Eerste paal van derioolwaterzuiveringsinrichtingGroote lipoider
te Amsterdam geslagen

1. Ontwerp entotstandkoming vande ri
Groote Upolder
Met de ingebruikname van de rioolwaterzuiveringsinrichting Amsterdam-Oost op
19januari 1982 werd een belangrijke stap
gezet om in Amsterdam definitief een einde
te maken aan de verontreiniging door
lozingen van huishoudelijk en industrieel
afvalwater. Slechts het afvalwater uit het
Westelijk Havengebied van Amsterdam
(rioleringsdistrict V) wordt nog onbehandeld
op het oppervlaktewater geloosd. Gelijktijdig
met de bouw van de ri Amsterdam-Oost
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werd echter doorde Hoofdafdeling Riolering
en Waterbeheersing vande Dienst Openbare
Werken Amsterdam eind 1977een aanvang
gemaakt met het ontwerp van de ri Groote
Upolder. Hieraan gingen jaren van beleidsvoorbereiding vooraf.
Begin zestigerjarenwerdbinnendegemeente
Amsterdam de Commissie Transportleiding
Afvalwater opgericht, die tot taak kreeg de
mogelijkheid te bestuderen industrieel
afvalwater afkomstig uit de regio van het
Noordzeekanaal viaeen pijpleiding naar de
Noordzee af te voeren.
Nadat in het voorjaar van 1971 deze
commissie haar derde interimrapport in
concept gereed had, isdoor de gemeente
Amsterdam besloten dat om verschillende
redenen voortgangvan het project niet langer
gewenst was. Uit maatschappelijk oogpunt
was de lozing in zee van ongezuiverd afvalwater niet langer aanvaardbaar.
De technische mogelijkheden industrieel
afvalwater te zuiveren namen in het begin
van dejaren zeventigsterk toe,waarmee ook
de kosten, die zuivering van het afvalwater
zou vergen, nagenoeg gelijk werden aan de
kosten van afvoer van het afvalwater naar
zee.
De beëindiging van bovengenoemd project
betekende dat er een nieuw gemeentelijk
beleid voor deafvalwaterproblematiek inhet
westelijk havengebied geformuleerd diende
te worden. Sedert het in werking treden van
de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater in
1970was ook de rijksoverheid nauw
betrokken bij de beleidsplanning voor dit
gebied. Immers aanvragen van lozingsvergunningen voor nieuwe industrievestigingen
dienden sedert 1970gericht teworden aan de
kwaliteitsbeheerder van het ontvangende
oppervlaktewater. Op de vergunningsaanvraag van de gemeente Amsterdam voor
de lozing van ongezuiverd afvalwater uit het

nieuwe industriecomplex Sloterdijk III
deelde de Rijkswaterstaat in 1972 mede dat
slechts voor een periode van ongeveer 5jaar
een vergunning verleend kon worden. De
periode van 5jaar zou benut moeten worden
om een ontwerp voor een rioolwaterzuiveringsinrichting voor te bereiden en te
realiseren.
In de jaren 1972en 1973werd door de
gemeente Amsterdam besloten dat niet
alleen een rioolwaterzuiveringsinrichting
voor het nieuwe industriegebied Sloterdijk
III ontworpen moest worden, maar dat ook
de bestaande industriegebieden Sloterdijk I
en II en het gebied ten noorden van
Sloterdijk III op de nieuw te bouwen ri
aangesloten dienden te worden. Tevens
omvatte het plan de aanleg van bijbehorende
rioolstelsels, gemalen en persleidingen.
In december 1972 werd een terrein in het
Westelijk Havengebied tussen de Australiëhaven en Westhaven juist tenzuidwesten van
de zuidelijke ingang van de Hemspoortunnel
ter grootte van 67.000 m2 gereserveerd voor
de bouw van de zuiveringsinrichting.
De directe aanleiding om daadwerkelijk het
ontwerp van de zuiveringsinrichting ter hand
te nemen, vormde het feit dat het Gemeentelijk Energiebedrijf van Amsterdam eind
1977 besloot de Jan van Riebeeckhaven niet
langer in het koelwaterkanaal te betrekken.
De waterverversing in de Jan van Riebeeckhaven zou hierdoor zodanig beïnvloed
worden dat het niet langerverantwoord bleef
het ongezuiverde afvalwater uit de gebieden
Sloterdijk Ien IIviahetgemaal Kabelweg op
de Jan van Riebeeckhaven te lozen. Begin
1978werd door de Hoofdafdeling Riolering
Terreïnindeling van de riGroote Upolder.
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en WaterbeheersingvandeDienst Openbare
Werken Amsterdam dan ook de eerste opzet
voor de nieuwe riGroote Upolder gemaakt.
In nauwe samenwerking met het RIZA werd
een principeplan opgesteld. In het ontwerp
werd de mogelijkheid opengehouden de
inrichting gefaseerd uit te breiden om in de
toekomst naast afvalwater van industriële
uitbreidingen ook het afvalwater uit de
westelijke stadsdelen van Amsterdam, dat
momenteel op de ri Amsterdam-West
gezuiverd wordt, alsmede afvalwater uit de
regio Zwanenburg-Halfweg, op de ri Groote
Upolder te kunnen behandelen.
Nadat op 30 mei 1980 het principeplan
gereedkwam, isin dejaren 1981en 1982 het
definitief ontwerp indetail geformuleerd. Op
15april 1982 werd door de toenmalige
minister van Verkeer en Waterstaat, mr.
H. J. Zeevalking, in zijn openingsrede voor
de ri Amsterdam-Oost, een rijkssubsidie van
6 0 % voor de investeringskosten van ri
Groote Upolder toegezegd.
Na het verlenen van een hinderwetvergunning, bouwvergunning en na goedkeuring van het krediet isinjanuari 1983de
opdracht voor uitvoering vanhet bouwbestek
door de gemeente Amsterdam verleend.
Met het slaan van de officiële eerste paal op
30 maart 1983door de hoofdingenieurdirecteur van Rijkswaterstaat Directie
Noord-Holland, deheerir.F.J.Vos,werd de
bouw ingezet. Volgens planning zal de
zuiveringsinrichting in de tweede helft van
1984 na een korte opstartperiode in bedrijf
genomen worden. Parallel aan de uitwerking
van het definitief ontwerp van de ri Groote
Upolder iseen studie verricht naar de
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milieuhygiënische, technische en economische aspecten van het renoveren of opheffen van de rioolwaterzuiveringsinrichting
Amsterdam-West.
Indien door de gemeenteraad van Amsterdam besloten wordt de riGroote IJpolder
zodanig uit te breiden dat het afvalwater uit
de westelijke stadsdelen van Amsterdam
aldaar verwerkt kan worden, zaldit op zijn
vroegst in 1988 gerealiseerd kunnen zijn.
2. SysteemkeuzeriGroote IJpolder
De systeemkeuze voorhet zuiveringssysteem
werd bepaald door de samenstelling van het
afvalwater en de lozingseisen geformuleerd
door Rijkswaterstaat. Het afvalwater dat op
ri Groote IJpolder behandeld wordt, is bijna
volledig van industriële herkomst. De CZV/
BZV-verhouding van hetafvalwater bedroeg
echter 2à2,5, zodateen oxidatief-biologische
zuivering in principe mogelijk was.
Gekozen werd voor een laagbelaste actiefslibinstallatie met een slibbelastingvan 0,054
kg BZV/kg ds dag (Pasveercondities),
terwijl voor het ontwerp van de aeratietank
werd uitgegaan van een compleet gemengd
systeem.
Aan deze keuze lagen de volgende overwegingen ten grondslag:
1. Dit systeem geeft een redelijke zekerheid
dat aan de lozingseisen voldaan kan worden.
De voorlopige gemiddelde effluenteisen zijn:
- 20mgBZV/l
- 20 mg kj-N/1 bij een oppervlaktewatertemperatuur boven 10°C.
- ds-gehalte 30 mg/l
- bezinkselvolume 0,3 ml/l.
2. In verband met mogelijke processtoringen
ten gevolgevan de lozingvantoxische stoffen
door de aangesloten industrie, komt de
anaerobe slibstabilisatie niet voor toepassing
in aanmerking. Bij Pasveercondities wordt
het slib aëroob gestabiliseerd.
3. De keuze van Pasveercondities geeft de
meeste flexibiliteit bij het opvangen van
stootbelastingen die van tijd tot tijd kunnen
optreden.
4. De invloed van stoffen die het zuiveringsproces in ongunstige zin beïnvloeden wordt
bijeen grotecompleet gemengde aeratietank
geminimaliseerd.
Ter bescherming van het actief-slibproces
tegen een plotseling optredende vergiftiging
iseen toximeter en calamiteitentank in het
ontwerp opgenomen. Gezien de functie van
het ontvangende oppervlaktewater was het
niet nodig maatregelen voor defosfatering en
desinfectie in het ontwerp op te nemen.
De systeemkeuze vandeslibverwerkingwerd
eveneens bepaald door het industriële
karakter van het afvalwater. Een nuttige
bestemming voor hetslibdoor hetopofinde
bodem te brengen was hierdoor niet mogelijk. Daarstortmogelijkheden niet voorhanden bleken, isgekozen voor verbranding

3. Minder onderhoud en reparaties.
4. Minder toezicht van het personeel.
5. Geringer ruimtebeslag.
Deinvesteringskosten enhet energieverbruik
zijn bij zeefbandpersen echter lager dan bij
centrifuges.
Teneinde aan de hinderweteisen tevoldoen is
een natte gaswasser in het ontwerp opgenomen om hetstofgehalte inde rookgassen
van de verbrandingsoven te verlagen tot
gemiddeld minder dan 50 mg/nm 3 .
3. DimensioneringriGroote IJpolder
Op basis van een inventarisatie van de
rioolgemalen Kabelweg en Sloterdijk III en
de verwachtingen omtrent de toekomstige
ontwikkelingen, isde capaciteit voor de
eerste fase vastgesteld op 65.000 i.e.
(overeenkomend met 3.5 10kgBZV perdag)
en 2.000 m 3 /h.

Processchema vanderiGrooteIJpolder.

van het slib. In principe was het mogelijk het
slib na ontwatering in een eigen verbrandingsinstallatie te verwerken of af te voeren
naar de verbrandingsinstallaties van de
Stadsreiniging van de gemeente Amsterdam
of die van de AVR.
Uit kostenoverwegingen werd anno 1979
gekozen voor de slibdroging en verbranding
op het terrein van de ri Groote IJpolder. Op
basis van de door de leveranciers verstrekte
informatie en prijzen zijn de produktiekosten
voor een vijftal slibverbrandingssystemen
vergeleken:
1. maaldroger en een stofbrander
2. wervelbedoven zonder drogingsinstallatie
3. 2 wervelbedovens inserie, de eerste voor
droging
4. droogtrommel, hamermolen en stofbrander
5. horizontaal-droger en een wervelbedoven.
Vooral de systemen waarbij een vergaande
warmte-terugwinning plaatsvindt, verdienden de voorkeur.
Op basisvan exploitatiekosten en bedrijfszekerheid isgekozen voor een wervelbedoven in combinatie met een horizontaaldroger. Voor de droging wordt het slib
ingedikt in een gravitatie-indikker en
ontwaterd in centrifuges. Ontwatering in
centrifuges verdiende om de volgende
redenen de voorkeur boven zeefbandpersen:
1. Centrifuges vormen eengesloten systeem,
waardoor stankoverlast vermeden wordt.
2. Het feit dat centrifuges een gesloten
systeem vormen maakt het mogelijk het
ingedikte slibvoorontwatering te verwarmen
tot ca. 60°C om zoeen beter ontwateringsrendement en een lagerflocculantverbruik te
bewerkstelligen.

4. Waterzuivering
De aanvoer van het afvalwater vindt plaats
met vijf rioolgemalen en persleidingen. Een
opvoergemaal op het terrein van de ri isniet
nodig omdat de pompen inde gemalen het
water opvoeren tot een hoogte van 6m
+ NAP,waarna hetonder vrijvervaldoor de
inrichting naar het Noordzeekanaal stroomt.
Calamiteitentank
Wanneer een dreigende vergiftiging van het
actief-slibproces gesignaleerd wordt met
behulp van een toximeter, worden afsluiters
in de persleidingen automatisch gesloten,
waardoor het afvalwater naar de calamiteitentank (inhoud 5.000m 3 ) afgevoerd
wordt. Door de afsluiters in de persleidingen
één voor één te openen kan de persleiding
met de toxische stoffen gedetecteerd worden.
Slechts de persleiding met het toxische
afvalwater kan dan op de calamiteitentank
gekoppeld blijven totdat de toxische lozing
beëindigd is.
Bovenbeschreven procedure verloopt automatisch via een PLC-regeling.
Op deze wijze kan de tijd voordat de
calamiteitentank overloopt aanzienlijk
verlengd worden. Het overloopwater wordt
via een bypass-leiding van de ri afgevoerd
naar hetNoordzeekanaal. Het toxische afvalwater inde calamiteitentank kan, naar keuze,
onder gecontroleerde omstandigheden
gezuiverd worden inde actief-slibinrichting,
direct op het Noordzeekanaal geloosd
worden, of separaat behandeld worden.
Screezer en zandvang
Op ri Groote IJpolder wordt een vlakzandvang toegepast met een oppervlaktebelasting van 30 m/h. Het zand wordt
gewassen en evenals het grove vuil in
containers afgevoerd door de Stadsreiniging.
Screezer en zandvang zijn van een omloopleiding voorzien.
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Beladingstank
In de beladingstank wordt het influent met
een deel van het retourslib in contact
gebracht om een lage slibindex te verkrijgen.
Uitgaande van een minimale verblijftijd van
? minuten resulteert dat in een inhoud van
250 m 3 .
Aeratietank
Uitgaande van een slibbelasting van 0,54 kg
BZV/kg ds•dag en een droge-stofgehalte in
de aeratietank van 4 kg/m 3 isde inhoud van
de aeratietank op 16.000 m 3berekend. De
waterdiepte bedraagt 5m. Inverband met de
mogelijke toekomstige uitbreidingen zal er
geen verdeling over meerdere eenheden
plaatsvinden. Doordat de zuurstofbehoefte
van het slibenerzijds door stootlozingen
tijdelijk kan oplopen en anderzijds in het
weekend door lage belasting sterk kan dalen,
moet het beluchtingssysteem een grote mate
van regelbaarheid hebben. Het systeem van
diagonaal-beluchting, waarbij de zuurstofinbreng geschiedt door middel van bellenbeluchting en de voortstuwing onafhankelijk
geschiedt van dezuurstofinbreng, voldoet het
beste aan deze eis. Uitgaande van een OCload van 2,5 dient de zuurstofinbrengcapaciteit 366 kg/h te bedragen. Gerekend
met een nettozuurstofinbrengrendement van
2,4 kg/kWh bedraagt het benodigd
compressorvermogen 153kW. Op basis van
een calculatie van de exploitatiekosten is
gekozen voor 2 hoogtoerige eentrapscentrifugaalblowers met verstelbare
diffusoren. Hiermee iseen traploze regeling
van 22,5% tot 100% van de capaciteit
zonder daling van het rendement en de
persdruk mogelijk. Het rendement bedraagt
ca. 56 m 3 lucht/kWh. De regeling van de
compressorcapaciteit geschiedt aan de hand
van de respiratiesnelheid van het actief slib.
hetgeen een directe maat isvoor de zuurstofbehoefte van het slib.
De beluchtipgsstenen (brandol) zijn ondergebracht in 22 ophaalbare pakketten van elk
80 stuks. De pakketten zijn zodanig over de
bodem van de aeratietank verspreid, dat een
optimale denitrificatie mogelijk is.De voortstuwing van de circuitinhoud zal geschieden
met een gemiddelde snelheid van 0,3 m/s
door 2voortstuwingstrommels volgens het
Landox-systeem gesitueerd aan de kopeinden van de aeratietank.
De energie-inbreng voor voortstuwing
bedraagt ca. 1,75 W/m 3 .
Nabezinktank
De nabezinktank isgedimensioneerd op een
oppervlaktebelasting van 1 m/h bij een
aanvoer van 2.000 m 3 /h. De nabezinktank
heeft een diameter van 50,5 men een
zijwaterdiepte van 2m. De mesbelasting is
12,6m 2 /h.
Brug- en ruimerconstructie worden over de

gehele tankdiametertoegepast. De nabezinktank wordt tevens voorzien van een
duikschot en drijflaagverwijdering. Het
retourslib wordt door een vijzel met een
twee-toerenmotor (750 en 1.500 m 3 /h)
teruggepompt naar de beladingstank en
aeratietank (max. 1.000m 3 /h naar de
beladingstank).
Stankbestrijding
Het ontvangwerk, de screezer, zandvanger
en beladingstank worden afgedekt.
Constructief isbij de aeratietank rekening
gehouden met afdekking in een later
stadium. De afgedekte ruimten worden
geventileerd en de afgezogen lucht wordt
gereinigd in 2compostfilters met een
oppervlaktebelasting van 20 m/h.
5. Slibverwerking
De gemiddelde slibproduktie bedraagt
3.250 kg/dag (50 g/i.e. dag). De
mechanische ontwatering, droging en
verbranding zijn 5dagen perweek gedurende
16uur per dag in bedrijf.
Slibindikker
Deindikkerisgedimensioneerd opeendrogestof-oppervlaktebelasting van 30 kg/m 2 -dag
bijeen kantdiepte van 3m.Hieruit resulteert
een indikker met een diameter van 14m.
Centrifuges
Voorafgaande aan de mechanische ontwatering wordt het ingedikte slib met
flocculanten geconditioneerd.
De ontwatering vindt plaats in 2 centrifuges
met een hydraulische capaciteit van 12m 3 /h
elk. De centrifuges hebben een bedrijfstoerental van 2.000toeren perminuuten zijn
ontworpen volgens het gelijkstroomprincipe.
Horizontaal-droger
Voor het ontwaterde slib ineen wervelbedoven verbrand wordt, wordt het ontwaterde
slib met een ds-gehalte van ca. 15% onder
optimale benutting van de warmte uit de
rookgassen van de verbranding gedroogd. Er
verdampt maximaal 1.000kgwater per uur
uit het slib door een indirecte droging,
waarbij thermische olie alswarmtetransportmedium fungeert.
Thermische olieneemt warmteop uitde hete
rookgassen en geeft deze warmte weer afin
de droger. De temperatuur vande thermische
olie varieert hierdoor tussen 170en 220°C.
De stoom die vrijkomt uit de droger kan
benut worden om het slibvoor mechanische
ontwatering in een condensator op te
warmen tot ca. 60°C. Het gedroogde slib
heeft een ds-gehalte van 2 5 % tot 30%.
Wervelbedoven
Voor de verbranding van het gedroogde slib
boven 800°C wordt een wervelbedoven met

een verticale verbrandingskamer gebruikt.
De verbranding en droging zijn ontworpen
op basis van het uitgangspunt dat bij
nominale capaciteit per uur 300 kg droge
stof, voor 3 5 % bestaande uit organische stof
met een calorische waarde van 21 MJ per kg
organische stof, verwerkt moet worden.
Jaarlijks wordt de verbrandingsinstallatie ten
behoeve van groot onderhoud drie achtereenvolgende weken buiten bedrijf gesteld.
Om gedurende deze tijd de centrifuges in
bedrijf te kunnen houden isereen silovan
480 m 3 voor opslag van ontwaterd slib in het
ontwerp opgenomen. De capaciteit van
droging en verbranding zijn derhalve 20%
hoger dan de nominale capaciteit om de
verwerkingsachterstand weer in 15weken te
kunnen inlopen.
De primaire verbrandingslucht wordt door
indirect contact met de hete rookgassen
(850°C) voorverwarmd tot ca. 600°C.
Vervolgens neemt de temperatuur van de
rookgassen verder af tot ca. 220°C door
warmte-overdracht aan het thermische-oliesysteem in twee in serie geschakelde
warmtewisselaars. Indien het mogelijk is
gedroogd slib met een ds-gehalte van ca.
3 0 % te verkrijgen isgeen suppletie van een
externe brandstof nodig. Indien het
ds-gehalte lager uitkomt, zal afhankelijk van
het ds-gehalte een hoeveelheid aardgas
gebruikt moeten worden.
Gaswasser
In een radiaalstroomwasser wordt de vliegas
voor een groot deel uit de rookgassen
verwijderd. Voor het bedrijven van de gaswasser wordt gefiltreerd effluent gebruikt.
Ascontainers
De as uit de oven en de radiaalstroomwasser
wordt door een hydraulisch transportsysteem
afgevoerd en in ontwateringscontainers
verzameld, waarna de aswordt afgevoerd
naar een stortplaats. Perjaar zal naar
schatting 800 m 3 as (ds-gehalte 50%)
worden afgevoerd.
6. Kostenoverzicht
De investeringskosten voor de ri Groote
Upolder worden geraamd op 29 miljoen
gulden, exclusief de grondkosten.
Voor aanschaf van het terrein van 67.000 m2
bedroegen de kosten 9,17miljoen gulden.
Echter voor de eerste fase wordt 30.000 m 2
terreinoppervlak benut, hetgeen overeenkomt met een investering van 4 miljoen gld.
De totale investering voor de eerste fase van
de ri Groote Upolder bedraagt ƒ 5 0 0 - per
inwonerequivalent, waarvan ongeveer
ƒ 150,—per i.e. toegerekend kan worden aan
de slibbehandeling. De Rijksoverheid zal
voor 6 0 % bijdragen inde investeringskosten.
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