De rioolwaterzuiveringsinrichting Bath

(Opzet en andere aspecten)
1. Inleiding
Op 15 september zalde rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Bath officieel in gebruik
worden genomen door de minister van
Verkeer en Waterstaat mevr. N. Smit-Kroes.
Dit betekent het (formele) einde van de uit
1973 daterende ongezuiverde lozing via de
afvalwaterpersleiding westelijk NoordBrabant (AWP) op de Westerschelde nabij
het Zeeuwse plaatsje Waarde (zie afb. 1).
Aan de totstandkoming van de rwzi-Bath
(405.000 i.e.) gaat een lange geschiedenis
vooraf gepaard gaande met vele (voor-)
studies en experimenteel onderzoek.

&EÉD4

IR. R.E.M. VAN OERS
Hoogheemraadschap
West-Brabant

mfàj

ING.J.J. JONK
Hoogheemraadschap
West-Brabant

— " = AFVALWATERTOEVOER
•

IR. A. E. VAN GIFFEN
Hoogheemraadschap
West-Brabant

• PERSS7ATCN

Afb. I -Situering A WPen rwzi.

De artikelen in dit nummer beogen een
overzicht te geven van belangwekkende
aspecten van en rondom deze —op zich
conventionele —actief-slibinstallatie.
In dit artikel zal vooral worden ingegaan op
een aantal technologische bijzonderheden en
achtergronden van de rwzi.
Te noemen in dit verband zijn onder meer:
—de opzet en de keuzevanhetzuiverings-en
beluchtingssysteem;
—de opzet en de filosofie van het slibontwateringsbedrijf (lagunes/zeefbandpersen);
—de flotatie van het (secondaire) slib;
—de emissiebeperkende maatregelen;
—de opzet van de toxiciteitsbewaking;
—de wijze van corrosiebestrijding;
—de beproevings- en bedrijfsresultaten.
In de volgende artikelen zullen een aantal
meer specifieke elektromechanische
aspecten en de specifieke milieu-aspecten
van de rwzi-Bath worden belicht.
2. Ontwerpgrondslagen
2.1.
Vooronderzoek
Via de uit 1973daterende afvalwaterpersleiding (AWP) werd een groot deel van het
huishoudelijke en industriële afvalwater van
het westelijk deel van Noord-Brabant tot
voor kort ongezuiverd geloosd op de
Westerschelde.

Naast een aantal toevoerende rioolgemalen
bestaat het transportsysteem uit drie grote
hoofdrioolgemalen te weten 'Moerdijk',
'Roosendaal' en 'Bergen op Zoom'.
Sinds mei 1983 isnabij Bath (Zld.) een rwzi
in bedrijf waar het viade AWP aangevoerde
afvalwater biologisch wordt gezuiverd. Ten
behoeve van het ontwerp en de dimensionering van deze installatie isgezien het grote
aandeel van de (petro-)chemische industrie
in de totale AWP-afvalwaterstroom, in de
periode 1977-1982, onderzoek verricht op
semitechnische schaal naarde mogelijkheden
van biologische zuivering, de verwerking van
het geproduceerde sliben de bij het
zuiveringsproces optredende emissie van
geur en specifieke componenten (zie afb. 2).
Uit het onderzoek ishetvolgende naarvoren
gekomen.
—Biologische zuivering van het afvalwater
met behulp van een conventionele laagbelaste
eentraps actief-slibinstallatie isin het
algemeen goed mogelijk.
Speciale aandacht dient echter te worden
besteed aan het voorkómen van toxische
(piek-)lozingen.
—Vergisting van het geproduceerde slibis
goed mogelijk bij een verblijftijd van 15tot
20 dagen. Ontwatering van het slibzowel via
natuurlijke droging als met behulp van een
zeefbandpers (op kleine schaal) loopt goed.
—Er dienen maatregelen teworden getroffen

om geuroverlast voor de omgeving te
voorkomen [zie lit. 1].
In het onderstaande zalworden aangegeven
hoe een en ander vertaald isnaar het
ontwerp.
2.2. Waterlijn
2.2.1. Algemeen
Het ontwerp van de zuiveringsinstallatie
voorziet in een conventioneel laagbelast
actief-slibsysteem met voorbezinktanks (zie
afb. 3). De ontwerpslibbelastingisO,15 kg/
(kg • d).waarmee naar verwachting aan de
gestelde effluenteisen (BZV < 20 mg/l, en
Kj-N < 20mg/l gedurende de zomerperiode)
zal kunnen worden voldaan.
De installatie isuitgelegd voor een capaciteit
van 405.000 i.e.waarvan 215.000 huishoudelijk en 190.000 industrieel (1990).
Ten behoeve van industriële piekbelastingen
isde beluchtingscapaciteit gedimensioneerd
op 485.000 i.e. De droogweeraanvoer bedraagt 5.740 m 3 /h terwijl de maximaal te'
verwerken hoeveelheidwaterop 14.000m 3 /h
isvastgesteld (1990). In de toekomst kan de
installatie worden uitgebreid tot een
capaciteit van 630.000 i.e.en 18.500 m 3 /h
(2000).
Het influent wordt aangevoerd viade 45 km
lange AWP terwijl het gezuiverde afvalwater
door middel van een effluentgemaal en 15
km effluentpersleiding geloosd wordt op de
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TABEL I - Dimensioneringsgrondslagen rwzi-Bath
(waterlijn).
Voorbezinktanks
Aantal
Type
Diameter
Kantdiepte
Opp. belasting
Min. verbh|ttijd
BZV-reductie
Beluchtingstanks
Aantal
Type
Afmetingen
Slibgehalte
BZV-slibbelasting
Type beluehting
l.uchtinbreng
Beluchtingsfactor
(OC/load)

4
ronde tanks
42.2 m
1.8m
2,5m s /(m 2 -h)
43 min.
circa 10%
8
rechthoekige tanks
(propstroming)
L x B x D = 64.5x I6x5,3m
3 kg/m 3
0,15 kg/(kg d)
fïjnblazige bellenbeluchting
(Brandol)
34.000 m\,/h
2.5 kg/kg

Nabezinktanks (tncl. retourslibvijzels)
Aantal
8
Type
ronde tanks
52,8 m
Diameter
Kantdiepte
2m
0.8mV(m2h)
Opp. belasting
Min. verblijftijd
2.5 h
Aantal retourslibvijzels
8
Capaciteit
retourslibvijzels
2.800- 10.500 nWh
(traploos regelbaar

bevorderen. Om deze reden zijn beide
mogelijkheden in het ontwerp ingebouwd.
Bij een keuze voor retourslibreaëratie wordt
de eerste 2 5 % van het tankvolume voor dit
doel benut terwijl indiesituatiede resterende
75% als 'normale' beluchtingstank dienst
doet. De verdeling van de zuurstofinbreng
over de lengte van de tank isnaar beide
mogelijkheden geoptimaliseerd (zie afb. 5).
Om de gevolgen van een onverhoopt
tegenvallende slibkwaliteit te kunnen

Afb. 2 - Overzicht vandeproefinstallatie te Bergenop Zoom (1977).
Afb. 3 - Overzicht rwzi-Bath.

•Westerschelde. De dimensioneringsgrondslagen van de voornaamste onderdelen van
de waterlijn zijn samengevat in tabel I.
2.2.2. Toelichting op het ontwerp van het
beluchtingssysteem en van de beluchtingstanks (afb. 4).
Bijhet ontwerpen van het beluchtingssysteem
en de beluchtingstanks isgestreefd naar een
optimale combinatie van de volgende
factoren:
- vorming van een goed bezinkbaar slib;
- energiezuinig systeem;
—snelle uitvlakking van piekbelastingen;
—beheersbaarheid van eventuele emissie
van geur en specifieke componenten.
Een goede slibkwaliteit c.q. goede
bezinkingseigenschappen van het slib
kunnen bereikt worden door zoveel mogelijk
een propstromingspatroon aan te houden in
de beluchtingstank [lit. 2].Ook
retourslibreaëratie kan deze doelstelling

Hoofdverdeelwerk
Voorbezinktanks
Tussenverdeelwerken
Beluchtingsruimten
Nabezinktanks

Effluentsloot
Effluentgemaal
Versslibgemaal
Gravitatie-indikker(primair slib)
Flotatie-indikker(secundair slib)
Slibgistingstanks
Gashouders
Energie/compressorengebouw
Bedrijfsgebouw
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geëmitteerde vracht van geurstoffen en
specifieke componenten uit diepe tanks
groter isdan uit ondiepe tanks [zie lit.3].
Daarnaast isuit de proefnemingen gebleken
dat bijeen inde lengterichting doorstroomde
beluchtingstank (propstroming) het grootste
gedeelte van de geëmitteerde geurstoffen in
het voorste gedeelte van de tank ontwijkt
zodat eventueel met partiële afdekking kan
worden volstaan.

Afb. 4 - Foto beluchtingsruimte.

opvangen isdaarenboven gekozen voor een
lage oppervlaktebelasting van de nabezinktanks (0,8 m 3 /(m 2 • h) en een lage ontwerpslibconcentratie indebeluchtingstanks (3kg/
m 3 ). Een energiezuinig systeem is bereikt
door de keuze van diepe tanks (5.30 m)
uitgerust met fijnblazige bellenbeluchting
(Brandolbuizen gemonteerd op circa 0,15m
boven de tankbodem). Vooral in combinatie
met de direct gekoppelde gasmotor-blowerunits mag een hoog overall-rendement
worden verwacht (zie ook OC-meting, 3.1.).
Een verdere verfijning isbereikt door het
aanbrengen van een in de stroomrichting
trapsgewijs afnemend aantal beluchtingselementen (respectievelijk 33,33,20, 14%)
in de beluchtingstanks. Bovendien iseen aan
dit systeem aangepaste zuurstofsturing
ingebouwd waarop in het volgend artikel
nader wordt ingegaan.
—Een snelle uitvlakking van pieken is
gewenst om de schadelijkheid van eventuele
toxische lozingen zoveel mogelijk te
minimaliseren. Hiertoe iseen zogenaamd

volledig gemengd systeem de meest ideale
oplossing.
In de hier gekozen beluchtingstankvorm die
in de lengterichting wordt doorstroomd en
voorzien isvan een 'rustige' bellenbeluchting
is geen sprake van een volledige en snelle
menging. Om aan deze wensdeels toch
tegemoet te komen ishet ontwerp zodanig
ingericht dat het eerste deel van de
beluchtingstanks in de toekomst kan worden
voorzien van additionele menging door
middel van mixers.
- De beheersbaarheid van eventueel
optredende geuremissies vanuit de
beluchtingstanks was een zeer belangrijk
aspect. Bijhet te behandelen afvalwater ishet
niet uitgesloten dat er in de beluchtingstanks
geurstoffen en specifieke componenten uit
het afvalwater worden gestript. Diepe tanks
zijn in die situatie duidelijk in het voordeel
vanwege het (bijgebleken noodzaak) relatief
gering af te dekken oppervlak, de goede
zuurstofoverdracht en daardoor het relatief
geringe volume te behandelen aflucht.
Anderzijds dient vermeld te worden dat de

Afb. .1- Schema propstrooml retourslibreaëratie (metprocentuele verdeling vande zuurstofinbrencapaciteit).
VOORBEZONKEN INFLUENT

2.3. Sliblijn
2.3.1. Algemene opzet
Het ontwerp van de sliblijn isgebaseerd op
slibgisting en ontwatering gevolgd door een
bij voorkeur nuttige eindbestemming van het
ontwaterde slib. Met betrekking tot de
definitieve ontwateringsmethodiek bestaat
bij het ter perse gaan van dit artikel nog
onzekerheid. In verband met de mogelijke
geuremissie vanuit het uitgegiste slib kan pas
na een proefperiode van enkele maanden,
gerekend vanaf hettijdstipvan inbedrijfname
van de rwzi, een definitieve keuze worden
gemaakt tussen natuurlijke ontwatering via
drooglagunes (variant I, ingeval van nietstinkend slib) en mechanische ontwatering
met zeefbandpersen en kalknaconditionering
(variant II, ingeval van stinkend slib).
Uitgangspunt hierbij isdat geuremissie bij
mechanische ontwatering technisch beheersbaar isdit in tegenstelling tot geuremissie
vanuit lagunes.
In verband met de gewenste nuttige eindbestemming geniet de laguneringsvariant
niettemin sterk de voorkeur. Met behulp van
2 provisorische indiklagunes en 3drooglagunes bestemd voor respectievelijk 75%en
25% vande totaleslibproduktie zaltijdens de
proefperiode nagegaan worden in hoeverre
van een aanmerkelijke geuremissie sprake is.
Tijdens deze periode zal het niet
TABEL II — Dimensioneringsgrondslagen voorindikking
en gisting.
Indikkers primair slib
Aantal
Type
Diameter
Kantdiepte
Droge-stof-opp.belasting
Indikpercentage
Indikkers secundair slib
Aantal
Type
Afmetingen
Droge-stof-opp.belasting
Lucht-droge-stofverhouding
Indikpereentage

1
ronde gravitatie-indikker
17.X m
3m
46.5kg/(m 2 d)
56%

rechthoekige flotatie-indikker
L x B x D = 1 6 x 3 , 3 x 3m
I20kg/(m 2 d)
0,04 kglucht/kg d.s.
4%

Gistingstanks (inc!. gashouders)
Aantal
2 (parallelbedrijf)
Inhoud
5.430 m3(per tank)
Verblijftijd
20 dagen
Droge-stofreductie
30%
5.800 m 3 /d
Gasproduktie
2
Aantal gashouders
Inhoud gashouders
750m 3 /(per stuk)
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gelaguneerde slib in vloeibare vorm voor
cultuurtechnische doeleinden worden
gebruikt of in het uiterste geval met het
effluent worden geloosd.
Hieronder zal nader worden ingegaan op de
slibverwerking van de rwzi-Bath.
De dimensioneringsgrondslagen van de
voorindikkers en de slibgisting zijn
samengevat in tabel II.
2.3.2. Toelichtingopdekeuzevoor flotatieindikking van het secundaire slib (zie afb. 6)
Uit de eerdergenoemde proefnemingen op
semitechnische schaal isgebleken dat zowel
de bezinkingseigenschappen als de
indikkingseigenschappen van het secundair
slibalsslecht gekwalificeerd moeten worden.
Hoewel schaaleffecten hier mogelijk een rol
hebben gespeeld iser bijhet ontwerp
rekening mee gehouden dat ook op praktijkschaal tegenvallende bezinkings- en
indikkingsresultaten zullen optreden.
De maatregelen om slechte bezinkingseigenschappen te vermijden respectievelijk
de gevolgen hiervan te minimaliseren zijn
beschreven in 2.2.2.
De verwachte slechte resultaten met conventionele gravitatie-indikking (van het
secundaire slib) hebben geleid tot een keuze
voor een gescheiden systeem: gravitatieindikking van het primaire sliben flotatieindikkingvan het secundaire slib.Met behulp
van flotatie-indikking van het secundaire slib
kan een aanzienlijk hogere indikkingsgraad
worden behaald dan met gravitatie-indikking.
Dit wasvooral van belangmet hetoogop het
binnen redelijke grenzen houden van het
volume van de slibgistingstanks.
Daar de semitechnische proefinstallatie
onvoldoende spuislib produceerde voor
flotatie-experimenten op technische schaal,
is het ontwerp gebaseerd op laboratoriumexperimenten, praktijkervaringen uit
Engeland en Zweden, literatuurgegevens [lit.
4] en op resultaten behaald met een mobiele
flotatieproefinstallatie opgesteld bij de rwzi's
Rijen en Breda. In verband met de voorkeur
voor natuurlijke ontwatering van het
uitgegiste slib isbesloten bij de flotatie geen
gebruik temaken van flocculanten,daardeze
mogelijk een negatieve invloed kunnen
hebben op het natuurlijk ontwateringsproces.
De consequentie van deze beslissing wasde
keuze voor een lage droge-stofoppervlaktebelasting (120 kg/(m 2 • d) om toch een
voldoende hoog indikkingspercentage (4%)
te bereiken.
Voorts isde voorkeur gegeven aan het
zogenaamde recyclingsproces waarbij alleen
verdunningswater wordt belucht onder
verhoogde druk. Direct na expansie wordt
het verdunningswater gemengd metslibinde
flotatietank.
De lucht-droge-stofverhouding bedraagt
maximaal 0,04 kg/kg. Qua uitvoeringsvorm
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Afb. 6 - Overzicht vande flotatie-indikker.
TABEL III - Dimensioneringsgrondslagen indik- en
drooglagunes.
Indiklagunes ten behoeve vimnitgegistslib
Aantal
2
Afmetingen
: LxBxD = 50 x50 x2m
Hydraulische belasting
40 m 3 /(m 2 •jaar)
Indikpercentage
: 5%
Drooglägunes
Aantal
14
Netto oppervlak (totaal) : 8.2 ha
Vulhoogte
: 2m
Hydraulische belasting : 1,5m'/(m 2 jaar)
Eind-droge-stofpercentage
: 20 à25%

isgekozen voor twee rechthoekige tanks met
kettingruimers waarmee een flexibele
bedrijfsvoering mogelijk is.
Alvorens het gefloteerde slib naar de
gistingstanks wordt gepompt wordt het eerst
ontgast in een ontluchtingstank. De
apparatuur zal onder normale omstandigheden continu (24 uur per etmaal) in bedrijf
zijn.
2.3.3. Dimensionering slibontwatering
De dimensioneringsgrondslagen van variant
I, de natuurlijke slibontwatering ca. zijn
samengevat in tabel III.

Ter bescherming van het grondwater zal
onder de lagunes een drainagesysteem
worden aangelegd. Hiermee zalde grondwaterstand worden beheerst opeen zodanige
wijze dat enerzijds het percolatiewater wordt
afgevoerd naar de rwzi en anderzijds slechts
een minimale toestroming van omliggend
schoon grondwater wordt bewerkstelligd.
Voor het aflaten van bovenstaand regen- en
slibwater worden decanteerinrichtingen
aangebracht.
Na indroging zal het ontwaterde slib indien
mogelijk direct worden afgezet voor cultuurtechnische toepassing of ineigen beheer
worden verwerkt tot zogenaamde zwarte
grond.
Voor de geprojecteerde verdere verwerking
tot zwarte grond van het inde lagunes
ontwaterde slib iseen netto-oppervlakte van
6 ha benodigd.
Dit terreinoppervlak zal in de toekomst
zonodig worden aangekocht.
De dimensioneringsgrondslagen van variant
II. de mechanische ontwatering, zijn
samengevat in tabel IV.
Bij de variant mechanische ontwatering ligt
de nadruk op beheersbaarheid van de
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TABEL IV - Dimensioneringsgrondslagen mechanische
ontwatering c.a.
Na-indikkers ten behoeve van het uitgegisteslib
Aantal
Type
ronde gravitatie-indikker
Diameter
16,8 m
Kantdiepte
4m
Droge-stof-opp.belasting
38kg/(m2d)
Indikpercentage
: 4°
Zeejhandpersen
Aantal
Capaciteit
Bedrijf
Droge-stofperc. koek

3 (1 reserve)
18,5mVuur
16h/d, 5 dagen/week

Menginstallatie voor ongebluste kalk
Aantal
1
Capaciteit
6m'/h ontwaterd slib
Bedrijf
: 16h/d, 5 dagen/week
CaO toevoer
± 100kg/m 3ontwaterd slib
Eind-droge-stofpercentage
: 35%

geuremissie en het produceren van een goed
stortbaar eind-produkt. In verband met het
eerstgenoemde aspect isbij deze variant
speciale aandacht besteed aan afdekking,
luchtafzuiging en luchtbehandeling van
indikkings- en ontwateringsapparatuur. Met
betrekking tot het tweede aspect isde
toevoeging van ongebluste kalk aan het
ontwaterd slib van groot belang ter
verkrijging van een voldoende droog
eindprodukt. Door deze toevoeging wordt
een deel van het slibwater chemisch
gebonden (hydratatie) terwijl een ander deel
verdampt als gevolg van de vrijkomende
reactiewarmte. Via tussenopslag in een
gesloten silo zal het slib tenslotte worden
afgevoerd naar een stortplaats.
2.4. Bijzondere aspecten
2.4.1. Emissiebeperkende maatregelen
In 1981 zijn in de proefinstallatie te Bergen
op Zoom een aantal emissie-onderzoeken
uitgevoerd. Het doel van deze onderzoeken
was onder meer het voorspellen van de

Afb. 7 - Slibgistingstanks.

emissie van geur en specifieke componenten
uit de rwzi-Bath. Eén en ander is uitvoerig
beschreven in een eerdere publicatie [zie lit.
3].
Op basis van de resultaten van deze
onderzoeken isbij het ontwerp een aantal
emissiebeperkende maatregelen getroffen:
de zogenaamde maatregelen eerste fase.
Daarenboven isbij het ontwerp rekening
gehouden met mogelijk in de toekomst te
treffen vervolgmaatregelen.
De emissiebeperking eerste fase houdt in:
afdekking en afzuigen van het hoofdverdeelwerk, de tussenverdeelwerken (2stuks)ende
overstortgoten van de voorbezinktanks.
Tevens isvoorzien in effluentspoeling op de
gravitatie-indikker voor primair slib.
Bij het ontwerp van het luchtafzuig- en
behandelingssysteem werden de volgende

TABEL V - Dimensionering luchtafzuig- en behandelingssysteem.
Ventilatievoud
(h->)

Ventilatorcapaciteit
(m3/h)

Aantal
compostftIters

Onderdeel

Luchtvolume
(m3)

Hoofdverdeelwerk

1 x 200

10

2 x 1.000

2 x 50 m 2

Tussenverdeelwerken

2 x 140

7

2x 1.000

2 x 50 m2

Goten voorbezinktanks

4 x 200

5

4 x 1.000

4 x 50 m 2

Totaal

1.280

(-)

8 x 50 m2

Afb. 8 - Schema compostftlter.

PERC0LAATPUT
MET WATERSLOT
LUCHTAANVOER
WATERAFVOER

uitgangspunten gehanteerd:
a. zodanige ventilatiecapaciteit dat onder
alle bedrijfsomstandigheden onder de afdekking een onderdruk wordt gehandhaafd;
b. minimale lengte van de luchtleidingen;
c. standaardisatie van ventilatoren en
compostfilters;
d. grote bedrijfszekerheid o.a. bij onderhoud en vervangen van compost;
e. oppervlaktebelasting van de compostfilters van 20 m 3 /(m 2 • h).Deze belastingen
zijn gebaseerd op de compostfilteronderzoeken te Bergen op Zoom [zie lit. 3en5].
De op grond van deze uitgangspunten
vastgestelde dimensionering is weergegeven
in tabel V.
De compostfilters zijn decentraal gesitueerd
op geringe afstand van de afgezogen
onderdelen. De filters zijn uitgevoerd
volgens het drukkamerprincipe;
de composthoogte bedraagt 1 m; zie ook
afb. 8.
In het ontwerp zijn geen voorzieningen
opgenomen om het vochtgehalte van het
compost te verhogen; mocht in de praktijk
blijken dat uitdroging optreedt dan zullen in
de luchttoevoerleidingen watervernevelingsunits worden opgenomen.
Indien de geuremissie uit de niet-afgedekte
delen van de rwzi aanmerkelijk groter isdan
op grond van de prognoses mag worden
verwacht kunnen aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn. Dit betreft het wateroppervlak van de voorbezinktanks en/of de
beluchtingsruimten. Bij het ontwerp van de
rwzi ishiermede op een aantal punten
rekening gehouden te weten:
a. bij de sterkteberekeningen van de
middenkolom van de voorbezinktanks is
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uitgegaan van toekomstige afdekking;
b. in de aan- en afvoerleidingen van de rwzi
zijn voorzieningen aangebracht ten behoeve
van eventuele toekomstige effluentcirculatie
(T-stukken + afsluiter);
c. in het geval van stankoverlast alsgevolg
van zwavelwaterstof kan debouwperiode van
definitieve voorzieningen worden overbrugd
door een tijdelijke dosering van ijzer(III)chloride in het influent. De chemicaliënpompen en het injectiepunt zijn daartoe
reeds aangebracht;
d. de beluchtingsruimten zijn zodanig
ontworpen dat deze relatief eenvoudig
kunnen worden afgedekt.
2.4.2. Toxiciteitsproblematiek
De rwzi-Bath wordt voorcirca 50% (opbasis
van vuillast) belast met industrieel afvalwater,
waarvan weer een belangrijk deel van
chemische origine. Alszodanig betekent een
en ander een potentiële risicofactor voor de
goede werking van de rwzi in de zin van
mogelijke verstoring van het zuiveringsproces door calamiteuze c.q. toxische
lozingen.
In het verleden zijn bij de proefinstallatie te
Bergen op Zoom, die sinds februari 1977in
bedrijf is,een aantal malen verstoringen
opgetreden die wijzen op toxische lozingen.
Uit een globale storingsanalyse kon onder
meer worden geconstateerd:
a. In de eerste periode februari 1977 toten
metjuli 1978isdeproefinstallatie 3xvolledig
verstoord waarbij de installatie opnieuw
moest worden geënt met slibvan elders.
b. Vanaf juli 1978 ishet zuiveringsproces
niet meer volledig verstoord geweest; wel
traden in afnemende mate lichte, tijdelijke
verstoringen op die mogelijk het gevolg
waren van toxische stoffen in het influent.
c. Sindsjuni 1981 ishet zuiveringsproces
continu onverstoord verlopen en voldeed de
effluentkwaliteit ruimschoots aan degestelde
eisen.
d. Het gistingsproces inde proefgistingstank
isvanaf deopstart inaugustus 1979stabielen
zonder enige verstoring verlopen.
Gezien de eerste ervaringen inde proefinstallatie isaanvankelijk overwogen een
automatisch toxiciteitsbewakingssysteem in
te richten teneinde de rwzi te vrijwaren van
een volledige verstoring ten gevolge van
toxische lozingen, met alle consequenties
vandien.
De noodzaak van een dergelijk kostbaar en
arbeidsintensief bewakingssysteem
verminderde echter naarmate de frequentie
van verstoringen van de proefinstallatie
afnam. Gezien het feit dat sindsjuni 198Iin
het geheel geen verstoringen meer optraden
werd besloten in de aanvangsfase te volstaan
met een indicatieve toxiciteitsmeting in de
daartoe aangepaste proefinstallatie te Bergen
op Zoom.
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LUCHT

NABEZINKTANK

VOORBEZINKTANK

^H
Afb. 9 - Schema indicatieve toxiciteitsbewaking ï = 'basislucht', Il = 'regellucht'.

De indicatieve toxiciteitsmeting (zie afb. 9)
functioneert alsvolgt: De beluchtingsruimte
(6.3 m 3 met Brandol-beluchtingselementen)
isvoorzien van een tweevoudig luchttoevoersysteem.
Via één luchttoevoer wordt continu een
hoeveelheid lucht toegevoerd die overeenkomt met het endogene respiratieniveau
(ca. 5 m 3 /h).
De tweede luchttoevoer wordt geregeld op
basis van continu zuurstofmeting in de
beluchtingsruimte (aan/uitregeling.
0 2 -gehalte 2 - 5 mg/l.0-7,5 m 3 /h).
Indien het 0 2 -gehalte hoger wordt dan
5 mg/l issprake van een geremde endogene
ademhaling ten gevolge van toxische stoffen;
bij een 0 2 -gehalte van 7mg/l volgt een
automatische signalering. Het zuurstofgehalte wordt continu geregistreerd zodat
over langere tijd kan worden beoordeeld of
en hoe vaak toxische lozingen optreden.
2.4.3. Corrosiepreventie
Bijhet ontwerpvanderwziisruime aandacht
geschonken aan corrosiepreventie, zowel
door het toepassen van corrosiebestendige
materialen als door het treffen van
aanvullende corrosiewerende maatregelen.
In het hiernavolgende iseen en ander kort
samengevat:
a. Afgedekte ruimten
De overstortgoten van de voorbezinktanks
en de openingen in het betondek van de
verdeelwerken zijn afgedekt met aluminium
luiken (57S). De luikenopde verdeelwerken
zijn uitgevoerd als kneveldeksels; de luiken
op de overstortgoten steunen in aluminium
U-profielen (waterslotafdichting). De
afdekkingen van de duikschotten en overstortranden van de voorbezinktanks zijn
vervaardigd van aluminium.
Ter voorkoming van betonaantasting door
zwavelzuur van de inwendige gedeelten van
de verdeelwerken en de goten van de
voorbezinktanks zijn deze onderdelen
voorzien van een sproei-installatie. die het
beton regelmatig en gelijkmatig nat houdt.
In verband met de keuze van het sproeiertype

zijn in een representatief gedeelte van de
afgedekte installatie-onderdelen sproeiproeven uitgevoerd.
Op basis van dit onderzoek isgekozen voor
vlakstraalsproeiers onder de aluminium
afdekking van de duikschotten en overstortranden en volkegelsproeiers in de
overstortgoten en de verdeelwerken
(fabrikaat Bete, PVC).
De sproeiers zijn gemonteerd op HPE-sproeileidingen (in totaalcirca 1.100sproeiers);als
sproeimedium wordt gefilterd effluent
gebruikt.
Het sproeisysteem bestaat uit 7delen
(3 verdeelwerken + 4 voorbezinktanks) die
aangesloten zijn op de persleiding van de
sproeiwaterpompen (65 m 3 /h).
Door middel van elektrisch bediende
afsluiters en tijdsturing kan het sproeiprogramma worden ingesteld.
b. Overige onderdelen
Aan het beton (Hoogovencement A) is
Rajasil toegevoegd (0,3 1per 100kgcement).
De overige materialen die incontact komen
met afvalwater zijn: PVC,PE,gecoat staal(2
componenten teerepoxy), roestvrijstaal AISI
304. gietijzer (slibleidingen). De ruimerbruggen zijn vervaardigd van aluminium.
3. Onderzoek en bedrijfsresultaten
3.1. Beproeving beluchtingssysteem
Voorafgaande aan de inbedrijfstelling van de
rwzi ishet beluchtingssysteem uitvoerig
beproefd. Het belangrijkste doel van deze
beproeving was het vaststellen van het
zuurstoftoevoervermogen van de
beluchtingsinstallatie. Daarnaast isook
aandacht geschonken aandeverdelingvande
lucht over de beluchtingstanks en aan de
capaciteit en het energieverbruik van de
luchtcompressoren.
Het onderzoeksprogramma is uitgevoerd
door het raadgevend ingenieursbureau
Witteveen + Bos in samenwerking met het
hoogheemraadschap West-Brabant in de
periode 20 tot en met 27 april 1983.
De beluchtingstanks zijn uitgerust met een
fijnblazig bcllenbeluchtingssysteem. De
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TABEL VI - Verdeling van de beluchtingselementen
per heluchtingstank.
Aantal
elementen
Sectie

(-)

Lengte per
element
(m)

I
11
III
IV

240
240
144
144

0,75
0.75
0.75
0.50

Totaal

768

Totale

lengte

Verdeling

(m)

(%)

ISO
ISO
KIS
72

33.3
33.3
20,(1
13,3

540

1110,0

totale luchtinbrengcapaciteit bedraagt
volgens het ontwerp 34.000 m 3 0 /h.
De totale lengte van de beluchtingselementen (type Brandol 70/40 mm, korrel
60) bedraagt 4.320 m.
De specifieke luchtbelasting bedraagt
derhalve 34.000/4.320 = 7.9m 3 0 /(m • h).In
tabel VI isweergegeven hoe de beluchtingselementen zijn verdeeld (zie ook afb. 5).
De metingen van het zuurstoftoevoervermogen zijn uitgevoerd indesectiesIenIV
van één van de beluchtingstanks.
De opstellingvan de beluchtingselementen in
sectie II isidentiek met sectie I. Het
zuurstoftoevoervermogen van sectie IIIis
rekenkundig bepaald door interpolatie
tussen de meetresultaten van de secties I (II)
en IV.Opdezewijze koneen goede schatting
gemaakt worden vanhet zuurstoftoevoervermogen van de gehele beluchtingsinstallatie.
De metingen zijn uitgevoerd volgens dein
Nederland gebruikelijke reaëratiemethode
[zie lit. 6).
De resultaten van de metingen zijn
weergegeven in afb. 10.Hieruit blijkt dat het
specifiek zuurstoftoevoervermogen varieert
tussen 18,6en 28,5 g/m3,,per m stijghoogte;
het gemiddelde bedraagt 2,1g/m3() perm
stijghoogte. Het totale zuurstoftoevoervermogen (OC) bedraagt 3.640 kg/h.
Bij het ontwerp was uitgegaan van een
specifiek zuurstoftoevoervermogen in
afvalwater van 12g/m 3 0 per m stijghoogte.
Uitgaande van een a-waarde = 0,8 komt dit
neer op een specifiek zuurstoftoevoervermogen van 15g/m 3 0 per m stijghoogte.
De zuurstofinbrengcapaciteit voldoet
ruimschoots aan het ontwerp.
Op basis van het opgenomen vermogen van
de elektromotorcompressorcombinatie ishet
zuurstoftoevoerrendement berekend; deze
bedraagt 4,4-4,9 kg/kWh.
De verdeling van de lucht van de verdeelleidingen naar de diverse sectieswas tijdens
de OC-meting niet gelijkmatig, ondanks de
identieke opbouw en lengte van de
beluchtingsroosters. In overleg met de
leverancier worden thans (7juli 1983)
maatregelen voorbereid om de luchtverdeling
te verbeteren.
3.2. Ervaringen bijde opstart
Voorafgaande aan de opstart iseen
gedetailleerd draaiboek opgesteld met

betrekking tot de ingebruikneming van de
rwzi. Gezien de omvang van de zuiveringsinstallatie en de risico's met betrekking tot
mogelijke stankoverlast isgekozen voor een
gefaseerde opstart van het zuiveringsproces.
Allereerst werden begin mei 1983de
compostfilters inwerking gesteld.
Opstart waterbedrijf
Op 13mei 1983werden 2van de 8
beluchtingstanks geënt met 800 m 3 ingedikt
secundair slib van de rwzi-Breda tot een
droge-stofgehalte van 1,5 kg/m3.
Op maandag 16mei 1983werd het eerste
influent te weten 1 1.000m 3op de installatie
aangevoerd. Gedurende de opstartperiode
werd gedurende een beperkt aantal uren per
dag het influent naar de installatie gevoerd.
Gedurende deoverige urenwerd het influent
rechtstreeks geloosd op de Westerschelde.
De overige beluchtingstanks werden
successievelijk geënt met het surplusslib van
de reeds in werking zijnde tanks. De 4 voorbezinktanks werden parallel met de opstart
van de beluchtingstanks ingebruik genomen.
Op deze wijze werd de rwzibinnen één
maand inbedrijf gesteld.Op 17juni 1983was
het waterbedrijf volledig ingebruik en werd
de totale afvalwaterstroom van de afvalwaterpersleiding continu naar de rwzi
gevoerd.
Opstart slibbedrijf
De slibgistingsinstallatie isvrijwel volledigin
duplo uitgevoerd, te weten 2slibgistingstanks, 2gasmengcompressoren en 2gashouders. De gasleidingen zijn over het
algemeen in enkelvoud uitgevoerd.

Op 3 mei 1983werd gestart met het
verwarmen van de inhoud van slibgistingst a n k - 2 . 0 p 17mei 1983werd een begin
gemaakt met het explosieveilig maken van
het systeem gashouder-2, gasmengcompressor-2 en slibgistingstank-2. Het
uitgangspunt voor het explosieveilig maken
wasdat het zuurstofgehalte inhet gassysteem
verlaagd diende teworden totonder 14%;in
die situatie kan nooit een explosief mengsel
met methaan ontstaan. Het zuurstofarm
maken geschiedde in 3 fasen:
a. Gasruimte in de slibgistingstank-2 door
het doorleiden van de lucht door een
zuurstofverbruikend slib-watermengse!tot
een zuurstofgehalte < 10%.
b. Gashouder-2 dooraanvullen met aardgas
tot een zuurstofgehalte < 10%.
c. Gasleidingensysteem door middel van
doorspoeling vanuit de gashouder.
Op 23 mei 1983washet systeem explosieveilig en werd het slibgistingsproces gestart.
Tijdens het toevoeren van primair slib op
24 mei 1983werd het opstartproces abrupt
beëindigd door het instorten van het
betonnen dak van de tank.
Hoewel het onderzoek naardetoedracht van
deze calamiteit bij het ter perse gaan van dit
artikel nog niet isafgerond, isde voorlopige
conclusie dat het dak isingestort door
onderdruk in de tank alsgevolg van hevelwerking via de noodoverlaat.
In afwachting van het bedrijfsgereed komen
van de slibgistingstank-1 werd het primair
slibsamen met heteffluent afgevoerd naarde
Westerschelde.
Inmiddels ismet de reparatie vanslibgistingstank-2 een aanvanggenomen:de verwachting

Afb. 10 - Specifiek zuurstoftoevoervermogen alsfunctie vandespecifieke luchtbelasting vande elementen,
(ontwerp = 7,9m30/(m • h).

b \

2U
22
20

sectie LY

18

16

-

14

12

specifieke belasting
elementen [m?/(nah ]

H 2 0(lf>) I983,nr. 18
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TABEL VII - Bedrijfsresultaten rwzi-Balh
(periode I7-M)juni I9XJ).
Influent

0
vuillast
pH

czv
Kjeldahl-N
Voorbezinking
CZV
Kjeldahl-N
primair slib
CZV-verwijdering
Kj.N-verwijdering
Beluchting
droge-stofgehalte
glocirest
BZV-slibbelasting
slibindex

(rrvVd)
(i.e.)

(-)
(mg/l)
(mg/l)

55.0(H)
330.00(1
7,9
790
52

(mg/l)
(mg/l)
(g/(i.e. • d))

560
45
20
29
14

(%)
(%)
(g/D

(%)

(kg(kg d))
(ml/g)

2,8
25
= 0.12
150

Effluent
CZV
Kjeldahl-N
zwevende stol

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

62
4
5

Totaal
CZV-verwijdering

(%)

92

Totaal
Kj.N-verwijdering

(%)

92

isdat deze medioseptemberweerzal kunnen
worden opgestart.
Op 22 juni 1983werd slibgistingstank-1
opgestart.
Naar verwachtingzaleindjuli 1983het eerste
uitgegist slib naar de proeflagune worden
afgevoerd.
3.3. Eerste bedrijfsresultaten
Reeds gedurende de eerste dagen van de
opstartperiode werd een goede verwijdering
van zuurstofbindende stoffen geconstateerd.
Na 2 weken kwam de nitrificatie op gang. In
tabel VII zijn de gemiddelde bedrijfsresultaten weergegeven over de periode
17-30 juni 1983;indeze periode loosde de
afvalwaterpersleiding nagenoeg continu op
de installatie.
De CZV/BZV-verhouding bedraagt, zowel
voor het influent als het voorbezonken
influent, circa 2.
De BZV-belasting van de installatie bedroeg
in deze periode gemiddeld circa21.700kg/d;
dit komt overeen metcirca400.000 i.e.à54g
BZV/(i.e. • d). Geconstateerd kan worden
dat de installatie nagenoeg volgens de
ontwerpgrondslagen wordt belast.
Uit de gegevens van tabel VII blijkt tevens
dat een zeer goed zuiveringsresultaat wordt
behaald en dat ruimschoots aan de gestelde
effleuenteisen kan worden voldaan.
4. Slotbeschouwing
De totstandkoming van de rwzi-Bath vormt
na de realisering in 1973van de afvalwaterpersleiding westelijk Noord-Brabant het
sluitstuk van de (afvalwater-)sanering van
dit gebied en draagt alszodanig bij tot de
sanering van de Westerschelde.

De rwzi kan met een capaciteit van
405.000 i.e. en 14.000 m 3 /h alseen van de
grotere en door de aard van het te
behandelen afvalwater alsmin of meer enig
in zijn (Nederlandse) soort worden
beschouwd.
Hoewel de rwzi alszodanig bestempeld kan
worden als een 'conventionele' actief-slibinstallatie met slibgisting,wordt in deze
bijdrage een aantal bijzondere aspecten
belicht welke van belang kunnen zijn voor
ontwerpers en beheerders van zuiveringstechnische werken.
Belangwekkend in dit verband zijn, naast het
vele - vaak experimentele - vooronderzoek,
onder meer:
—De opzet en beproevingsresultaten van het
(bellenjbeluchtingssysteem.
—De emissiebeperkende maatregelen te
weten afdekking van verdeelwerken en
overstortgoten inclusief behandeling van de
ventilatielucht doormiddel van compostfilters
en eventuele additionele ijzerdosering in de
afvalwaterstroom.
—De corrosiebestrijding door middel van
een geprogrammeerd sproeisysteem.
—de toxiciteitsbewaking (door middel van
een semi-technische proefinstallatie).
—De slibverwerking met onder andere
flotatie van het secondairsliben na-indikking
en ontwatering in lagunes van het uitgegiste
slib.
Van grote betekenis hierbij isgeweest de
semi-technische proefinstallatie teBergen op
Zoom die de afgelopen jaren een onmisbare
schat aan kennisen ervaringheeft opgeleverd
met betrekking tot zaken als:
—de behandelbaarheid van het (complete)
afvalwater en het slib;
— de uitworp van geurstoffen en specifieke
componenten;
—de toxiciteitsbewaking;
—het opstarten van de rwzi.
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Onderzoekplan rioleringen
waterkwaliteit gereed
De Nationale Werkgroep Riolering en
Waterkwaliteit heeft een onderzoekplan
ingesteld en aangeboden aan het algemeen
bestuur van de STORA en de Minister van
VROM.
De NWRW werd door STORA en VROM
ingesteld voor de periode 1982-1986.
Doel van de NWRW ishet verdiepen van
kennis en ervaring betreffende ontwerp,
uitvoering (renovatie medebegrepen) en
onderhoud van rioolstelselsmet bijbehorende
randvoorzieningen (bergbezinkbassins e.d.)
in verband met de effecten daarvan op
overstortingen en de invloed van overstortingen en regenwaterlozingen op
oppervlaktewater.
Naast voorbereidend onderzoek zal aandacht
worden besteed aan de volgende thema's:
—Onderzoek vuilemissie rioolstelsels.
—Onderzoek processen in rioolstelsels.
—Onderzoek riooltechnische maatregelen
ter beperking vuilemissie.
—Onderzoek effecten vuilemissie op de
kwaliteit van oppervlaktewater.
—Onderzoek processen in oppervlaktewater.
—Onderzoek oppervlaktewatertcchnische
maatregelen ter beperking effecten
vuilemissie.
Met dit onderzoek isinde komendejaren een
bedrag van ongeveer tweemiljoen gulden per
jaar gemoeid.
Instanties, die onderzoekvoorstellen willen
indienen, wordt aangeraden telefonisch
contact op te nemen met het secretariaat van
de NWRW, ministerie van VROM, Postbus
450, 2260 MB Leidschendam, t.a.v. de heer
ir. G. Martijnse, tel. 070 - 20 93 67.
Exemplaren van het onderzoekplan kunnen
worden besteld door overmaking vanƒ 25,—
per exemplaar op giro 1811583 tn.v.
Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne.
Van Alkemadelaan 85,2597AC Den Haag.
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Energievoorziening enzuurstofregeling rwzi-Bath

1. Energievoorziening
1.1. Inleiding
Bij het gistingsproces op de rwzi-Bath komt
naar schatting jaarlijks ca. 2.100.000 m 3
gistingsgas vrij. Dit gas kan voor de volgende
doeleinden worden gebruikt:
—Brandstof voor verwarmingsketels om de
temperatuur in de slibgistingstanks op ca.
32 °C te houden en voor de verwarming van
gebouwen.
- Brandstof voorgasmotoren ter aandrijving
van beluchtingscompressoren en/of
generatoren ter opwekking van elektrische
energie.

ING. A. POLDERVAART
Hoofd afd. Werktuigbouwkunde
Adviesbureau Bongaerts.
Kuyper en Huiswaard

IR. G. J. SCHOUTEN
Werktuigbouwkundig ingenieur
Adviesbureau Bongaerts,
Kuyper en Huiswaard

Daar bijuitsluitend gebruik voor verwarming
slechts ca. 50% van de geproduceerde gashoeveelheid verbruikt zou worden, isin het
onderhavige geval het gistingsgas aangewend
als brandstof voor gasmotoren. In de
warmtebehoefte voorslibverwarmingenverwarming van gebouwen (ca. 20 x 106 MJ/a)
wordt voorzien door gebruik temaken van de
vrijkomende warmte uit het koelwater vande
gasmotoren en voor een deel uit de uitlaatgassen van de gasmotoren.
De totale energiebehoefte van de installatie
(equivalent aan ca. 35x 106MJ/a) kan door
het gistingsgas niet worden gedekt.
Aanvullend staat ter beschikking aardgas als
brandstof voor de gasmotoren en elektrische
energie te leveren door de PZEM (Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij).
1.2. Opzet van de energievoorziening
Voor de opzet van de energievoorziening is
maatgevend geweest de verhouding van het
geïnstalleerd vermogen tot het energieverbruik in drie hoofdgroepen:

Uit het overzicht blijkt dat de beluchting de
grootste energieverbruiker isen ook ten
opzichte van hetgeïnstalleerde vermogen het
hoogste verbruik heeft.
De effluentpompen hebben het laagste
energieverbruik, alsgevolg van het relatief
geringe aantal draai-uren van de pompen op
rwa-capaciteit. Het beschikbaar stellen van
het benodigde vermogen door het opwekken
van eigen energie isvoorde effluentbemaling
niet rendabel. Het effluentgemaal isaangesloten op het net van de PZEM. Bij
eventuele storingen in de stroomlevering
door de PZEM ishet echter mogelijk één
effluentpomp tot een vermogen van 210kW
door de eigen centrale te voeden, waardoor
te allen tijde een beperkte afvoer van het
effluent gewaarborgd is.Overigens is
gekozen voor de volgende opzet:

Geïnst.
1. Water- en
slibgcdeelte
2. Beluchting
3. Effluentbemaling
Totaal

Gem.
opgen.

620

300

70S

570

Beschikbare warmte op uurbasis uit:
Koelwater en smeerolie MJ/h
Uitlaatgassen
Totaal uit koelwater en
uitlaatgassen MJ/h
Warmtebehoefte voor verwarming
Maximum MJ/h
Gemiddeld MJ/h

975

300

8 x 10«

1.170

35 x 10"

3.772

Afb. 1- Hoofdschema distributie energieen lucht.
levering van PZEM
. trafo1
400 kVA

> trafo 3

trafo 2
630 kVA

473kW

473kW

_j530kVA

diverse
250kW

GM

241 kW

trafo 't
1 1250 kVA

I 630 kVA

diverse
verbruikers
420 kW

GM

3.494
2.305

1.4. Generatoren en gasmotoren
Voor de elektrische energie-opwekking is
gekozen voor 2aggregaten elk bestaande uit
generatoren, fabrikaat A. van Kaick,
530 kVA/425 kW bijcos-phi 0,8, welke
worden aangedreven door Waukesha gasmotoren type L 5108G met een continu
vermogen van 473 kW bij een toerental van
1.000 min"1.

(

3

gebruikers
241 kW

)368 kW

( 3 ^ ) 8 8 2 kW

°.)

540 kW
GM

effluentpompen
(totaal 14000 m / h l

241kW

9 x 10»
18 x 10«

2.300

2.867
905

Aan degemiddelde warmtevraag kan worden
voldaan door terugwinning van warmte uit
het koelwater en de smeerolie van de
gasmotoren. Voor de maximum warmtebehoefte dient tevens warmte uit de uitlaatgassen te worden teruggewonnen. In de
praktijk zal de energiehuishouding nader
worden geoptimaliseerd, onder andere op
basis van de werkelijke gistingsgasproduktie,
de geldende tarieven voor elektriciteit en
aardgas en het energieverbruik van de
installatie.

1.3. Energie- warmtebalans
Bij het ontwerp isuitgegaan van de
volgende energieverdeling:
Effluentpompen MJ/a
8 x 106
Elektrisch aangedreven
compressor MJ/a
4,54x106
Totaal energielevering
PZEM MJ/a
12,54 x 106

G

Energieverbruik
MJ/a

Beschikbare warmte opjaarbasis uit:
Koelwater en smeerolie MJ/a 25,12 x 106
Uitlaatgassen MJ/a
7,93 x 106
Totaal uit koelwater en
uitlaatgassen MJ/a
33,05 x 106
Warmtebehoefte MJ/a
20,2 x 106

- eigen centrale: 2 gasmotor/generatoraggregaten, elk à 530 kVA;
- beluchting: 3 gasmoter/turbocompressoraggregaten, elk à 241 kW;
- 1elektromotor/turbocompressoraggregaat à 250 kW.
Deze laatste kan naar keuze door de eigen
centrale of via het PZEM-net worden
gevoed.
De eigen centrale werkt parallel aan het net
van de PZEM; teruglevering op het PZEMnet vindt niet plaats. Voor de regeling van de
generatoren isde elektrische belasting
maatgevend.
In afb. 1 isde distributie van energie en lucht
schematisch weergegeven.

3

Verm ogen kW

Totaal energieverbruik
equivalent aan MJ/a
35 x 106
Te leveren uit eigen centrale 22,46 x 106
waarvan uit:
—gistingsgas 16,2 x 106 MJ/a en
—aardgas
6,26 x 106 MJ/a

-naar beluchtingstanks 1 t/m8
luchtkompressoren (5500 _34000 N m V h l
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Afb. 2 - Zuurstofregeling en luchtdistributïesysteem.

1.5. Turbocompressoren en gasmotoren
Voor de luchtvoorziening vande
beluchtingstanks zijn 4 turbocompressoren
opgesteld.
De turbocompressoren zijn van het fabrikaat
Helsingor, type KA 10S,elk met een
maximum volumestroom van 11.400 Nm 3 /h.
De volumestroom isper turbocompressor
regelbaar van 45- 100% door middel van
diffusorverstelling bijconstant toerental. Het
maximum opgenomen vermogen bedraagt
234 kW. De drie turbocompressoren worden
aangedreven door Waukesha gasmotoren
type H2475 Gmet een continu vermogen
van 241 kWbijeen toerental van 1.200 min"1.
Eén turbocompressor wordt aangedreven
door een elektromotor van het fabrikaat
Schorch, 250 kW bij een toerental van
2.950 min"1. Door middel van tussende
motoren encompressoren geplaatste tandwielkasten wordt een toerental van de compressoren verkregen van ca. 13.300 min"1.
1.6. Koelwatersysteem en noodkoeling
Elk der gasmotoren heeft een apart primair
koelsysteem waarin opgenomen een

warmtewisselaar voor de warmteterugwinning ten behoeve van slibverwarming en
ruimteverwarming. Om overtollige warmte
af tegeven iseen noodkoelcircuit opgenomen
met koelspiralen in2beluchtingstanks
(warmteoverdracht tot 9.000 MJ/h).
2. Zuurstofregeling beluchtingstanks
2.1. Algemeen
De voorde beluchtingbenodigde lucht wordt
door vier turbocompressoren viaeen centrale
luchtleiding naar de beluchtingstanks
gevoerd. De volumestroom van elk der
compressoren isregelbaar van 5.508 tot
12.240 m 3 /h bijeen aanzuigtemperatuur van
20 °C.
De acht beluchtingstanks zijn elk onderverdeeld in vier secties.
In elk der acht verdeelleidingen iseen
meetflens en een elektromotorisch bediende
regelklep aangebracht. Hierdoor ishet
mogelijk om per verdeelleiding de luchttoevoer naar viergelijkesectiesvanvier naast
elkaar gesitueerde beluchtingstankste
regelen. Elkesectie isafzonderlijk afsluitbaar
door middel van een inde sectieleidingen

geplaatste handbediende vlinderklep.
In afb. 2isde zuurstofregeling en het luchtdistributiesysteemschematisch weergegeven.
2.2.
Luchtvolumestroomregeling
Voor het verkrijgen van een gewenst
zuurstofgehalte inde beluchtingstanks wordt
gebruikgemaakt van een zogenaamde
cascaderegeling (master-slave systeem).
In het relatief traag verlopende proces van
zuurstofopname wordt het zuurstofgehalte
gemeten per sectie enineen regelkring
vergeleken met een gewenste ingestelde
waarde (setpoint).
Het resultaat van deze vergelijking wordt als
setpoint aangeboden aan een snelle regelkring opgebouwd uit een flowmeting,
flowregelaar en regelafsluiter.
Deze flowregeling compenseert direct elke
flowvariatie alsgevolg van drukvariaties.
Op deze wijze wordt een stabiele zuurstofregeling gerealiseerd.
In bovenomschreven regelkringen treedt
energievernietiging op in de meetflenzenen
in regelafsluiters.
Om deze energievernietiging zo gering
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diffusor verstelling
k kompressoren

setpoint

3 gasmotoren
1 electromotor

lucht

mogelijk te doen zijn isde compressorregeling gekoppeld aan de standen van de
regelafsluiters.
De kiepstanden van alleacht regelkringen
worden vergeleken met een ingestelde
waarde (bijvoorbeeld 90%).
Wordt deze stand door geen enkele afsluiter
gehaald dan worden de compressoren
teruggeregeld: dit betekent minder lucht
waardoor de regelafsluiters verder worden
geopend. Overschrijdt één van de afsluiters
de ingestelde waarde dan worden de
compressoren op een hogere capaciteit
geregeld waardoor de regelafsluiters weer
sluiten.
De sectie welke de grootste hoeveelheid
lucht vraagt ismaatgevend voorhet aantalen
de capaciteit waarop de geïnstalleerde
compressoren draaien.
Deze gehele automatisering bestaande uit
compressorenregeling en de acht zuurstofAfb. 4 - Zuurstof meet en regelAlgoritme regelinstallatie.

STURING COMPRESSOREN

("START J

imetmg

'Inout
ƒ /Output
luchthoe ƒ /zuurstot
veelheid / /vraag

regelkringen zijn ondergebracht ineen vrij
programmeerbare besturing (PLC) fabr.
Siemens type S5-150S.
De regelschema'szijn weergegeven inde afb.
3 en 4.
Alle vereiste eigenschappen zoals
proportionele band, integratie- en
differentiatie-acties zijn in het programma
verwerkt.
Naast de automatische regeling issturing op
handbediening geheel of gedeeltelijk
mogelijk, waarbij alle vereiste parameters
zoals0 2 -gehaltepersectie,flow persectieen
kiepstanden ter beschikking blijven.
Voorwaarden voor de regeling zijn:
1. de regeling moet op automatisch staan;
2. maximaal worden drie compressoren
ingeschakeld;
3. bij toenemende vraag wordt de volgende
compressor ingeschakeld;
4. bij afnemende vraag wordt de langst
lopende compressor afgeschakeld;
5. de compressoren worden in- c.q.
uitgeschakeld door middelvaneenpuls(ca.1
s);
6. de elektrisch aangedreven compressor
kan naar keuze op hoogste of laagste
prioriteit staan. Bij hoogste prioriteit isdeze
compressor continu in bedrijf, bijde laagste
prioriteit komt deze compressor steeds als
laatste in of blijft buiten bedrijf;
7. de volumestroom kan per turbocompressor worden geregeld van 45 -100%.
3. Samenvatting

/Output
1
/meet
/
/compressor/
/capaciteit /

/Output

4 compressoren
meer
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Afb. 3 - Cascade controle regelkring beluchting.
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8 straten

STURING K L E P P E N

Afhankelijk van het opgenomen vermogen
en de warmtevraag kan naar keuze meer of
minder elektrische energie van de PZEM
worden betrokken.
De eigen centrale werkt parallel aan het net
van de PZEM.
De zuurstofregeling iszodanig opgezet dat
acht afzonderlijke regelkringen voor de
beluchtingstanks aanwezigzijn. De totale
luchtvolumestroomregeling vindt plaats op
de grootste open stand van één der acht
regelkleppen.

minde

(EINDE )

Voor de energievoorziening wordt gebruikgemaakt van drie energiesoorten:
—gistingsgas;
—aardgas;
—elektrische energie.
Om een zo laag mogelijk energieverbruik te
verkrijgen wordt het gistingsgas/aardgas zo
optimaal mogelijk benut door gebruik te
maken van een warmte/kracht centrale.

Commissie voor Kwaliteitseisen
vanWaterleidingartikelen
(CKW)
Bindendverklaring Criteria
Het College van Commissarissen van
KIWA NV heeft, met ingang van de datum
van deze publikatie, voor de verlening van
het KIWA-attest bindend verklaard de
Criteria nr. 23
'Door spuitgieten vervaardigde
PVC-hulpstukken met flensaansluitingen'.
Deze criteria kunnen worden besteld, onder
vermelding van titel en nummer, door het
overmaken van ƒ 8,- (inclusief BTW en
verzendkosten binnenland) op postgiro
529295 t.n.v. KIWA NV te Rijswijk.
Deze criteria kunnen ook schriftelijk
(KIWA NV,Postbus70,2280 AB Rijswijk)
of telefonisch (070 -90 27 20) worden
besteld. Betaling dient dan te geschieden
door middel van een acceptgirokaart die met
de bestelling wordt meegezonden.

REIT-erkenning
Met ingang van 1 januari 1983iswegens
opheffing van het bedrijf de REIT-erkenning
ingetrokken van:
—Bouw- enMontagebedrijf Zijlstra-Zeist
BV, Kroostweg 65, 3704 EB Zeist.
Tevens hebben de onderstaande naamswijzigingen plaatsgevonden:
—Installatie Techniek Emsbroek wordt:
Emsbroek Installatietechniek BV;
—Benzinepomprevisiebedrijf F.van den
Hout BV wordt: V.d. Hout-Installatie BV;
—Technisch Installatiebedrijf G. Reehorst
Dubbeldam BVwordt:Technisch Installatiebedrijf G. Reehorst Dordrecht BV;
—V. Smeets en Zn. BVwordt: Verol
Techniek BV.
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'Specifieke milieu-aspectenrwzi-Bath'

'Het is verboden inrichtingen die daarbuiten
gevaar, schade of hinder kunnen
veroorzaken:
a. op terichten of in werking te hebben;
b. uit tebreiden ofte wijzigen, dan welin
zodanige inrichtingen gebezigde werkwijzen te
veranderen,
zonder daartoe verleende vergunning.'
Uit: De Hinderwet; artikel 2, lid 1.

ING. W.G. WIESSNER
Hoogheemraadschap
West-Brabant

IR. R. E. M. VANOERS
Hoogheemraadschap
West-Brabant

*A^h
1. Inleiding
Aan het oprichten van de rioolwaterzuiveringsinrichting 'Bath' te Reimerswaal is
ook een procedure in het kader van de
hinderwet voorafgegaan.
Een procedure, die een tumultueus begin
kende, doch die,vooral dankzij de medewerking van de betrokkenen (zowel overheden als particuliere belangenorganisaties)
begin 1983 tot een goed einde kon worden
gebracht.
Dit artikel schetstdebijzondere wijze waarop
de hinderwetprocedure isgevolgd en gaat in
op de belangrijkste milieufactoren (zoals
stankhinder, emissie van specifieke
componenten, gewasbeïnvloeding en grondwaterbeïnvloeding), die in de vergunning
moesten worden geregeld en waar vaak
(pioniers-)onderzoek aan voorafging
(afb. 1).
2. De hindertetproblematiek
2.1. Het begin
De procedure (maart 1980) isop de tot dan
gebruikelijke wijze gestart. Daar de slibverwerking nog niet besteksgereed was,isin
eerste instantie volstaan met het watergedeelte. De aanvraag waseenvoudig van
opzet, daar ervan werd uitgegaan dat geen
bijzondere milieu-effecten zouden optreden.
Uit eerdere milieu-effectonderzoeken bleek
namelijk dat bestrijding aan de bron meer
voor de hand lag.Ditgezien hetsterk (petro-)
chemische karakter van het via de AWP
(= /4fval Water Persleiding) aangevoerde
afvalwater, veroorzaakt dooreen klein aantal
industrieën. In eerste aanleg werd ook
gerekend op het welslagen van deze
bestrijding aan de bron.
Ten tijde van de ter visielegging van de

fi£'m,

Afb. 1- Beluchtingstanks met op deachtergrond de Bathse brug.

aanvraag (maart 1981)waren de AWPproblematiek en de daarmee samenhangende
milieu-effecten van voornamelijk industriële
afkomst echter volop in de (negatieve)
belangstelling vanwege de uitgebreide
media-aandacht voor soortgelijke
problematiek rondom het voormalige
AWP-/hoofdrioolgemaal Hoeven. Dit
hoofdrioolgemaal veroorzaakte in het
verleden om allerlei redenen nogal wat
klachten.
De hierdoor geactiveerde omwonenden van
de rwzi-Bath. al dan niet gebundeld in
belangengroeperingen, namen met
buitengewone belangstelling kennis van de
aanvraag en vonden vanwege de eerder
geschetste reden, niet die informatie die zij
wensten.
De (te) geringe informatie in de aanvraag
samen met de wijze van berichtgeving over
het hoofdrioolgemaal Hoeven veroorzaakte
nogal wat onrust onder de bevolking.
Dit kwam vooral tot uiting tijdens de
drukbezochte openbare hoorzitting waar
velen bezwaar maakten tegen het verlenen
van een hinderwetvergunning opbasisvande
voorliggende aanvraag.
Ruim 900 mensen tekenden bezwaar aan!
Een daarop georganiseerde infozitting kon
daar geen verandering in aanbrengen.
2.2. Hoe nu verder
2.2.1. De werkgroep stankbestrijding AWP
ca.
Goede raad was duur, vooral omdat
inmiddels duidelijk wasgeworden dat een
belangrijke industriële saneringsmethode
(biologische voorzuivering van petrochemisch afvalwater met zuivere zuurstof)
vooralsnog niet haalbaar bleek.

Om deze tegenslag het hoofd tebiedenwasal
in februari 1981 de "Werkgroep stankbestrijding AWP ca.' opgericht, van waaruit
een uitgebreid onderzoek werd gecoördineerd naar alle stank ca. emissie-aspecten
van het gehele AWP-systeem, inclusief de
hoofdrioolgemalen, de rioolwaterzuiveringsinrichting en eventuele alternatieve
bronbestrijdingsmethodes. Hoewel het
werkterrein van de werkgroep zoals blijkt
zich verder uitstrekte dan de rwzi, ishet
verrichte onderzoek van groot belang
geweest voor de verdere gang van zaken met
betrekking tot de hinderwetsproblematiek.
Omtrent deze onderzoekingen is eerder
uitgebreid gepubliceerd in dit blad [lit. 1],
Voor zover hier van belang wordt daarop in
paragraaf 3 nader ingegaan.
2.2.2. De werkgroep Hinderwet rwzi-Bath
Ook de procedurele kant van de zaak moest
weer worden opgenomen. Burgemeester en
wethouders van de gemeente Reimerswaal
oordeelden dat de eerder ingediende
Hinderwetsaanvraag moest worden aangevuld met het slibverwerkingsgedeelte en
een beschrijving van de werking van de
installaties; tevens moest een zo volledig
mogelijk inzicht worden verschaft in de
milieu-effecten en mogelijke hinderbeperkende maatregelen. Om zeker te zijn
van een completering diedegoedkeuring had
van de betrokken overheden, werd de
werkgroep 'Hinderwet rwzi-Bath' opgericht,
bestaande uit vertegenwoordigers van
gemeente, provincie, regionale inspectie
milieuhygiëne en het hoogheemraadschap
West-Brabant. Vanuit deze werkgroep werd
de aanvraag gecoördineerd en werden
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grondwaterbescherming bij de sliblagunes.
Om een iedervoldoende wegwijstemaken in
deze papierberg werd een zogenaamde
'wegwijzer' aan de aanvraag toegevoegd die
een korte samenvatting geeft van de
betreffende onderdelen.
Van belangwasook dezogenaamde intentieverklaring van het hoogheemraadschap
West-Brabant: 'mocht de installatie buiten
verwachting toch overlast veroorzaken, dan
zal het hoogheemraadschap West-Brabant
alsnog aanvullende maatregelen treffen'.
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Tol nu toe verschenen Nieuwsbrieven.

zonodig aanvullende onderzoeken
geadviseerd.
Dankbaar gebruik werd hierbij onder andere
gemaakt van het onderzoek naar de emissie
van geur en specifieke componenten op de
proefinstallatie te Bergen op Zoom.
2.2.3. Actieve voorlichting
Gezien de (begrijpelijke) reactie van de
betrokken burgerij bleek een (meer) actieve
voorlichting noodzakelijk. Inoverlegmet een
public-relations-bureau werd een voorlichtingsprogramma opgesteld. Basisin dit
programma isde Nieuwsbrief (zie afb. 2).
Deze Nieuwsbrief werd gezonden aan omwonenden, overheden, milieuverenigingen
en de media.

2.3. Aanvulling vande aanvraag
De uiteindelijke aanvulling, die door de
werkgroep Hinderwet alscompleet werd
beschouwd bedroegeen pakket rapporten en
tekeningen van meer dan 25cm dikte
(zie afb. 3).
De aanvulling omvatte onder andere:
—een tekstgedeelte met procesbeschrijving
etc;
—een map overzichts- en detailtekeningen;
—een vijftal rapporten met betrekking tot
het geuronderzoek;
—een rapport met betrekking tot het
geluidsonderzoek;
—een bodemkundig-hydrologisch-onderzoeksrapport met betrekking tot de

2.4. Afronding vande procedure
Tijdens de info- en hoorzittingen, na de
completering van de aanvraag, bleek de
onrust onder de bevolking voor een
belangrijk gedeelte, mede dank zijde
verbeterde aanvraagende intentieverklaring,
verdwenen. Een tiental mensen formuleerde
nog bezwaren.
Vervolgens kon de gemeente de voorschriften opstellen in overleg met de
werkgroep hinderwet. Met name de controle
op de naleving van een aantal voorschriften
gaf vanwege het unieke karakter nogal wat
problemen; hierop wordt in de volgende
paragrafen ingegaan.
Na tervisielegging vandevoorwaarden, tegen
welke overigens niemand bezwaar heeft
gemaakt, kon op 7februari 1983 definitief
worden beschikt.
Een maand later bleek, dat alle betrokkenen
zich konden vinden in deze afloop van de
hinderwetprocedure.
Niemand tekende beroep aan bijde Kroon
tegen het verlenen van de vergunning,
hetgeen de 'Kroon' op het werk van alle
betrokkenen betekende.
Van 900 bezwaren naar geen bezwaar kan
een opmerkelijk resultaat genoemd worden.

Afb. 3 - Overzicht van deaanvulling op de hinderwetsaanvraag.

In de Nieuwsbrief wordt informatie verstrekt
omtrent de voortgang van zaken zoals: De
hinderwetsprocedure, het geuronderzoek en
andere onderzoekingen en de voortgang van
de bouw.
Bij de ingebruikneming van de installatie
(start-up) iseen speciaal nummer verschenen
met informatie wat er zoal bijzo'n 'start-up'
komt kijken.
Om de omwonenden vasteenskennistelaten
maken met de rwzi isin 1982een open dag
georganiseerd waarbij de in aanbouw zijnde
rwzi kon worden bezocht.
Ten tijde van de completering van de
aanvraag iseen persbericht uitgegeven
tezamen meteen samenvattingvande gehele
aanvraag. De complete aanvraag ister
informatie toegezonden aan de betrokken
milieu-organisaties, zodat deze over directe
informatie konden beschikken zonder
afhankelijk te zijn van de ter visielegging.

~*

417

H 2 0 ( I 6 ) 1983, nr. 18

metingen zouden de afzonderlijke procesonderdelen op praktijkschaal moeten
worden afgedekt en worden geventileerd en
bemeten. Deze verschillende uitkomsten
moeten dan weer worden omgerekend via
verspreidingsberekeningen tot een te
verwachten immissiewaarde.
Deze methode bleek erg kostbaar en
omslachtig zodat hooguit met een zeer lage
frequentie kon worden gemeten. Bovendien
isdeze methode zeer indirect (berekening
via/via) zodat de praktische waarde, vooral
naar de burgers toe, gering leek.
Ook de emissieberekening via het geurgetal
van het influent [lit. 2]aangevuld met de
gevonden correlatie geurgetal influent/
emissie AT werd om diezelfde reden
onvoldoende geacht.

A/b. 4-Omgevingrwzi-BathmetSnuffelpalenenmeetpunten Snuffelploeg.

3. Het geuronderzoek
Het geuronderzoek isuitgevoerd aan de
proefinstallatie te Bergen op Zoom. Deze
proefinstallatie zuiverde reedsjaren het
AWP-water op semi-technische schaal (100
i.e.) in het kader vandevoorbereiding vande
rwzi te Bath. Voor het onderzoek werden de
verschillende onderdelen afgedekt en
geventileerd.
Van de ventilatielucht werd met behulp van
een reukpanel (waarin omwonenden, de
gemeente Reimerswaal en het hoogheemraadschap West-Brabant vertegenwoordigd
waren) de geurconcentratie bepaald. Tevens
werd gaschromatisch het gehalte van een
aantal specifieke componenten (zoals
benzeen) bepaald. Met behulp van een
compostfilter kon het zuiverend effect
hiervan worden vastgesteld voor geur en
specifieke componenten.
Via opschaalfactoren zijn de resultaten van
deze metingen vertaald naar de praktijksituatie [lit. 1],
De resultaten van het geuronderzoek,
vastgelegd ineen vijftal rapporten, vormden
een belangrijke basis voor de werkgroep
Hinderwet. Met deze gegevens kon worden
afgeschat in welke mate de inrichting hinder
zou veroorzaken en viawelke procesonderdelen. Op deze manier kon ook het
effect van eventueel te treffen emissiebeperkende (vervolg-)maatregelen worden
afgeschat.
Mede op grond van de uitkomsten van het
onderzoek werd besloten tot hetafdekken en
ventileren van de verdeelwerken en de goten
van de voorbezinktank. De ventilatielucht
wordt met behulp van compostfilters
gezuiverd.

Als gevolg van deze maatregelen wordt
verwacht dat geen stankoverlast bij de
dichtstbijzijnde woonbebouwing wordt
veroorzaakt. In de ongezuiverde ventilatielucht wordt continu het H2S-gehalte
gemeten. Op dezewijze kanworden nagegaan
in hoeverre het H 2 S-probleem in de
toekomst noopt tot nadere maatregelen.
Met betrekking tot specifieke componenten
wordt verwacht dat ook op korte afstand van
de installatie-onderdelen (dus binnen de
terreingrens) geen voor de gezondheid
schadelijke concentraties zullen voorkomen.
4. De snuffelploegmetingen
Op grond van de berekeningen uit het
geuronderzoek isvoorspeld welke geuremissie en de daarbij behorende stankimmissie door de inrichting zou worden
veroorzaakt bij de gekozen maatregelen.
Omdat deze voorspelling onzeker was, kon
niet,zoalsinde hinderwet bijvoorkeur wordt
gedaan, worden volstaan metde zogenaamde
middelvoorwaarden (bijvoorbeeld het voorschrijven van de gekozen afdekkingen). Het
moesten doelvoorwaarden worden.
In zo'n geval wordt dan een immissieconcentratie (met eventuele overschrijdingskans) of een emissievracht voorgeschreven.
Op zich niet zo'n probleem, maar ook de
naleving van een voorschrift moet kunnen
worden gecontroleerd en dat isin dit geval
uiterst moeilijk. De immissieconcentratie
nabij de woonbebouwing mocht niet meer
dan enige geureenheden per m3 bedragen.
Deze waarde isop geen enkele wijze
(snuifkar of i.d.) vast te stellen vanwege de
geringe intensiteit. De emissieconcentraties
zijn op zich wel vast te stellen. Voor deze

Gekozen moest worden voor een
pragmatische oplossing, eenvoudig van
opzet, zodat een behoorlijke frequentie kon
worden behaald, (het emissiebeeld wisselt
nogal) en een zo dicht mogelijke benadering
van de beleving van de omwonenden.
Uiteindelijk werd gekozen voor de snuffelploegmethode. Het principe iseenvoudig.
Met een groep goed ruikende mensen
(snuffelploeg) wordt inhet veld de afstand
bepaald tot waar de rwzi met de neus iswaar
te nemen (geurgrens). Dit gebeurt door de
rwzi tegen de wind in te naderen. Door
gedurende een bepaalde periode deze waarnemingen frequent te herhalen iseen goed
beeld teverkrijgen vandeinvloed vanderwzi
op z'n omgeving. Deze methode isonder
meer eerder toegepast door de gemeente
Bergen op Zoom, uitgebreid getest bij de
rwzi te Breda en uitgewerkt door de rwziBath. Deze snuffelploegmethode isnu (als
eerste in Nederland) vastgelegd in de
hinderwetvergunning door middel van een
meetvoorschrift (afb. 4).
Als aanvullende waarneming wordt ook de
bepaling van het geurverdunningsgetal van
het influent voorgeschreven.
Dit om nategaanofdit (opzicheenvoudig te
bepalen getal) een voldoende directe relatie
heeft met de geurwaarnemingen in het veld
en zo een bruikbaar voorspellende werking
kan hebben. De op deze wijze gevonden
geurgrens van de rwzimag volgens de
voorschriften de 500 mvanaf het terrein van
de inrichting 1% van de waarnemingen (per
windsector van 30°) overschrijden (over een
meetperiode van 1 jaar).
De snuffelploeg bestaat uit twee ambtenaren
van de gemeente Reimerswaal en twee
ambtenaren van het hoogheemraadschap.
Bij overschrijding van de 'norm' dienen een
of meer van demogelijke vervolgmaatregelen
als omschreven in het geuronderzoeksrapport
te worden geëffectueerd.
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5. Bemonstering vande omgevingslucht
met behulp vanzogenaamde 'snuffelpalen'
5.1. Doelstelling en achtergronden
Door een aantal op de AWP aangesloten
bedrijven worden mét het afvalwater
specifieke componenten waaronder aromatische koolwaterstoffen geloosd.
Het overwegend vluchtige karakter van deze
stoffen houdt in dat ze bij de diverse
behandelingsstadia die het afvalwater in een
rwzi doorloopt alsgasvormige componenten
kunnen vrijkomen. Uit het emissie-onderzoek
met de semitechnische proefinstallatie [zie
lit. 3] isgebleken dat koolwaterstoffen voor
het grootste deel bij het zuiveringsproces en
de bijbehorende partiële luchtreiniging
worden afgebroken terwijl een klein deel
naar de atmosfeer ontwijkt. Voor de
kwantitatief en kwalitatief belangrijkste
componenten waaronder benzeen, tolueen
en xyleen, isvastgesteld welke afbraakpercentages bereikt worden en ismet behulp
van verspreidingsberekeningen een schatting
gemaakt van de te verwachten concentraties
in de omgevingslucht. De op deze wijze
opgestelde prognoses leidden tot geruststellende conclusies.Bekend isechterdat het
afvalwater dat op de rwzi-Bath wordt
behandeld een groter aantal van dergelijke
verbindingen bevat, die in het algemeen
slechts in lageconcentraties aanwezigzijn [lit.
4].
Gezien de lage concentraties waarin deze
stoffen in het afvalwater voorkomen zal hun
emissiebijdrage aan het geheel naar verwachting echter verwaarloosbaar zijn.
Met behulp van immissiemetingen (via
continue bemonsteringen periodieke
analysering van de omgevingslucht) zullen
deze prognoses worden geverifieerd.

Daarenboven isbesloten een aantal van de
slechts in geringe concentraties in het
afvalwater aanwezige overige verbindingen
in het immissie-onderzoek op te nemen. Een
en ander kan, gezien de gunstige prognoses,
beschouwd worden alseen bewakingssysteem
'ter meerdere zekerheid'. In de hinderwet
zijn deze metingen dan ook in principe voor
een beperkt tijdsbestek (1 jaar) voorgeschreven terwijl het meetsysteem
gedurende de vier daaropvolgende jaren
'standby' gehouden moet worden (afb. 5).
5.2. Opzet vanhet onderzoek
5.2.1. Selectie van de te onderzoeken
stoffen
Op basisvan deresultaten van het onderzoek
naar milieugevaarlijke stoffen in het AWPafvalwater [lit. 3] iseen selectie gemaakt van
de te onderzoeken componenten.
De volgende criteria zijn gehanteerd:
- Toxische eigenschappen.
Hierbij isgebruik gemaakt van adviezen van
het voormalige ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne omtrent mogelijke
lange termijn effecten van de gevonden
stoffen.
—Stankverwekkende eigenschappen.
Bij selectie op laatstgenoemd criterium is
uitgegaan van inde literatuur gerapporteerde
geurdrempelwaarden [lit. 5[.
Uiteindelijk iseen lijst met 49 stoffen
samengesteld die bij het immissie-onderzoek
worden bemonsterd en geanalyseerd (zie
tabel I).Overigens dient te worden
opgemerkt dat dit geen 'starre' stoffenlijst
betreft. Indien andere belangwekkende
stoffen worden gedetecteerd dan zullen deze
eveneens in het onderzoek worden
betrokken.

5.2.2. Metingen
a. Plaatselijke meetopstellingen
De metingen worden uitgevoerd door de
afdeling Buitenlucht vanIMG-TNOte Delft.
Hiertoe isdoor deze instantie een tweetal
meetposten geïnstalleerd ter weerszijden van
het terrein van de rwzi-Bath,gelegenopcirca
1.000m ten oosten en ten westen van het
centrum van de installatie (zie afb. 4).
De gekozen afstand houdt direct verband
met de dichtstbijzijnde woonbebouwing die
zich eveneens op deze afstand bevindt.
b. Meetprincipe
De monsterneming vindt continu plaats door
omgevingslucht aan te zuigen en te leiden
door adsorptiebuisjes met actieve kool.
Na 24 uur wordt met behulp van een
monsterwisselaar een nieuwe buisje voorgeschakeld.
Het monstervolume bedraagt 2-2,5 m 3en
wordt geregistreerd door een gasmeter. De
monsters worden wekelijks verwisseld. De
analyse gebeurt gaschromatografisch op een
capillaire kolom na desorptie met zwavelkoolstof. Identificatie van de verbindingen
vindt plaats op basis van retentietijden.
Zonodig wordt massaspectrometrische
identificatie uitgevoerd. De detectielimiet
van de meetperiode varieert, afhankelijk van
de aard van de component, van 0,1tot 1
/Ag/m 3 .

c. Meetstrategie
Van de monsters wordt standaard 33%
geanalyseerd.
De keuze van de te analyseren monsters
geschiedt achteraf op basis van
daggemiddelde windrichtingen, waarbij
voornamelijk dagen met windrichting van de
installatie naar één van de twee meetpunten
worden gekozen.
De selectie wordt wekelijks gemaakt aan de
hand van de meteogegevens (daggemiddelde
windrichting, daggemiddelde variatie in
windrichting en windsnelheid) van het
meetstation Waarde. Dit iseen station van
het Nationaal Meetnet Luchtverontreiniging
van het RIV gelegen opeen afstand vancirca
12kmvan de inrichtingen meteen vergelijkbare klimatologie.
De niet-geanalyseerde monsters worden een
halfjaar bewaard. Deze kunnen dus naar
behoefte eveneens worden geanalyseerd ter
verkrijging van aanvullende informatie.
De keuze van de meetpunten houdt in dat
gemeten wordt in de meest voorkomende
windrichting (west tot zuidwest) en dat naast
de bijdrage van de installatie ook die van het
nabijgelegen Antwerpse industriegebied
(zuid tot zuidoost) kan worden bepaald.
5.3. Resultaten vooronderzoek
Vooruitlopend op de inbedrijfstelling van de
rwzi-Bath isbesloten met behulp van één
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specifieke componenten in de atmosfeer (zie
5.) aan normen voor fytotoxiciteit (giftigheid
voorplanten).
- Effectevaluatie op grond van veldwaarnemingen aangevuld met microscopisch
onderzoek.
De methode met behulpvan indicatorplanten
isreedsineen vroegstadium verworpen daar
er geen specifieke indicatorplanten voor
(aromatische) koolwaterstofverbindingen
bestaan.
De tweede genoemde methode is beperkt
toepasbaar. Stoffen als zwavelwaterstof,
aminen en enkele aromatische verbindingen
zijn het meest fytotoxisch zodat mogelijk een
verband kan worden gelegd tussen de
concentratie gemeten inde atmosfeer en
eventuele gewasschade.
Naar verwachting zullen de kritische
concentraties echter niet overschreden
worden.

TABEL I- Bij het immissie-onderzoek 'Bath' betrokken
groepen van verbindingen.
Aantal
onderzochte
verbindingen

Aantal tijdens
de nulfase
aangetroffen
verb indingen

aromatische
koolwaterstoffen

15

13

alifatische
koolwaterstoffen

10

6

chloorhoudende
koolwaterstoffen

11

3

Groep van
verbindingen

zuurstofhoudende
koolwaterstoffen

13

0

totaal

49

22

TABEL II - Bij het immissie-onderzoek 'Bath' (nulfase)
gevonden gemiddelde concentraties van dekwalitatief en
kwantitatief belangrijkste verbindingen (periode april
1982-april 1983).

Verbinding
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
p + m xyleen

Bath 1982- 1983
(^ig/rn3 )

Delft 1978
(referentie)
(Mg/m3)

2,2
3.4
(1.9
1,7

4
10,5
2.3
7

meetpost gesitueerd ten oosten van het
zuiveringsterrein gedurende één jaar de
achtergrondconcentraties van de diverse
specifieke verbindingen te meten
(zogenaamde nulniveaumeting). Een en
ander in verband met de directe nabijheid
van het Antwerpse industriegebied waar
talrijke grote (petro-)chemische bedrijven
zijn gevestigd. Met behulp van betreffende
meetpost zijn vanaf april 1982 gegevens
verzameld. Gebleken isdat van de 49 te
onderzoeken stoffen ergedurende het eerste
jaar reeds 22 in concentraties variërend van
enkele tienden tot enkelemicrogrammen per
kubieke meter regelmatig in de 'schone'
atmosfeer zijn aangetroffen. Dat dit
overigens niet uitzonderlijk isblijkt uit de
eveneens vermelde resultaten van soortgelijk
in 1978verricht onderzoek te Delft [lit. 5]
waartegen de te Bath gemeten concentraties
gunstig afsteken.
In de tabellen Ien II iséén en ander nader
uitgewerkt.
6. Gewasonderzoek
6.1. Doelstelling en achtergronden
Door een aantal agrarische ondernemers
gevestigd indedirecteomgevingvanderwziBath istijdens de hinderwetsprocedure
bezorgdheid geuit over mogelijke schade aan
landbouwgewassen tengevolge van emissie
van specifieke componenten door de rwzi
danwei als gevolg van bodem- of grondwaterverontreiniging. Hoewel niet als
voorwaarde in de hinderwetvergunning
opgenomen heeft het hoogheemraadschap,
in goed overleg met belanghebbenden, op
zich genomen routinematig onderzoek naar
mogelijke effecten te laten instellen (afb. 6).

De omgeving vande rwzi isvoornamelijk agrarisch.

6.2. Meetmethoden
Het onderzoek wordt verricht door het IPO
(Instituut voor Plantenziektenkundig
Onderzoek) te Wageningen. Een drietal
mogelijkheden ter beoordeling van
gewassenschade isinbeschouwing genomen.
—Uitzetten van indicatorplanten.
—Toetsen van de gemeten concentraties van
Afb. 7- De opstelling vande grondwatermeetpunten.

De derde methode wordt algemeen als het
meest bruikbaar ervaren en sluit ook het
beste aan bij de praktijk.
6.3. Meetstrutegie
Besloten ister beoordeling van mogelijke
schade aan gewassen de volgende meetstrategie te volgen:
- per groeiseizoen voert het IPO op een
aangrenzend akkerbouwbedrijf tweemaal
een effectevaluatie uit op grond van
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Afb. 8 - De bodemsituatie in doorsnede.

veldwaarnemingen, aangevuld met
microscopisch onderzoek;
—de concentraties van fytotoxische aminen
en aromatische verbindingen inde atmosfeer
worden gemeten terwijl voor het eveneens
fytotoxische zwavelwaterstof via emissiemetingen en verspreidingsberekeningen de
concentraties indeatmosfeer kunnen worden
ingeschat. De gevonden concentraties zullen
vergeleken worden met de bekende
grenswaarden.

grondwaterverontreiniging veroorzaken.
Daarom zijn goede grondwaterbeschermende
maatregelen noodzakelijk.
Om na te gaan welke maatregelen het best
konden worden aangewend,werd- gezien de
nog jonge bodem (voormalig schorrengebied)

—een uitgebreid grondwateronderzoek
uitgevoerd. Op grond hiervan werd een
aantal beschermende maatregelen
beoordeeld.
—Gezien de ondergrond bleek het niet goed
mogelijk de bodem door verdichting
voldoende afsluitend te maken.
—Het opwekken van een permanente
kwelsituatie, door aanbrengen van diepdrainage, zou opzich een betrouwbare
methode zijn om verspreiding van eventueel
vervuild grondwater tegen te gaan. Deze
methode kent echter een grote waterverplaatsing, waardoor mogelijk droogteschade
kan optreden.
—Het aanbrengen van een verticale folie
rond het gehele laguneterrein gecombineerd
met diepdrainage bleek een betrouwbare
methode tezijn,zonder dat het waterbezwaar
van de permanente kwelsituatie geldt.
In principe werd voor de laatste methode
gekozen.
In de hinderwetsvergunning isde methode
van controle beschreven. Hierbij zijn
grondwatermonsterbuizen bovenstrooms,
benedenstrooms en pal onder de lagunes
voorgeschreven. Bemonstering en uitgebreide analyse moet vaststellen of de

Afb. 9 - Geluidcontouren; prognose.

Bovengenoemde werkwijze zal routinematig
worden toegepast. Als er acute redenen voor
zijn (sterk verhoogde emissie) of alser
(vermeende) gewassenschade isgeconstateerd zal het IPO ook tussentijds worden
verzocht de situatie te beoordelen.
6.4. Onderzoeksresultaten (vooronderzoek)
Ter vastlegging van de nulsituatie zijn in
augustus 1982 een aantal te velde staande en
net geoogste gewassen op een aan het terrein
van de rwzi grenzend akkerbouwbedrijf door
het IPO aan een visueel onderzoek
onderworpen.
Daarbij zijn geen verschijnselen
geconstateerd die in de toekomst aanleiding
zouden kunnen geven tot onduidelijkheid
over de invloed van de rwzi op de gewassen.
Daarnaast zijn bladmonsters geconserveerd
welke zonodig in de toekomst analytisch
nader zullen worden onderzocht waarbij de
resultaten dan als referentie kunnen dienen.
7. Grondwaterbescherming
Als slibverwerkingsmethode isin principe
gekozen voor het gebruik van zogenaamde
drooglagunes. Deze methode waarbij
ingedikt slib wordt verspreid over grote
omdijkte terreinen, kan vanwege het
wegzakken van verontreinigd slibwater.

500m.GRENS

35 dB(A)

45 dB(A)

30 dB(A)

40 dB(A)
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methode in de praktijk ook voldoende
betrouwbaar is.
In de loop van de tijd echter bleek het
aanbrengen vaneen voldoende sterk verticaal
folie toch een zeer kostbare zaak zodat
gezocht moest worden naar alternatieven.
Uiteindelijk isvoorgesteld de lagunes uit te
voeren met zodanig diepe drainage, dat in
alle omstandigheden beneden het laagste
waterniveau van de omliggende polders kan
worden afgepompt. Dit afpompniveau wordt
in het voorstel echter afgestemd op de
werkelijk optredende niveaus in de polders,
zodat nooit te veel wordt afgepompt en het
waterbezwaar en daardoor de kans op
droogteschade tot een minimum wordt
beperkt.
Het systeem meet en registreert de grondwaterpeilen indeomliggende poldersenstelt
de drainwaterpomp hierop in (afb. 7en 8).
8. Het geluidonderzoek
Hoewel wat minder uniek dan sommige
andere onderzoeken die aan de hinderwetaanvrage en -vergunning tengrondslag lagen,
mag het geluidonderzoek niet onvermeld
blijven.
Het onderzoek startte met een achtergrondniveaumeting om na te gaan welke
geluidsomstandigheden in het gebied
heersten zonder rwzi.Aan de hand van dit
verkennende onderzoek werd op grond van
de landelijke richtlijnen (streefwaarden)
geconcludeerd, dat rekening gehouden
moest worden met een te verwachten
geluideis van 45 dB(A) (etmaalwaarde) bij
de dichtstbijzijnde woonbebouwing
(nachtwaarde 35 dB(A).
Vervolgens iseen prognose uitgevoerd van
de geluidproduktie van de toekomstige
zuiveringsinrichting. Deze prognose is
uitgevoerd met verschillende niveausvan
geluidbeperkende maatregelen. Hieruit bleek
dat de in het bestek voorziene beperkende
maatregelen voldoende waren vooreen
geluidniveau van 35 dB(A) bij de dichtstbijzijnde woning (zie afb. 9).
Tijdens het hinderwetoverleg bleek de
gemeente een eisvan 35dB(A)op500mvan
de terreingrens voor te staan, hetgeen goed
aansloot op onze prognoses.

—H 2 S-meting in de ventilatielucht van
afgedekte onderdelen;
—geurverdunningsgetalbepaling van het
influent;
—controle op geurhinder door middel van
snuffelploegmetingen;
—bewaking buitenluchtkwaliteit door
middel van snuffelpalen;
— controle op gewasschade door middel van
veld-onderzoek.
Dat de hinderwetprocedure zelf uiteindelijk
zonder Kroonberoep tot een goed einde is
gekomen, isvooral te danken aan de
positieve inzet van alle betrokkenen. Hierbij
bleek vooral van belang een open, actieve
voorlichting in de richting van de burgerij en
een goed overleg met de gemeente
Reimerswaal en andere betrokken overheden.
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Regencijfers
9. Naschrift
De specifieke milieu-aspecten van de
rwzi-Bath hebben vooral bijde hinderwetproblematiek een bijzondere rol gespeeld.
Om deze aspecten de baas teworden isveel
onderzoek verricht.
Dit onderzoek kon deels worden vertaald in
prognoses met betrekkingtot hinderaspecten
en deels in methodes om de eventuele
effecten van de rwziopde omgeving in de
praktijk vast te stellen.
Van deze laatste kan worden vermeld:

Neerslag in mm
tijdvak
24juni t/m 7juli 1983

Voorwerkloze ingenieurs
De Stichting Postakademiale Gezondheidstechniek biedt werkloze ingenieurs een
beperkte mogelijkheid om de door deze
Stichting georganiseerde cursussen bij te
wonen tegenhetforfaitaire bedragvanƒ 7 5 - ,
waarbij de lunch vanƒ 20 —per dag
facultatief is.Nadere inlichtingen kunnen
verkregen worden bijhetsecretariaat, postbus
5048, 2600 GA Delft, tel.: 015 - 784618.

Valkenburg
De Kooy
Schiphol
De Bilt
Leeuwarden (vliegveld)
Eelde (vliegveld)
Twente (vliegveld)
Vlissingen
Gilze Rijen (vliegveld)
Eindhoven
Vliegveld Zuid-Limburg

-

0,1
1.8
0,2

-

0,2
50,4

