Deinvloedvandemilieu-eisenopdeontwerpenvanderwzi'sDeGrooteLucht
en Kralingseveer

1. Inleiding
Tussen 1969en 1974 heeft het toenmalige
Zuiveringsschap Nieuwe Maas, opgericht op
basis van een gemeenschappelijke regeling
tussen Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis, gewerkt aan plannen voor de
afvalwaterzuivering in het verzorgingsgebied
'Rotterdam rechtermaasoever en de Waterweggemeenten'.
In 1974 droeg het provinciaal bestuur van
Zuid-Holland de waterkwaliteitstaak op aan
de Hoogheemraadschappen Delfland en
Schieland en het Waterschap IJsselmonde.
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grondgebruik, stank en maatschappelijke
kosten werd in het kader van dit gemeenschappelijk voorontwerp gekozen voor een
tweetraps oxydatiebed- actief-slibsysteem
(OB-AS). Als belangrijkste overwegingen
golden hierbij dat (1 )het OB-AS systeem
t.o.v. de andere vergeleken systemen, te
weten een laagbelast actief-slibproces en een
tweetraps actief-slibproces, inzake externe
effecten nauwelijks verschilde. (2) uit het
oogpunt van effluentkwaliteit de voorkeur
uitging naar het OB-AS systeem en (3) het
OB-AS systeem qua variabele kosten de
voorkeur verdiende.
Vervolgens werd een begin gemaakt met de
verdere uitwerking van het gekozen systeem
voor de rwzi's De Groote Lucht en
Kralingseveer. De uitwerking van de rwzi

Regio Midden werd aangehouden omdat de
Dienst Gemeentewerken Rotterdam voor
deze rwzieen alternatief plan had ontwikkeld
dat nog onderwerp van discussie was.
In het kader van vooroverleg voor de
hinderwetvergunning van de rwzi's De
Groote Luchten Kralingseveer werd
gevraagd om een kwantitatieve benadering
van het aspect stank. In eerste instantie was
deze eisniet verdergespecificeerd dan dat de
inrichting geen stankoverlast mocht veroorzaken voorde omgeving.Naaraanleidingvan
de kwalificering van de stankemissie van de
rwzi moest ook de gestelde eis t.a.v.
toelaatbare emissie worden gekwantificeerd.
Het overleg in deze.waarbij betrokken
waren de Dienst Centraal Milieubeheer
Rijnmond alsmede TNO, resulteerde in een
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Een ambtelijke werkgroep waarin rijks- en
provinciale diensten, de Hoogheemraadschappen en het waterschap en Rotterdam
waren vertegenwoordigd, kwam in 1976 tot
een advies voor de bouw van 3rwzi's in de
betreffende regio, te weten:
—de rwzi De Groote Lucht in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van
Delfland;
—de rwzi Kralingseveer in het beheersgebied
van het Hoogheemraadschap van Schieland
en,
— de rwzi Regio Midden in het beheersgebied van het Waterschap IJsselmonde.
In vervolg op het advies van de werkgroep
besloten de Hoogheemraadschappen
Delfland en Schieland en het Waterschap
IJsselmonde DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV opdracht te geven voor het
maken van een gemeenschappelijk voorontwerp teneinde de 3 rwzi's in één
bouwstroom te realiseren, waardoor een
besparing op bouwkosten zou kunnen
worden verkregen.
Op basis van een programma van eisen
waarin o.a. eisen waren geformuleerd t.a.v.
hydraulische en biologische capaciteit,
vuilbelasting, effluentkwaliteit, slibstabilisatie. mogelijkheid van eigen energieopwekking, ervaring met de toe te passen
systemen, externe effecten zoals geluid.
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2. Uitgangspunten en procesonderdelen
van de twee zuiveringsinstallaties
Rwzi De Groote Lucht
Verzorgingsgebied: de Lier, Maasland,
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.
Uitgangspunten voor het ontwerp
Waterhoeveelheden:
DWA inwoners + industrie
3.450 m 3 /h
lekwater
1.300 m-Vh
overcapaciteit
7.250 m 3 /h
Totaal

12.000 m 3 /h

Dagelijkse wateraanvoer

73.500 m3

Vervuiling:
inwoners
industrie

207.000 i.e.
108.000 i.e.

Totaal

3 15.000 i.e.

BZV, 20
N(Kj)
primair slib
Overzicht van De GrooteLuchtmetopdevoorgronddegashouder.

immissie grenswaarde van 0.43 geureenheden/m 3 als 10 minuten-gemiddelde.
Op de technische implicaties van deze eiszal
bij het bespreken van de ontwerpen worden
ingegaan.
De werkzaamheden in het kader van de
realisering van de rwzi Kralingseveer waren
inmiddels gestopt, aangezien in het door
Rotterdam gepresenteerde alternatieve plan
de capaciteit van deze inrichting ter discussie
was gesteld.
Eind 1978 werd door de betrokken partijen
het zgn. compromisplan van de provincie
geaccepteerd. De rwzi De Groote Lucht zou
worden gebouwd volgens de door de
Hoogheemraadschappen en het Waterschap
ontwikkelde plannen, de rwzi Kralingseveer
zou incapaciteit worden gehalveerd enerzou
een ondergrondse rwzi 'Dokhaven' worden
gebouwd volgens de door de Dienst
Gemeentewerken Rotterdam ontwikkelde
plannen.
Het Hoogheemraadschap van Schieland
besloot daarop, alvorens te starten met de
verdere uitwerking van de plannen voor de
rwzi Kralingseveer. een actualisering van de
in het kader van het gemeenschappelijk
voorontwerp gedane systeemkeuze te laten
verrichten. De vraagstelling luidde of
uitgaande van de verscherpte milieu-eisen,
de gewijzigde capaciteit en de gewijzigde
verhouding huishoudelijk- industrieel
afvalwater, de indertijd gedane keuze nog de
juiste was. Bij deze actualisering bleek de
invloed van deze factoren dusdanig dat de
systeemkeuze toteen andereconclusie leidde
(laagbelast actief-slibsysteem in plaats van

tweetraps systeem oxydatiebedden-actiefslib).
Deze geschiedenis illustreert hoedezuivering
van afvalwater, zo het dat alooit geweest is.
zeker nugeen geïsoleerde onderneming meer
is, die alsenig doel heeft het transformeren
van een afvalwaterstroom in een effluent van
goede kwaliteit. De maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben
ertoe geleid dat een aantal secundaire
doelstellingen nu algemeen geaccepteerd is:
—efficient gebruik van materialen/grondstoffen en energie;
—een alleszins acceptabel arbeidsklimaat;
—een veilig bedrijf dat schoon en stil isvoor
de omgeving.
Een bijzonder aspect dat in het kader van de
rwzi Kralingseveer geleidelijk meer aandacht
heeft gekregen dan was voorzien, isde zgn.
kiemverspreidingmede i.v.m.de toekomstige
woonbebouwing in de directe omgeving en
de ligging van het Drinkwaterproduktiebedrijf Kralingen op korte afstand.
Uiteindelijk isalseisgesteld dat de
achtergrond kiemconcentratie buiten de
terreingrens van de rwzi t.g.v. de zuiveringsactiviteiten niet verhoogd zou mogen
worden.
In dit artikel zullen, na een korte schets van
de programma's van eisen die aan beide
ontwerpen ten grondslag zijn gelegd, de
technische aspecten worden beschreven en
toegelicht. Dit gebeurt voor een deel per
procesonderdeel; het aspect luchtbehandeling wordt voor beide zuiveringsinrichtingen
als geheel behandeld.
Op het aspect energievoorziening zal in een
afzonderlijk artikel nader worden ingegaan.

17.010 kg/d
2.886 kg/d
10.260 kg/d

Rwzi Kralingseveer
Verzorgingsgebied: Bergschenhoek.
deel van Capelle a/d IJssel
deel van Rotterdam
Uitgangspunten voor het ontwerp
Waterhoeveelheden:
DWA inwoners + industrie
3.500 m 3 /h
lekwater
1.700 m 3 /h
overcapaciteit
7.600 m 3 /h
Totaal

12.800 m-Vh

Dagelijkse wateraanvoer

95.500 m3

Vervuiling:
inwoners
industrie
BZV-20
N(Kj)
primair slib

236.175 i.e.
65.124 i.e.
16.300 kg/d
3.100 kg/d
12.100 kg/d

3. Achtergronden vande systeemkeuzen
rwzi De Groote Luchten Kralingseveer
In het kader van het gemeenschappelijk
voorontwerp voordrie rwzi'sisuitgegaan van
de volgende randvoorwaarden:
— effluentkwaliteit
biochemisch zuurstofverbruik: =£20 mg/l
N (Kjeldahl) verwijdering van 75%
gedurende de zomermaanden;
—teneinde de bestemmingsmogelijkheid van
het geproduceerde surplusslib zo ruim
mogelijk te houden diende in het slibbehandelingssysteem een slibstabilisatietrap
te worden opgenomen;
— de mogelijkheid om energie op te wekken
door gebruik vangistingsgasdiende aanwezig
te zijn. Aan het toe te passen water-
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T A B E L I- Beschrijving van de zuiveringsinrichting De Croate Lucht.
Waterbehandeling
Ontvangwerk
Snijroosters
aantal
capaciteit
Verdeelwerk
Voorbezinktanks
aantal
afmetingen

opp.belasting
rendement
verblijftijd
slibruiming
Oxvdatiebedden
vulling
specifiek oppervlak
aantal
BZVf-belasting
afmetingen

Tussenbezink tanks
aantal
afmetingen
oppervlaktebelasting
verblijftijd
Beluchtingstanks
aantal
afmetingen

slibgehalte
BZVf-slibbelasting
N(Kj)-slibbeiasting

rendement
s zomers
's winters
5.200m 3 /h elk

4
lengte 60 m
breedte 2 x 10m
diepte 2,5 m
2,5m3/(m2h)
2 6 % BZV520-verwijdering
9% N(Kj)-verwijdering
min. 1 uur
pendelruimers
kunststof
100 m 2 / 3
2
l,28kg/(m3d)
diameter 48 m
vulhoogte 2,9m
rendement 6 0 % B Z V f verwijdering
12%N(Kj)-verwijdering
2
diameter 51 m
kantdiepte 2m
max. 1,95 mV(m 2 • h)
minimaal 1,03 uur
4
lengte 60 m
breedte 20m
diepte 4,15 m
2,7 kg/m 3
0,10kg/(kgd)
0.046 kg/(kg'd)

Beluchting
type
aantal gasmotor blower combinaties
capaciteit
Nabezinktanks
aantal
afmetingen
slibvolumebelasting
hydraulische belasting
Reiourslibgemual
aantal vijzels
capaciteit
(regelbaar m.b.v.
2 toerenmotor
Recirculatiegemaal
aantal pompen
capaciteit
Effluen tdebietm eting
aantal

80% BZVf-verwijdering
80% N(Kj)-verwijdering
10% N(Kj)-verwijdering
fijne bellenbeluchting
3
5.700 m 3 /h elk
6
diameter 51 m
kantdiepte 2m
0.4m3/(m2h)
1m 3 / ( m 2 h )
6
600/1.20Üm 3 /helk

4
1.000m 3 /h elk
1

Slibstabilisatie
Primair slibpompen
aantal
capaciteit

2(+2)
50m 3 /helk

Zandcychnen
aantal
capaciteit

2
50m 3 /helk

Primair slibindikker
aantal
afmetingen
droge-stofbelasting
Humus slibpompen
aantal
capaciteit

1
diameter 16m
kantdiepte 3m
60kg/(m2d)
2(+l)
30 m 3 /h elk

Humus slibindikker
aantal
afmetingen
droge-stofbelasting
Secundair slibpompen
aantal
capaciteit
Secundair slibindikker
aantal
afmetingen
droge-stotbelasting
Slibgistingstanks
aantal
afmetingen
temperatuur
verblijftijd
Gashouder
aantal
volume
Na-indikkers
aantal
afmetintzen
verblijftijd
droge-stofbelasting

1
diameter 16m
kantdiepte 3m
max. 4 0 k g / ( m 2 d )
2(+l)
30-55 m 3 /h elk
1
diameter 16m
kantdiepte 3m
25kg/(m2d)

diameter 19m
hoogte 17,1 m
33 ÜC
20 dagen

diameter 21 m
kantdiepte 3m
4 dagen
22kg/(m 2 -d)

Slibontwatering
Polymeer aanpak en dos>
Zeefbandpersen
aantal
capaciteit
slibafvoer

2()m 3 /helk
naar zwarte grond bedrijf

Luchtbehandeling
3-traps gaswassers
aantal
capaciteit
schoorsteen

23.000 m 3 /h elk
hoogte 30 m

T A B E L II — Beschrijving van de zuiveringsinrichting Kralingseveer.
Waterbehandeling
Ontvangwerk
Snijrooster
aantal
capaciteit
Verdeelwerk
Voorbezinktanks
aantal
afmetingen

oppervlaktebelasting
verblijftijd
slibruiming
rendement
Verdeelwerk
Contacttanks
aantal
inhoud
verblijftijd
Beluchtingstanks
aantal
afmetingen

slibgehalte
BZV 2ü -slibbelasting
N(Kj)-slibbelasting
rendement
s zomers
s winters
Beluchting
type

5.200m 3 /h elk

aantal
capaciteit
Nabezinktanks
aantal
afmetingen
slibvolumebelasting
hvdraulische belasting

lengte 50 m
breedte 2x8m
kantdiepte 2m
max.4 m 3 /(m 2 • h)
min. 0,5 h
kettingruimers
25% BZVf-verwijdering
8% N(Kj)-verwijdering

Retourslibgemaal
aantal vijzels
capaciteit

Effluentdebietmeiing
Slibstabilisatie
Primair slibpompen
aantal
capaciteit

2x4
220ktjO,/helk

Slibgistingstanks
aantal
afmetingen

diameter 52,9m
kantdiepte 2m
0,4 m 3 /{m 2 • h)
0,97m 3 /(m 2 h)

temperatuur
verblijftijd

640/1.280 m 3 /h elk
(regelbaar d.m.v.
2 toerenmotor)

2+(2)
hllnvVhelk

aantal
Zandwassers
capaciteit

T

(tvpe carrousel)
kanaalbreedte 8m
aantal kanalen 6
diepte 4 m
3 ke/m 3
0.15kg/(kg-d)
0.035 kg/(kg-d)
90% BZVf-verwijdering
> 90% N(Kj)-verwijdering
10% N(Kj)-verwijdering
puntbeluchters

Primair slibindikker
aantal
afmetingen
droge-stofbelasting
Secundair slibpompen
aantal
capaciteit
Secundair slibindikker
aantal
afmetingen
droge-stotbelasting

Na-indikkers
aantal
afmetingen
verblijftijd
droge-stofbelasting

Zandcychnen
750m 3 elk
10minuten (dwa)

Gashouder
aantal
inhoud

diameter 16m
diepte 3 m
60 kg/m 2 • d)

40/80 m 3 /h elk

diameter 23m
diepte 3m
25kg/(m 2 -d)

Slibontwatering
Polymeer aanmaak + do
aantal
capaciteit elk

2
diameter 19 m
hoogte 1S m
33 °C
20 dagen
1
700 m'
2
diameter 21 m
diepte 3m
4 dagen
22 kg/<m ! • d)
entig
3
2-6 m-Vh

Zeefbandpersen
aantal
capaciteit

3
20m 3 /h elk

Slibafvoer

naar zwarte-grondbedrijf

Noodopslag voor
ontwaterd slib
oppervlakte

1.500m 2

Luchtbehandeling
Compostfilters
aantal
luchtbelasting

2
max. 50 m-7(m2 • h)

Ozongas wassers
aantal
capaciteit
schoorsteen

2
30.000 m 3 /h elk
hoogte 40 m
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zuiveringssysteem, het slibbehandelingssysteem en de combinatie van beide werd de
eis gesteld dat daarmee voldoende positieve
ervaring moest zijn opgedaan.
Naast deze randvoorwaarden diendeervan te
worden uitgegaan dat de inrichtingen zo
weinig mogelijk overlast voor de omgeving
(stank, geluid, kiemen) zouden opleveren.
Tevens moest worden gestreefd naar
beperking van het grondgebruik.
Op basis van bovengenoemde randvoorwaarden werd een drietal mogelijke
zuiveringssystemen onderling vergeleken:
—laagbelast actief-slibsysteem;
—tweetraps actief-slibsysteem;
— oxydatiebed-actief-slibsysteem.
Uit de vergelijking ishet volgende gebleken:
—de 3 systemen verschillen inzake externe
effecten (geluidniveau, ruimtelijke werking.

stank en luchthygiëne) nauwelijks. Voor alle
systemen was voldoende grondoppervlakte
beschikbaar, zodat grondgebruik geen
beperkende factor bij de keuze is;
- gezien het grote aandeel industrieel afvalwater van De Groote Lucht,gaatde voorkeur
daar uit naar een tweetraps oxydatiebedactief-slibinstallatie, waarbij de kans op het
optreden van licht slib het geringst is:
—uit kostenoverwegingen wordt eveneens
de voorkeur gegeven aan een tweetraps
oxydatiebed-actief-slibinstallatie.
Bij de bovengenoemde systeemkeuze werd
ervan uitgegaan dat de geuremissie van de
inrichtingen in voldoende mate zou kunnen
worden beperkt door dosering van waterstofperoxyde in de aanvoerleidingen
gedurende de zomermaanden.

4. Aanvullende milieu-eisen rwzi
De Groote Lucht
Om aan de reeds in de inleiding genoemde
verscherpte milieu-eisen te kunnen voldoen,
moesten na de fase van het verrichten van de
systeemkeuze de volgende aanvullende
milieu-maatregclen worden getroffen:
—afdekking van de oxydatiebedden en
beluchtingstanks;
—voorzieningen om eventueel in de
toekomst de voorbezinktanks geheel te
kunnen afdekken;
—behandeling van de ventilatielucht in twee
drietraps chemische wassers;
—afvoer van de behandelde ventilatielucht
via een 30 m hoge schoorsteen:
—het voorzien van een noodstroomvoorziening teneinde te voorkomen dat bij
stroomuitval stankoverlast buiten de rwzi
optreedt.
De investeringskosten van deze aanvullende
milieumaatregelen bedragen ca.ƒ6.000.000,—.
De hieruit resulterende extra jaarlijkse
kosten bedragen ca. ƒ700.000,-.
De totale aanneemsommen incl. bovengenoemde maatregelen bedragen (prijspeil
maart 1980, incl. BTW):
bouwkundig
ƒ 56.000.000,mechanisch/elektrisch
ƒ 18.000.000,Totaal

ƒ 74.000.000,-

5. Milieu-eisen rwzi Kraiingseveer
Reeds vóór het officiële vooroverleg inzake
de aanvraagvan dehinderwetvergunning was
gebleken dat de gemeente Capelle a/d IJssel
i.v.m. de te projecteren woonbebouwing
nabij de te stichten rwzi zeer stringente
voorwaarden zou gaan opleggen. Voorlopig
diende te worden uitgegaan van een
geuremissie buiten de terreingrens van
maximaal 0,43 geureenheden per m3
( 10minutengemiddelde) onder alle weersomstandigheden; tevens werd de eis gesteld
dat de uitworp van kiemen zodaniglaagmoet
zijn dat het achtergrond-kiemgetal buiten de
inrichting niet zal worden verhoogd.
Bovenstaande te verwachten voorwaarden
betekenden dat de op de rwzi De Groote
Lucht getroffen milieuvoorzieningen
waarschijnlijk onvoldoende zouden zijn voor
de situatie rwzi Kraiingseveer.
6. Actualisering vandesysteemkeuzerwzi
Kraiingseveer
Bij de actualisering werden twee zuiveringssystemen opnieuw onderling vergeleken, t.w.:
— oxydatiebed-actief-slibsysteem ;
—laagbelast actief-slibsysteem.
Bij beide systemen werd uitgegaan van
(A) het pakket milieumaatregelen conform
rwzi De Groote Lucht
(B) een zodanig milieumaatregelenpakket
dat wordt voldaan aan de door de gemeente
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Capclle a/d IJssel (waarschijnlijk) te stellen
hinderwetvoorwaarden.
Het aanvullende maatregelenpakket om aan
de hinderwetvoorwaarden rwzi Kralingseveer te voldoen luidde als volgt:
—afdekking van alle geuremitterende
onderdelen;
—ventilatieluchtbehandelingd.m.v. een
chemische wasser met een nabehandeling
d.m.v. actieve kool.
Beide zuiveringssystemen werden op de
volgende criteria beoordeeld.
Externe effecten: geluidniveau; grondgebruik; ruimtelijke werking; geuremissie.
Effluentkwaliteit: lichtslib problematiek.
Intern milieu: arbeidsomstandigheden in
overdekte ruimten.
Kosten: jaarlijkse kosten en contante
waarde.
Uit deze studie bleek het volgende:
—ten aanzien van de aspecten geluidniveau,
ruimtelijke werking, geuremissie en luchthygiëne zijn beide systemen vrijwel gelijkwaardig;
—het grondgebruik van het laagbelast actiefslibsysteem isaanmerkelijk minder dan van
het tweetrapssysteem;
—aangezien de rwzi Kralingseveer slechts
een zeer geringe hoeveelheid industrieel
afvalwater krijgt aangevoerd, zijn beide
systemen qua eventueel optredende
lichtslib-problematiek (effluentkwaliteit)
vrijwel vergelijkbaar;
—ten aanzien van kosten bleek dat het
kostenverschil tussen beide systemen, zoals
bepaald ten tijde van het gemeenschappelijk
voorontwerp, door de extra milieumaatregelen zoals thans toegepast op de rwzi De
Groote Lucht nauwelijks wordt gewijzigd.
Indien verdergaande maatregelen zouden
moeten worden genomen (te verwachten
hinderwetvoorwaarden van gemeente
Capelle a/d IJssel) zou een verschil
in investeringskosten optreden van ca.
/' 5.000.()()().-en van jaarlijkse kosten van
ca. ƒ 550.000.- ten gunste van het laagbelast
actief-slibsysteem.
Op grond van bovenstaande overwegingen
werd besloten voor het definitieve ontwerp
van de rwzi Kralingseveer uit te gaan van het
laagbelast actief-slibsysteem.
Bij de verdere uitwerking van het ontwerp is
de luchtbehandeling bestaande uit: chloorbleekloog-gaswassers + koolfilters gewijzigd
in compostfilters + ozongaswassers (zie
hoofdstuk 8).
De totale aanneemsommen van de rwzi
Kralingseveer met het gehele pakket milieumaatregelen bedragen (prijspeil jan. '83.incl.
BTW):
bouwkundig
ƒ 60.000.000.mech./elektr.
ƒ 22.500.000Totaal

ƒ 82.500.000 -

De onder de voorheziitklimk geprojecteerde behtchtingstank.

7. Milieu-geïntegreerde ontwerpcriteria
Zoals uit het voorgaande isgebleken wordt
de systeemkeuze van een rwzi mede
beïnvloed door de gestelde milieu-eisen.
Dit laatste geldt eveneens voor de gemaakte
keuzen t.a.v. een aantal procesonderdelen.
In het navolgende wordt op een aantal van
deze keuzen ingegaan.
Grofvuilbehandeüng
Bij verwijdering van het grofvuil d.m.v. een
roosterinstallatie wordt het roostervuil via
transporteurs in containers gebracht.
Eventueel kan een roostervuilpers worden
toegepast.
Hier isduidelijk dat deze voorzieningen een
aanmerkelijke geuremissie kunnen veroorzaken. Bij toepassing van snijroosters wordt
een t.a.v. geuremissie en arbeidsklimaat
aanmerkelijk gunstiger situatie verkregen.
Zowel bij rwzi De Groote Lucht als
Kralingseveer worden om bovengenoemde
redenen snijroosters toegepast.
Zandverwijdering
Zowel vanuit technologische motieven alsuit
het oogpunt van beperking van geuremissie,
worden op de rwzi De Groote Lucht en rwzi
Kralingseveer hydrocyclonen toegepast. De
zandafscheiding vindt plaats in de sliblijn.
Voorbezinking
In het ontwerp vanrwzi DeGroote Luchtzijn
rechthoekige voorbezinktanks meteen oppervlaktebelasting van max. 2,5 m-V(m2 • h)
opgenomen. De tanks zijn voorzien van

afgedekte goten. De ruiminggeschiedt m.b.v.
pendelruimers.
Voor rwzi Kralingseveer zijn rechthoekige
voorbezinktanks met een voor een actiefslibsysteem toelaatbare oppervlaktebelasting
van max. 4 m 3 /(m 2 • h) geprojecteerd. Deze
tanks worden geheel afgedekt.
De vraag deed zich voor of de voorbezinktanks moesten worden voorzien van pendelruimers (zoals bij rwzi De Groote Lucht) of
van kettingruimers.
Ook hier isde keuze in hoge mate bepaald
door de te treffen milieuvoorzieningen, t.w.
afdekking en ventilatie.
Bij toepassing van pendelruimers dient de
afgedekte ruimte toegankelijk te zijn voor
onderhoud; dit houdt in dat de hoogte boven
de waterspiegel ca. 2 mmoet zijn, terwijl de
ventilatie zodanig dient te zijn dat er onder
de afdekking een aanvaardbaar arbeidsklimaat heerst.
Bij kettingruimers kan de aandrijfapparatuur
buiten de afdekking worden geplaatst, zodat
de afdekking op geringe afstand boven de
waterspiegel kan worden aangebracht. Het is
duidelijk dat de kosten van de afdekking in
dit geval lager zijn dan bij pendelruimers.
Tevens is het ventilatiedebiet t.g.v. de
kleinere ruimte en het lagere ventilatievoud
aanmerkelijk kleiner dan bij pendelruimers.
Derhalve isvoor de rwzi Kralingseveer voor
kettingruimers gekozen.
Beluchtingsruimte
Op grond van de gestelde effluenteisen t.a.v.
stikstofoxydatie (75% N(Kj)-verwijdering)
isde N(Kj)-slibbelasting bepalend.
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Uitgegaan isvan een N(Kj)-slibbelasting van
0,035 kg/(kg • d).
Deze stikstofslibbelasting betekent in
dit geval een BZV520-slibbelastingvan
0,15 kg/(kg-d).
Ten aanzien van het toe tepassen beluchtingssysteem deed de vraagzichvoorofdeoprwzi
De Groote Lucht ontworpen beluchtingstank
met bellenbeluchting (waarbij pas in later
stadium werd besloten de tanks te voorzien
van een afdekking) ook inde situatie rwzi
Kralingseveer een optimale oplossing zou
zijn. Uit eenvergelijkende studieisgebleken,
mede gezien de kosten van afdekking en de
kosten van ventilatieluchtbehandeling, dat
de toepassing van beluchtingstanks met
oppervlaktebeluchting de voorkeur verdiende. Ook hier speelde een belangrijke rol
dat de afdekking bij circuits met oppervlaktebeluchting vlak boven de waterspiegel
kan worden aangebracht en daardoor
aanmerkelijk goedkoper isdan bij bellenbeluchting (hier dient de afgedekte ruimte
begaanbaar te zijn i.v.m.onderhoud aan en
visuele inspectie van de diffusoren).
Optimalisatie beluchtingscapaciteit/
ventitatiedebiet
Een belangrijk aspect van de beluchting in
volledige afgedekte beluchtingstanks iseen
vermindering van het beluchtingsrendement
t.g.v. optredende zuurstofuitputting. Indien
geen ventilatie zou worden toegepast zou het
rendement tot nul dalen. Bijzeer hoge
ventilatiedebieten zal het rendementsverlies
van de beluchters laagzijn. doch de kosten
van ventilatie (energie) en luchtbehandeling
worden aanzienlijk verhoogd.
Teneinde het meest gunstige ventilatiedebiet
te bepalen iseen optimalisatieberekening
uitgevoerd; de resultaten van deze
optimalisatieberekening zijn samengevat in
onderstaande grafiek, waarin als energieverbruik van de beluchters isvermeld het
méérverbruik t.o.v.beluchting bij onbeperkte
ventilatie.
Het optimale ventilatiedebiet bedraagt
Afb. 7

Optimalisatie
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Eén van de twee afgedekte oxydatiebedden met op devt
{chemische wasser).

45.000 à 60.000 m 3 /h. I.v.m. de invloed van
een verhoogd C0 2 -gehalte in de ventilatielucht ( C 0 2 afkomstig van het biologisch
proces) op de zuurstof-partiaalspanning en
daarmee op het beluchtingsrendement iseen
ventilatiedebiet van 60.000 m 3 /h
aangehouden.
Geurbestrijding
Op de rwzi De Groote Lucht wordt de
ventilatielucht van de beluchtingstanks naar
de overdekte oxydatiebedden gevoerd. De
van de oxydatiebedden afkomstige ventilatielucht wordt samen met de ventilatielucht van
o.a. ontvangput, de afgedekte goten van de
voorbezinktanks, de beluchtingstanks en de
slibindikkers behandeld in een drietraps
chemische wasser. Als oxydatiemiddel wordt
hierbij chloorbleekloog toegepast. Na afvoer
via een 30 m hoge schoorsteen wordt een
zodanige geuremissie verkregen, dat ten

ventilatiedebiet.
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aanzien hiervan geen hinder voorde
omgeving kan worden verwacht.
De keuze van een chloorbleekloogwasseris
mede bepaald door degunstigeervaringen op
de rwzi te Neurenberg.
Ten aanzien van de rwzi Kralingseveer is
sprake van een meer kritische situatie als
gevolg van de nabijheid van het drinkwaterproduktiebedrijf Kralingen en een mogelijke
woonbestemming voor het gebied op korte
afstand van de rwzi.Inverband met mogelijke
vorming van gechloreerde componenten in
de af te voeren ventilatielucht, welke door
het drinkwaterbedrijf DWL kunnen worden
aangezogen, isvoor rwzi Kralingseveer
afgezien van luchtbehandeling d.m.v. een
chloorbleekloogwasser.
Uitgaande van een opbasisvande hinderwet
te verwachten toelaatbare geurconcentratie
buiten de terreingrens van max. 0,43 geureenheden per m 3 isvoor de rwzi Kralingseveer een aantal alternatieven t.a.v. geurbeperkende maatregelen onderling
vergeleken.
De geuremissie zou naar schatting zonder
geurbeperkende maatregelen alsvolgt zijn:
Overzicht van de emissiebronnen + bronsterkle.
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irgrond helgebouw voorde ventilatieluchtbehandeling
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beluchting

100000 m3/h

Emissiebron

g.e./h

Ontvangput. snijroostcrs en
verdeelwerk
Zandwassers + containerruimte
Voorbezinktanks + verdeelwerk
Primair slibindikker
Secundair slibindikker
Na-indikkers
Slibontwatering
Beluchtingstanks

33 x
l X
35 x
2.4 x
0.2 x
0.3 x
2 x
1,3 x

Totaal (afgerond)

75 x 10"g.e./h

10"
106
106
10"
10"
10»
106
10"
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Bij dosering van waterstofperoxyde in de
aanvoerleidingen kan de totale bronsterkte
worden teruggebracht tot globaal 22 x 106
geureenheden per uur.
Indien alle onderdelen worden afgedekt,
waarbij de ventilatielucht van ontvangput,
zandwasser, containerruimte, verdeelwerken,
voorbezinktanks, indikkers en slibontwateringsgebouw na passage van
compostfilters als toevoerlucht voor de
overdekte beluchtingstanks wordt benut,
bedraagt de resterende bronsterkte van de
rwzi globaal 2 à 2.4 x 106geureenheden per
uur. Bij afvoer van de aldus behandelde
ventilatielucht (60.000m 3 /h)viaeen schoorsteen van ca. 25 mwordt bij windsnelheden
boven 1 m/sec. voldaan aan de gestelde eis
van max. 0,43 g.e./m 3op de terreingrens
(Gaussisch pluimmodel).
In perioden van windstil weer kan de geurconcentratie echter aanmerkelijk hoger zijn.
Om dit teondervangen wasineerste instantie
een actief-koolfilter geprojecteerd, dat alleen
in perioden met windstil weer in bedrijf zou
worden genomen. De bronsterkte zou indit
geval slechts 40.000 à48.000 g.e./uur
bedragen.
8. Aanvullende eisen t.a.v. kiemverspreiding rwzi Kralingseveer
Tijdens het vooroverleginzakede hinderwetvergunning kwam naar voren dat het risico
van het verspreiden van kiemen (aerosolvorming) aanwezig was.vooral in de
perioden dat het actief-koolfilter niet in
bedrijf zou zijn.
Ter vermijding van het verspreiden van
kiemen werd de toepassing van een ozonAfgedekte indikkers voorprimair slib, surplusslib en uitgegistslib.

gaswasser in plaats van een koolfilter
overwogen. In het navolgende wordt nader
ingegaan op de toepassing van een
ozongaswasser.
Ozongas wassing
Geur- en kiembestrijding op rwzi's d.m.v.
ozongaswassers wordt in Nederland tot nu
toe niet toegepast, zodat Nederlandse
ervaringscijfers niet beschikbaar zijn.
Teneinde inzicht in de werking van ozongaswassers te verkrijgen werd een bezoek
gebracht aan twee in Zwitserland in bedrijf
zijnde ozongaswassers, t.w.:
- rwzi Montreux Vevey;
- rwzi Staz (St. Moritz).
Uit de beschikbare bedrijfsgegevens is het
volgende gebleken:
- de kiemdoding iszodanig dat het achtergrondkiemgetal in de omgeving niet wordt
verhoogd;
- de geurreductie iszodanig effectief dat
geen stankoverlast optreedt bij de zeer dicht
bij de rwzi's aanwezige bebouwing.
Mede op grond van deze ervaringen is
besloten de ventilatielucht van rwzi
Kralingseveer te behandelen in twee parallel
geschakelde ozongaswassers van elk 30.000
mVh. welke permanent in bedrijf zullen zijn.
9. Samenvatting
De systeemkeuze van een rwzi wordt niet
alleen bepaald door factoren zoals samenstelling van het te reinigen afvalwater, de
vereiste effluentkwaliteit, beschikbare
ruimte etc.. doch o.a. ook door de aan de
installatie inhet kadervandemilieuwetten te
stellen eisen.

Een illustratief voorbeeld hiervan is het
ontwerp van twee zuiveringsinstallaties in de
regio Rotterdam, t.w. rwzi De Groote Lucht
te Vlaardingen en de rwzi Kralingseveer te
Capelle a/d IJssel.
Hoewel voor beide installaties in eerste
instantie werd uitgegaan van een gemeenschappelijk voorontwerp (tweetraps-systeem
oxydatiebedden -actief slib)ismedei.v.m.de
naderhand aan rwzi Kralingseveer gestelde
zeer stringente milieu-eisen gekozen voor het
systeem laagbelast actief slib,waarbij de
maatregelen ter beperking van geur, kiemen
en geluidemissie integraal zijn opgenomen.
Ook de keuze ten aanzien van verschillende
procesonderdelen wordt beïnvloed door de
te treffen milieumaatregelen.
Zo wordt ter beperking van geuremissie
uitgegaan van grofvuilverwerking d.m.v.
snijroostersen toepassingvan hydrocyclonen
voor zandafscheiding.
Uitgaande van afdekking van voorbezinktankszijn i.v.m. beperking van het ventilatievolume kettingruimers te prefereren boven
pendelruimers.
Zowel uit oogpunt van kosten alsook van
arbeidsklimaat isdevoorkeur gegeven aan de
toepassing van oppervlaktebeluchters in de
afgedekte beluchtingsruimten.
Bij het ontwerp van de rwzi Kralingseveer
zijn compostfilters voorzien voorde reiniging
van de sterk vervuilde luchtgevolgddoor een
nabehandeling d.m.v. ozongaswassers.
Hierdoor wordt een zodanig lage emissie van
geur en kiemen bereikt dat naar verwachting
van hinder voor de omgeving geen sprake zal
zijn.
De aanneemsom van de rwzi De Groote
Lucht (31?.000 i.e.. 12.000m-Vh)bedroegen
op prijspeil maart 1980, incl. BTW:
bouwkundig
ƒ 56.000.000 mech./elektrisch
ƒ 18.000.000.Totaal
ƒ 74.000.000De aanneemsom van de rwzi Kralingseveer
(300.000 i.e.. 12.800 mVh) bedragen op
prijspeil januari 1983, incl. BTW:
bouwkundig
ƒ 60.000.000.mech./elektrisch
ƒ 22.000.000.ƒ82.000.000.
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