Amsterdam en z'n afvalwater

werden geacht te zijn opgelost met de
dagelijkse waterverversing die in 1872 met
behulp van een bemalingsinstallatie werd
geïntroduceerd. Deze voorziening werd
getroffen nadat door de voltooiing van de
Oranjesluizen het IJ getijdeloos werd,
waardoor de afvoer van afvalwater uit de
stadsgrachten door de natuurlijke eb- en
vloedbeweging niet langer mogelijk was.
Aan het totstand brengen van de lozing op
het IJsselmeer werd destijds al de vraag
verbonden of dit nu zo maar kon. Zou er
misschien toch eerst gezuiverd moeten
worden ?

Binnen de Dienst Openbare Werken van de
gemeente Amsterdam is de hoofdafdeling
Riolering en Waterbeheersing verantwoordelijk voor inzameling, transport en behandeling van hei Amsterdamse afvalwater.
Dit leidde al in 1912 tot het aanleggen van
een centraal rioolstelsel in de 19e eeuwse
wijken met een hoofriool langs de Singelgracht. Dit hoofdriool werd bemalen door
het hoofdrioolgemaal aan de Zeeburgerdijk.
De afvoer vond plaats via een ca. 4 km
lange persleiding naar het IJsselmeer.
Sinds het in werking stellen van dit afvoer-
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stelsel is er op het gebied van de afvalwaterverwerking in Amsterdam nogal wat
gebeurd.
Zo werden voor de 20e eeuwse stadsuitbreidingen in het westen, zuiden en noorden
de naar deze windstreken genoemde rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RI's) in bedrijf
gesteld in respectievelijk 1927, 1937 en
1967. Sindsdien hebben de aanpassingen
van deze RI's gelijke tred gehouden met het
voortschrijden van de stadsuitbreidingen.
Aanleg van het hoofdriool langs de Singelgracht;
omstreeks 1910.

Zinker in de Amstel in het hoofdriool langs de
Singelgracht: omstreeks 1910.

Met als gevolg het bouwen van een 2e, 3e
of zoveelste fase.
Aan de situatie in de binnenstad en de 19e
eeuwse wijken veranderde niet bijzonder
veel. Het centrale rioolstelsel in de 19e
eeuwse wijken is in de jaren 1935- 1940
aangevuld met een centraal rioolstelsel voor
de kern van de binnenstad. Dit stelsel werd
eveneens bemalen door het hoofdrioleringsgemaal aan de Zeeburgerdijk, met afvoer
naar het IJsselmeer. De huizen langs de
alom bekende Amsterdamse grachtengordel
bleven echter, zoals sinds mensenheugenis,
lozen op het water van deze grachten.
De afvalwaterproblemen van deze grachten

Het spreekt vanzelf dat deze vraag steeds
weer aan de orde is geweest. Een maandelijkse chemische en bacteriologische analyse
van het lozingspunt en haar wijde omgeving
toonde echter aan dat de invloed van de
'vetvlek' van beperkte omvang bleef.
Toch zijn tegen de achtergrond van deze
vraag diverse alternatieven voor de afvalwaterafvoer van het centrum en de 19e
eeuwse wijken van Amsterdam ontwikkeld.
Een van de meest recente, gelukkig niet
uitgevoerde plannen, betrof de intergemeentelijke smeerpijp naar de Noordzee. Hierop
zou ook Amsterdam aansluiten.
Al vóór het van kracht worden van de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren was
Amsterdam tot het besef gekomen, dat de
afvalwaterproblematiek niet opgelost wordt
met inzameling en transport alleen, doch
dat hiervoor ook behandeling nodig is.
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Voor de aanpassing van het inzamelingsen transportstelsel werden al diverse uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld,
voordat in 1974 een studiekrediet verleend
werd voor de voorbereiding van het project
RI-Oost. De besluitvorming in dit kader
werd versneld doordat, op basis van een
opgesteld principeplan voor het project,
door de Rijksoverheid een subsidie van
60 % werd toegezegd.

Scheprad gemaal voor verversing van het water in de stadsgrachten;

Spoedig na het van kracht worden van de
WVO had Amsterdam dan ook al een
uitgewerkt plan klaar voor de sanering van
de ongezuiverde lozing op het IJsselmeer
en de aanpak van het bijbehorende bemalingsgebied. het (riolerings)district 1.
Het plan omvat in grote lijnen completering
en verbetering van het rioolstelsel in combinatie met een verbetering van het
transportsysteem, o.a. door herverdeling en
vergroting van de bemalingscapaciteit.
De aanpassingen aan inzamelings- en
transportsystemen vinden eveneens plaats
met het oog op het verlagen van de overstortfrequentie van het in hoofdzaak gemengd gerioleerde stelsel. Beoogd wordt
deze terug te brengen van ca. 40 keer per
jaar tot 5 à 10 keer per jaar.
Uiteraard maakt nu het installeren van de
benodigde zuiveringscapaciteit wel deel uit
van het plan.
De optimalisatie van inzamelings- en transportsysteem enerzijds en behandelingscapaciteit anderzijds kon plaatsvinden doordat in Amsterdam het beheer van rioolstelsel en zuiveringsinstallaties in één hand
is. Vooral met het oog op het tijdsbestek
waarin de diverse planonderdelen gerealiseerd kunnen worden is het totale plan
in twee hoofddelen gesplitst. Het ene deel
omvat het inzamelings- en transportstelsel,
de uitvoeringsduur beslaat enige tientallen
jaren. Het andere deel omvat de eindbemaling met zuiveringsinstallatie, te realiseren
binnen een tijdsbestek van tien jaren. Dit
laatste deel staat inmiddels bekend als 'het
project RI-Oost'. Meer concreet bestaat dit
uit de zuiveringsinrichting (RI-Oost) zelf
alsmede uit de eindgemalen Rhijnspoorplein en Zeeburgerdijk met de afzonderlijke
persleidingen van de gemalen naar de
zuiveringsinrichting. Het gemaal Rhijnspoorplein is gebouwd op een plaats, die
voortvloeit uit een optimale benutting van
het bestaande hoofdriool langs de Singel-

omstreeks

Na het doorlopen van een aantal formele
procedures, zoals het vaststellen van het
bestemmingsplan, stelde de Gemeenteraad
van Amsterdam in 1976 het bouwkrediet
beschikbaar.
In dat jaar zou op basis van het inmiddels
vervaardigde bouwbestek (no. 9 van 1976),
daadwerkelijk met de bouw begonnen zijn,
indien niet met o.a. Provinciale Waterstaat
een hernieuwde discussie over kosten en
onderdelen van de RI gevoerd zou zijn.
Een jaar later was echter ook dit geklaard
en op 5 december 1977 werd alsnog met
de uitvoering van bouwbestek no. 9 van
1976 begonnen.

1900.

Bemonstering van het lozingspunt op het
IJsselmeer door de GG en GD van Amsterdam.

gracht. Het gemaal Zeeburgerdijk (het
voormalige hoofdrioleringsgemaal) wordt
nu totaal verbouwd en voorzien van
nieuwe pompen. In het begin van de
zeventiger jaren is de realisering van de
ontwikkelde plannen ter hand genomen.

Het lozingspunt

van de persleiding naar het

IJsselmeer.

De officiële eerste paal, er zouden er nog
ca. 7.000 volgen, werd op 13 maart 1978
door Wethouder Verheij geslagen.
Sindsdien is een groot aantal bouwkundige
en elektromechanische bestekken tot uitvoering gebracht.
Als eerste hoogtepunt kon in maart 1981
het nieuwe gemaal Rhijnspoorplein de bemaling van het oude gemaal aan de Zeeburgerdijk overnemen.
Na bijna 70 dienstjaren kan dit gemaal nu
even uitrusten totdat het door een ingrijpende verbouwing opnieuw voor langdurige
werkzaamheid geschikt gemaakt is. Dit zal
eind 1982 het geval zijn.
Het volgende hoogtepunt werd al op 1
december 1981 bereikt. De RI-Oost was
zover gereed dat met het opstartprogramma
van ca. 3 maanden begonnen kon worden.
Ten behoeve hiervan kon via een proviso-
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Bouwstadium Rl-Oost april 1981.

Rioleringsdistricten van Amsterdam. Elk rioolstelsel
zulveringsinrichting.

rische aansluiting over een beperkte stroom
afvalwater beschikt worden.
I.v.m. de eind 1981 te vroeg invallende vorst
en de gevaren die dit opleverde voor de
nog niet in gebruik zijnde installatie werd
het volgende hoogtepunt al snel bereikt.
Met het oog op de noodzakelijke vorstbeseherming werd in de nacht van 19 op
20 januari 1982 de lozing op het IJsselmeer
opgeheven en al het afvalwater in de
zuiveringsinrichting behandeld. Dit bleek
voortreffelijk te gaan; het effluent voldeed
terstond aan de gestelde kwaliteit.
De uitgebreide onderzoekingen t.a.v. de
slibverwerking hebben de voltooiing daarvan enigszins vertraagd.
Naar verwachting zal de slibverwerking
echter met extra inspanning toch voltooid
zijn voordat het slib de RI tot aan de
lippen staat.
Het spreekt vanzelf dat een project met
de omvang van RI-Oost ca. voor het
ingenieursbureau van de hoofdafdeling
Riolering en Waterbeheersing (R en W) de
nodige capaciteitsproblemen opleverde.
Dit vooral omdat uit het oogpunt van de
continuïteit niet voor dit eenmalige grote
project tot personeelsuitbreiding overgegaan
kon worden. Dit betekende dat voor detailuitwerkingen een beroep gedaan werd op
andere hoofdafdelingen van de Dienst
Openbare Werken en op ingenieursbureaus.

in 1984 voorzien van een eigen rioolwater-

Ook voor dit externe gebeuren bleef uiteraard het binnen R en W geformeerde
projectteam kaderstellend.
Het is in dit verband dan ook op zijn plaats
allen te danken die hun goede krachten
hebben geleverd aan het totstandkomen van
de Rl-Oost.
In eerste instantie zijn dit de medewerkers

van de hoofdafdeling Riolering en Waterbeheersing zelf alsmede de medewerkers
van de andere hoofdafdelingen van de
Dienst Openbare Werken Amsterdam.
Daarnaast drukten binnen Amsterdam het
GEB en Gemeentewaterleidingen hun
stempel op het gebeuren.
Medewerking gaven verschillende instituten
en diensten van TNO alsmede de Stichting
Bodemkartering Nederland en het Waterloopkundig Laboratorium.
De ingenieursbureaus Witteveen en Bos,
Grontmij, Coast Engineering en Keynesinpark leverden de benodigde ondersteuning.
Uiteraard zou niets mogelijk zijn geweest
zonder de medewerkers van de bedrijven
Rebel Bouw, Betonson, Coopra, Passavant,
De Roos, Netzsch, Spaans, Hemaco en de

Montage van de maquette van Rl-Oost in de luchtf >to van het eiland Zeeburg. Aan de rechterzijde
is de 'vetvlek' van het oude lozingspunt te herkennen.

De rioolwaterzuiveringsinrichting
Amsterdam-Oost,
ontwerpgrondslagen en uitvoering in hoofdlijnen
grote aantallen onderaannemers die ingeschakeld werden.
In tweede instantie is een woord van dank
op zijn plaats voor de medewerkers van de
Rijkswaterstaat Noord-Holland en het
RTZA die i.v.m. de overheidssubsidie van
60 % voor vrijwel alle investeringen, een
begeleiding gaven die het uiteindelijke
succes verzekerde.
Het ziet er dan ook naar uit dat in 1982
het project Rl-Oost voltooid zal worden
binnen het daarvoor beschikbare krediet,
te weten ca. ƒ 130.000.000,— voor de
Rl-Oost en ca. ƒ 50.000.000,— voor beide
gemalen met persleidingen.
Voordat in het volgende meer in detail
op de technische zaken van het project
wordt ingegaan willen wij tot besluit nogmaals iedereen danken die part en deel
heeft gehad aan het realiseren van dit
grootse project, waarop Amsterdam trots
mag zijn.
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Inleiding

Historie

De rioolwaterzuiveringsinrichting Amsterdam-Oost (RI-Oost) verzorgt de zuivering
van het afvalwater uit de binnenstad van
Amsterdam (district 1).
In dit artikel zijn de ontwerpgrondslagen
van Rl-Oost, alsmede een overzicht van de
hoofdonderdelen van Rl-Oost beschreven.

Met de totstandkoming van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (1970) werd
een wettelijke basis gelegd voor een integrale aanpak van het waterkwaliteitsbeheer.
Mede tegen deze achtergrond werd aan het
eind van de zestiger jaren de lozing van
het afvalwater uit district 1via een persleiding op het IJsselmeer, als onaanvaardbaar beschouwd.
Een verdere inpoldering van het IJsselmeer
noopte tot vérgaande maatregelen om de
resterende zoetwaterbekkens voor watervoorziening en recreatie veilig te stellen.
Met het oog hierop is door de hoofdafdeling Riolering en Waterbeheersing van
de Dienst Openbare Werken Amsterdam
omstreeks 1970 een plan ontwikkeld voor
de aanpak van district 1. Dit plan omvat
in grote lijnen completering en verbetering
van het rioolstelsel, gepaard gaande met
een uitbreiding en herverdeling van het
transportsysteem, alsmede de zuivering van
het afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
In verband met de West-Oost oriëntatie
van het sinds 1906 aangelegde rioolstelsel
werd een situering van de zuiveringsinstallatie gezocht die daarmee zoveel mogelijk
in overeenstemming was. Na afweging van
diverse alternatieven, waaronder zelfs ook
het Westelijk Havengebied, werd de keuze
definitief bepaald op het eiland Zeeburg,

In de volgende artikelen in dit nummer
wordt een nadere detaillering en onderbouwing van diverse specifieke vaktechnische aspecten van Rl-Oost beschreven.
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Na een kort historisch overzicht betreffende
de totstandkoming van het project Rl-Oost,
worden de systeemkeuze en de dimensioneringsgrondslagen van Rl-Oost
besproken.
Vervolgens wordt in hoofdlijnen de opbouw van de waterzuivering, slibverwerking en energievoorziening onder de aandacht gebracht (zie afb. 1).
Afb. 1- Processchema Rl-Oost.
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