en dekosten teoptimistisch werden
voorgesteld. De geschiedenis is bekend.
Het heeft tot december 1978 geduurd,
voordat het compromisplan tot stand kwam.
Veel isin die tussentijd gestudeerd.
Gemeentewerken Rotterdam bestreed met
assistentie van ingeschakelde adviesbureaus
de berekende stankemissies en kiemverspreiding van de ontworpen installaties.
Capelle wilde een stankgrens nul aan de
grens van het bouwterrein en Vlaardingen
wilde dit toen uiteraard ook. Met de inspectie
voor Volksgezondheid vond overleg plaats
over de benodigde bufferzones bijKralingseveer, terwijl vlak naast Dokhaven flats
werden geprojecteerd.
Ook de plaats van lozingvan het effluent
werd aangevochten. Lozingvan Regio
Midden achterin de Waalhaven zou niet
worden geaccepteerd wegens de verwachte
ongunstige waterkwaliteit in deze haven.
De lozing van Kralingseveer, die de kwaliteit
van de Hollandsche IJssel (inlaat Gouda)

rwziDe'GwoteLuchtte Vlaardingen

ongunstig zou kunnen beïnvloeden, was
geprojecteerd nabij de nood-inlaat van het
Rotterdamse Drinkwaterleidingbedrijf.
Er zijn modelproeven verricht door het
Waterloopkundig Laboratorium waarbij is
nagegaan of lozing aan de overzijde van de
rivier verbetering zou geven. Uiteindelijk is
toch gekozen voor lozingnabijdezuiveringsinstallatie.
Maar intussen gingook de voorbereiding
voor het principeplan van de waterschappen
verder, waarbij de nodige aanpassingen
werden aangebracht, wanneer voldaan moest
worden aan nieuwe eisen of gewijzigde
inzichten. Met name het plan voor De
Groote Lucht te Vlaardingen, waarover de
meeste zekerheid bestond werd verder
uitgewerkt en zou alsbasisplan kunnen
dienen voor de andere installaties. Ook werd
een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van
de te verwachten vuillast. Met bedrijven, die
veel afvalwater lozen, werd overleg gevoerd
over eventueel te nemen saneringsmaatregelen, wanneer zij geconfronteerd
zouden worden met de te verwachten
heffingsbedragen. Dit had een aanzienlijke
reductie van de aanvankelijk verwachte
vuilbelasting tot gevolg. Het verder uitgewerkte principeplan voor de drie installaties
kwam in februari 1978gereed en isaan Rijk
en Provincie toegezonden.
De discussie, die daarna van maart tot eind
1978 plaatsvond, over het kort daarna
ingediende 'Generale Plan' van de gemeente
Rotterdam eindigde in het vaststellen van
een compromisplan (afb. 2d),waarbij het
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plan voor De Grootc Lucht werd
gehandhaafd, zodat dit plan verder kon
worden uitgewerkt. De capaciteit van
Kralingseveer moest worden gehalveerd en
op de linker Maasoever moesten ondergrondse installaties worden gebouwd in de
Dokhaven en de Maashaven.
Ook in 1979 tijdens het besteksgereed
maken van het plan isnogveel overleg
gevoerd over de milieuproblemen en werden
steeds meer onderdelen afgedekt.
Het afdekken van reeds ontworpen en
berekende constructies leidt meestal niet tot
optimale constructies. Luchtdicht afsluiten
van de aëratietanks was bijvoorbeeld vrij
eenvoudig op te lossen door afsluiten van de
zij-openingen, maar vanwege de circa 3m
erboven ontworpen voorbezinktanks met de
benodigde ruimte voor slibtrechters
betekende dit veel extra luchtverversing.
Uiteindelijk heeft afdekking plaatsgevonden
van:degrofvuilversnijders; dezandcyclonen;
de turbulente delen van de voorbezinktanks;
de oxydatiebedden; de aëratietanks; de
slibindikkers.
De afgezogen ventilatielucht wordt behandeld
in twee drietraps chemische wassers en
afgevoerd via een 30 m hoge schoorsteen.
Op deze wijze kan volgensde berekeningen
worden voldaan aan de hinderwetvoorwaarde van een geuremissie buiten de
terreingrens van maximaal 0,43 geureenheden per m 3 (10 minuten gemiddelde)
onder alle weersomstandigheden. Om de
emissie te beperken kan inde drie aanvoerleidingen H 2 0 2 geïnjecteerd worden en bij
stroomuitval kan een noodstroom-aggregaat
worden ingeschakeld om stankoverlast buiten
het terrein te voorkomen. Hierbij kan worden
opgemerkt dat ook een noodaggregaat is
geplaatst waarmee met het overtollige
gistingsgas, dat niet nodig isvoor aandrijving
van de luchtcompressoren, elektriciteit voor
eigen gebruik wordt opgewekt.
Inapril 1978isdoordegemeenteVlaardingen
afwijzend gereageerd op het plan voor
centrale slibverbranding bij De Groote Lucht.
Vanwege de verwikkelingen rond de AVR
heeft ook het overleg om aldaar te
verbranden, niet tot resultaat geleid.
Voorshands isdaarom gekozen voor verwerking tot zwarte grond op het reserveterrein naast de installatie.
5. De uitvoering
Eind 1977 waren alle hindernissen om te
beginnen met de bouw van De Groote Lucht
uit de weg geruimd; injanuari 1980 werden
de advertenties voor selectie van aannemers
geplaatst en van medio 1980 tot eind 1982
vond de uitvoering plaats.
De aannemers hebben nog een kortingspercentage moeten opgeven voor een
eventuele vervolgopdracht van de andere

installaties maar dat heeft weinig besparing
meer opgeleverd!
Op de activiteiten die verricht moesten
worden om de andere installaties zover
te krijgen zal ik nu niet verder ingaan.
Met vallen en opstaan ishet uiteindelijk
zover gekomen dat Kralingseveer in gebruik
is en de voltooiing van Dokhaven nabijis.
Het doel isbereikt en de problemen om
zover te komen, voor een groot deel weer
vergeten. De hoge lasten van Dokhaven
liggen echter nog zwaar op de maag van de
drie kwaliteitsbeheerders, waar niet alleen
afvalwater gezuiverd gaat worden van
Rotterdam-Zuid, maar viaeen transportleiding onder de rivieren ook afvalwater uit
het beheersgebied van Delfland en Schieland
(elk circa 2 5 % vandevuillast van Dokhaven)
wordt aangevoerd. Thans wordt nog een
oplossing gezocht voor de verwerking van de
grote hoeveelheden slib,die worden
geproduceerd.
Tenslotte nog ietsover de ervaringen,
opgedaan met De Groote Lucht.
Qua zuivering en milieu-hygiënische
aspecten voldoet de installatie geheel aan de
verwachtingen. Injectie van H 2 0 2 in de
aanvoerleidingen istot nog toe niet nodig
gebleken. Ook het H2S-gehalte in het
gistingsgas isvrij laag (175-200 ppm) zodat
geen of zeer weinig ijzerchloride behoeft te
worden gedoseerd.
Klachten over stank zijn niet binnengekomen.
Wel isbij de bedrijfsvoering veel hinder
ondervonden van de vorming van spinsels
rond de beluchtingselementen in de aëratietanks, waarschijnlijk door toenemend
gebruik van wergwerptextiel (papieren luiers
en dergelijke). Binnenkort wordt daarom
overgegaan tot het vervangen van de grofvuilversnijders door kettingroosters met
roostergoedpersen. Ook deze installatie
moet worden afgedekt om stank te voorkomen.
Uit de overzichten in afb. 2 blijkt, dat de
ontwerpcapaciteit enkele malen is verlaagd.
Desondanks isgebleken dat de vuilbelasting
ook thans nog achterblijft bij de zuiveringscapaciteit.

• •

•

Geschiedenis afvalwaterzuivering
• Vervolg vanpagina 293
sinds de invoering vande Wet verontreiniging
oppervlaktewateren op het gebied van het
bouwen van afvalwaterzuiveringsinstallaties
hebben gepresteerd.
Tot slot nog enkele andere opmerkingen.

Gebleken isdat in de loop der jaren
prognoses van de te verwachten hoeveelheden afvalwater nogal eens naar beneden
moesten worden bijgesteld, mede door het
feit dat bedrijven alsgevolg van te
verwachten hoge aanslagen overgingen tot
sanering aan de bron. Hier en daar heeft dit
geleid tot te grote capaciteiten van
zuiveringsinstallaties en afvalwaterleidingen.
Dit betekent dat hoeveelheden afvalwater en
dus capaciteiten van installaties en leidingen,
zorgvuldig moeten worden ingeschat. In de
Rotterdamse regio isdit—gelukkig gebeurd.
Een ander fenomeen uit deze korte historie
valt op. De oorspronkelijke gedachte van
ongezuiverde lozing inzee van de linker
Maasoever en grootschalige zuivering op één
plaats (Vlaardingen) van de rechter Maasoever is in de loop derjaren verlaten en
vervangen door volledige biologische
zuivering van in principe al het communaal
en industrieel afvalwater op plaatsen waar
grote afvalwaterleidingen oorspronkelijk op
de rivier uitkwamen. Ik ben van mening dat
het op deze wijze 'in moten hakken' van de
agglomeratie en het bouwen 'aan het einde
van de pijp' ondanks de moeizame operatie
een juiste ontwikkeling isgeweest.

• •

•

Groningse biologe:wegenzout
nat strooien ennietdroog
De ongeveer 200.000 ton wegenzout, die
jaarlijks over de Nederlandse wegen wordt
uitgestrooid leidt onmiskenbaar tot schade
aan de beplanting langs de wegen. Dit blijkt
vooral in de periode mei-juni, wanneer sterk
aangetaste bomen en struiken alsin 'een
vroege herfst' hun bladeren verliezen.
Dit concludeert de Groningse biologe
H. Terpstra in haar rapport 'Effecten van
wegenzout op het milieu'.
De overheid moet deze zoutschade zoveel
mogelijk beperken door van 'droogstrooien'
op 'natstrooien' over te gaan, schrijft ze.
Natstrooien halveert de zout-hoeveelheid,
maar vereist wel andere strooi-apparatuur.
Strooizout lijkt onschuldig,maarisdat beslist
niet wanneer het met duizenden tonnen op
de wegen, en door afvloeien, opspatten of
wegwaaien in de bodem en op de vegetatie
langs de weg terechtkomt.
Terpstra schreef deze literatuurstudie voor
de biologiewinkel vande RUGroningen naar
aanleiding van vragen van de Drentse en
Friese milieuraad. (ANP)

