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ViaOASnaarzandfütratie,
rwziSteenwijkrichtingKRW
JANS K R U I T , ROYAL H A S K O N I N G
FRANK BRANDSE, WATERSCHAP REEST EN W I E D E N
W I M DE BLÉCOURT, G E M E E N T E STEENWIJKERLAND
RONALD P I E P E R S , N O R D I C WATER

Deoptimalisatiestudievanhetafvalwatersysteem (OAS)vanSteenwijkheejttotdeconclusiegeletd
dathetinvesteringsniveautenopzichtevandeautonomebasisinspanningenmet50procentkan
wordengereduceerdalsejfluentfïltratie opderwziwordttoegepastendriegeplandebergbezinkbassmsachterwegeblijven.GeziendebelangrijkeinvloedvanhetejjluentvanderwziopdewaterkwaliteitvanhetkwetsbarenatuurgebieddeWiedenenWeerrtbbenisbesloteneenbovenwettelijke
inspanningteleverendoorhetrealiserenvaneenzandjtltermstallatievoorzeervergaandestikstof-en
jos/aatverwijdenng.Deprocesconfiguratie istevensgeschiktgemaaktvooronderzoeknaarde
mogelijkhedenvoordeverwijdering vanprioritairestojjendievoortvloeienuitdeKaderrichtlijn
Water,
Voorhetafwatersysteem Steenwijkisin
2004doorçje-gemeenteSteenwijkerland een
oasisrioleringsplanopgesteldopbasisvande
vereisteautonomeinspanningen.Voorhet
rioolstelselvandekernSteenwijkzijn onder
a
nderetweebergbezinkbassinsaanhetSteenwijkerdiep voorzienwaarmeecircadrie
miljoeneurogemoeidis.
WaterschapReestenWiedenzalderwzi
Steenwijkconform devereisteninhetkader
v
todezorgplichtenlocatiespecifiekeeisen
hydraulischmoetenaanpassen.Dezeinvesteringenzullencircaéénmiljoen eurobedragen.

rwziSteenwijkdoorRoyalHaskoninguitgevoerd.Deminimalisatievandekostenmocht
nietleidentotverminderdedoelmatigheiden
duurzaamheid vandeinzamelingenbehandelingvan afvalwater.
Huidige en toekomstige situatie
Indehuidigesituatievoldoetdekern
Steenwijknognietaandebasisinspanning.Als

Tabel1:

Tabel;

Uittabel1blijktduidelijk datdecontinue
effluentvrachten vanrwzivelemalengroter
zijndandediscontinueoverstorten vanderiolering.Daarhetvoordeecologischestabiliteit
vanhetSteenwijkerdiep nietuitmaaktofeen
vuiluitworpdiscontinuofcontinu is,laghet
voordehanddatextramaatregelenopderwzi

TeverwachtenjaarlijksevuilcmissieophetSteenwijkerdiep.
volume(mVj) CZV(kg/j)

bron
riolering
rwzi

Omeenbetereafstemming vandeinte
Ze
ttenmiddelenvoorhetafvalwatersysteem te
kunnenbereikeniseenOASkernSteenwijk-

gevolgvaneengeringeberginginhetrioolstelseleneentelagepompovercapaciteit isde
uitworpoverdeoverstortencircadriekeerde
basisinspanning,zijnde 16.800kgCZV/j.Van
dezeoverstortingen vindt50procentplaatsop
destadsgrachtenenkleineslotenen50procent
ophetSteenwijkerdiep. Indetoekomstige
situatiewordenalleoverstortingen vande
stadsgrachtenenslotengesaneerdenverplaatstnaarhetSteenwijkerdiep alwaarviade
eerdergenoemdegeprojecteerde bergbezinkbassinsoverstortingzalplaatsvinden.
DerwziSteenwijkisuitgelegdvooreen
hydraulischecapaciteitvancirca1.800kubieke
meterperuur,maarisbiologischvolbelast.
Daardoortreedtreedsbijbelastingenboven
1.700kubiekemeterafentoeontoelaatbare
slibuitspoelingopnaarhetSteenwijkerdiep.Er
wasreedsbeslotenvoor2006extranabezinktankcapaciteit teinstalleren.Deexactedimensioneringwasafhankelijk vandeuitkomsten
vandeoptimalisatiestudie.
Deteverwachtenjaarlijkse vuilemissie
vanhetafvalwatersysteem vandekernSteenwijkophetSteenwijkerdiepvolgensdetoekomstigeautonomesituatieisweergegevenin
tabel1.Hetgemiddeldejaarlijks overstortend
volumevanhetrioleringsstelsel isberekend
vanuithetbasisrioleringsplan meteenberekeningvoordetienjarige reeksDeBilt1955-1964.
Devuilemissievanderioolwaterzuiveringis
gebaseerdophetgemiddeldjaardebietmetde
bijbehorende specifieke effluentconcentraties.

N(kg/j)

15.800
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4.000.000
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P(kg/j)
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Kenmerkenenkostenscenario's.

scenario
referentie
scenario 1
scenario2
scenario3

totaal volume
bergbezinkbassin(mJ)

pompcapaciteit
hydraulische
kernSteenwijk
capaciteit
(m3/h)
Steenwijk (m3/h)

diameterextra
nabezinktank
(m)

2.00c

2?

1.200

2.200

34,5

0

2.300

3.400

0

900

2.000

1.500

900

1.000

29

extra
maatregel
op rwzi

kosten
(euro)
4.000.000
3.600.000

RWA-VBT
zandfiltersvoor
deelstroom effluent

3.100.000
2.000.000
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meerdoelmatiger zoudenzijndaninderiolering.Hiertoeiseenaantalscenario'suitgewerkt.
Scenario's
Indeoptimalisatiestudiezijn naastdetoekomstigeautonomesituatie (referentiescenario)alternatievescenario'sopgestelddiehet
spectrumvanallepraktische mogelijkheden
goedafdekken. Debelangrijkste kenmerken
vandezescenario'smetbijbehorende investeringskostenzijn weergegevenintabel 2.De
vuilemissievanallescenario'sisgelijkaanhet
referentiescenario.
Uittabel2blijktdathetnietbouwenvan
bergbezinkbassinsenhetbouwenvaneen
voorbezinktank voordebehandelingvan
regenwaterofhetbehandelenvaneendeelvan
heteffluent meteenzandfilterinstallatieeen
significante kostenreductiezalopleveren.De
belangrijksteargumenten zijn:
demoeilijkheidvanhetexactdimensionerenvandeRWA-voorbezinktank inrelatie
totdegewenste vuiluitworpemissie;
depotentiëlepiekgeuremissiemeteen
RWA-voorbezinktank inrelatietotde
kleineafstand metdewoonbebouwing;
demogelijkheden voorhetgoedsturen
vandevereisteCZV-en fosfaatreductie
meteen zandfilterinstallatie.
Opbasisvandezeargumentenisgekozen
voorscenario3.Hiermeekaneeninvesteringsreductievan50procentwordenbereikt.Uit
exploitatieberekeningen blijktdateenreductie
vancirca35procentkanwordenbereikt.Ditis
voornamelijk hetgevolgvandekortereafschrijvingsperiodevandezandfilterinstallatie ten
opzichtevandebergbezinkbassins,respectievelijk 15en40jaar.Metscenario3wordtten
opzichtevanhetreferentiescenario eenbetere
invullinggegevenaaneenminimalisatievande
maatschappelijke kosten.Daarnaastontstaat
eengoedemogelijkheidomactieftesturenop
hetgewenste waterkwaliteitsspoor.
Keuze maatregelen emissiereductie
Inplaatsvanhetaanbrengenvandebergbezinkbassins isopbasisvanbovenstaande
kostenbeslotendathetwaterschapdevereiste
emissiereductie vandegemeentevoorhaar
rekeningneemtdooropderwziSteenwijkeen
zandfilterinstallatie tebouwenomeen
gedeeltevanheteffluent extratezuiveren.
Tijdensdeonderhandelingen vanbeidepartijen isnoghetweglatenvaneen geprojecteerd
bergbezinkbassin vaneennevenkernvan
Steenwijk ingebracht.Hierna hebbenbeide
partijen eenafvalwaterakkoord voordetijdsduurvan30jaaropgesteld,waarinisgeregeld
datdegemeenteSteenwijkerland bijdraagt in
definancieringenexploitatievanderealisatie
42
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DerioolwaterzuiveringvanSteenwijkenhetSteenwijkerdiep.

vandezandfilterinstallatie meteencapaciteit
van 175kubiekemetereffluent peruurendie
geschikt isvoorverwijdering vanorganische
verbindingen,zwevendestofenfosfaat. Met
hetafsluiten vanditafvalwaterakkoord in2005
heeft degemeente800.000eurobespaard.
Ambitie en samenwerking
Heteffluent vanderwziSteenwijkwordt
viahetSteenwijkerdiepafgevoerd naarhet
boezemgebiedvanhetnoordwesten vanOverijssel(natuurpark deWeerribbenende
Wieden).Hetwaterschapheeft indeafgelopen
tienjaarmetonderanderezorgvuldigpeilbeheerenreductievandeinbrengvangebiedsvreemdwaterreedseenbelangrijke rol
gespeeldindeverbeteringvandeecologische
toestandvandeWeerribbenendeWieden.
Hetwaterinbeschermde natuurgebieden

NatuurparkdeWeerribbenendeWieden.

moetvolgensdeKaderrichtlijnWaterin2015
voldoenaande'goedeecologischetoestand'.In
depraktijk betekentditdatnogeenpakketaan
maatregelen moetwordenuitgevoerd voordat
hetoppervlaktewater kanvoldoenaandeze
toestand.Eénvandebelangrijke maatregelen
ishetverderterugdringen vandenutriëntenbelastingdieveroorzaaktwordtdoorhet effluentvanderwziSteenwijk.
Hetwaterschapheeft metdeprovincie
Overijsseloverleggevoerdoverdeemissiereductiemaatregelen opderioolwaterzuivering
Steenwijk.Zijhebben,opbasisvanhetbelang
vandezuiveringvoorhetoppervlaktewater,de
ambitiegesteldnaastdevereisteCZV-verwijderingeenhalveringvandehuidigeemissie
vannutriënten tebewerkstellingen.Daarom
heeft deprovincieinnovember 2004besloten

•«Til»'*,
Aanvangjuli 2005ismetderealisatie
begonnen.Voorhetverkrijgen vandebenodigdevergunningen ismetdegemeenteSteenwijketlandeenverkorteprocedureafgesproken.Dezandfilterinstallatie isnaeen bouwtijd
vanzesmaandeninfebruari 2006in bedrijf
genomen.Nuloopteenmonitoring-eninregelfasevancircaeen halfjaar.

Dezandjilterinstallariebtjoplevering.

eensubsidievanéénmiljoen euroteverstrekkenaanhetwaterschapvoordeverbeteringvandekwaliteitvanhet oppervlaktewater
endanmetnamevooreen bovenwettelijke
verbeteringvanhetgezuivetdeafvalwater van
derwziSteenwijk.Metdebijdragevandeprovincieisbeslotendegeprojecteerde filtercapaciteittevergrotentoteencapaciteitvan600
kubiekemeterperuur.Gekozenisvooreen
tweetrapszandfilterinstallatiediegeschikt
moetzijrryjaor CZV-,stikstof-en fosfaatverwijdering.Dekostenvoordetotale filterinstalla-

tiebedragencirca2,8miljoeneuro.Injanuari
2005ishetéénenanderineenovereenkomst
bekrachtigd.Dooreengoedeafstemming
tusseninvesteringeninderioleringenderwzi
SteenwijkwordtdevervuilingvanhetkwetsbareoppervlaktewatetinNoordwest-Overijsselverder teruggedrongen.

Innovatieve aanpak ontwerp en
realisatie
Debelangrijkste voorwaardevanhetafvalwatetakkoordendeovereenkomstmetdeprovinciewasweldatde zandfilterinstallatie
aanvang2006operationeelmoestzijn.Gezien
Tabel3: "Dimensioneringsgronislagenzandfilter- demaximaleontwerp-enrealisatietijdvan
ampereenjaar isbeslotennaeénbeknoptesysinstallatie.
teemkeuzeenvoorontwerpvantweemaanden
eenbouwteamteformeren meteengeseleccapaeenonderdeel
teerdeleveranciereneencivieleaannemer.De
citeit
heid
contractonderhandelingen, hetontwerpen
opdtachtvootleveringenhebben gelijktijdig
445-600
m'/h
voeding
plaatsgevonden.Omrisico'svoorvertraging
Mm
voorbehandeling
3
vanhetontwerpprocestevermijden,is
eerstetrap filters
gekozenvoorzoveelmogelijkbewezenstan8
-aantal
daardonderdelenenlokalebesturing.Een
40
m?
-totaaloppervlak
datacommunicatiemetdehoofdbesturing van
m
•bedhoogte
2,5
derwzimoestwelmogelijk zijn.
m/h
-oppervlaktebelasting
15
-NO r N belasting
kg/mld
-doseringacetol
N03-N/acetol
cascade
-valhoogte
m
-overstortlengie
m
-o r eis
mg/l
tweedetrap filters
-aantal
-totaaloppervlak
m2
"bedhoogte
m
-oppervlaktebelasting m/h
-Zs-belasring
kg/m2.h
-doseringFeCl,
Fe/P

^ H
4,3
>1
>3
>5
6
45
2
12
1,5
1,5

DoorWaterschapReestenWiedenende
gemeenteSteenwijkerlandisinjuni2005
opdtachtverleendaanNordicWaterBenelux
insamenwerkingmetLogisticonWatetTreatmentvoordeuitvoeringvandecomplete
zandfilterinstallatie.Voordeleverancierzijn
devolgendeprestatie-eisenopbasisvaneen
gemiddeldeinfluentkwaliteit contractueel
vastgelegd:inhetinfluent minderdan10mg/l
stikstofenminderdan 1mg/lfosfaat; inhet
effluent minderdan2,2mg/lstikstof,minder
dan0,15mg/lfosfaat en2,2mg/lnitraat,beide
als24-uursdebietspropottioneelmonster.

Zandfilterinstallatie
Dezandfilterinstallatie bestaatin hoofdlijnenuiteenpomp-enspoelwatergemaal,acht
DynaSandfilters,zesdiscontinuefilters,een
zandvangvoorspoelwaterenchemicaliëndoseringen.Debelangrijkste dimensioneringsgrondslagenstaan vermeldintabel3.
Indeeerstetrapvande zandfilterinstallatiewordtnitraatverwijderd door denitrificatie.Alskoolstofbron isinverbandmetveiligheidsaspecten(derioolwaterzuivering ligtpal
naasteenwoonwijk),snelleopstarten
betrouwbaarheidgekozenvooreengeneutraliseerdeazijnzuuroplossing(acetol).
Heteffluent vandeeerstetrapwordtover
eencascadegeleidenverdeeldoverdetweede
trap.Decascadezorgtvooreen zuurstofinbrengzodatindetweedetrapnaast fosfaatverwijderingooknittificatiekanplaatsvinden.Als
tweedettapisgekozenvooreendubbellaags
zand-antracietfilter.Dittypefiltetisbekend
uitdedrinkwaterzuiveringmetonderinzand
enboveninanttaciet.Antracietheeft eengroot
bufferend vermogenenkanveelzwevendestof
tegenhouden.MetdoseringvanFeCPwordt
hetfosfaat viavlokkingsfiltratie uithet effluentverwijderd.Daarnaastgroeitdebiomassa
beteropantracietdanopzandwaardoorde
afbraak vanrest-ammonium naar verwachting
beterzalverlopen.Opbasissanonlinemetingenvoorzuurstof,nitraatenfosfaat wordende
chemicaliè'ndoseringengeregeld.
Doorkijk richting KRW
Dezandfilterinstallatie iszodaniggeconfigureerddatmogelijkheden voorextraverwijderingvanzwaremetalenenprioritaire
stoffen aanwezigzijn.Vooraldetweedetrap
zaldezevetwijdering voorhaarrekening
moetennemen.Dezandfilterinstallatie zal
operationeleenprestatiegegevens moeten
opleverendiekurmenwordengebruiktbijtoekomstigezandfilterinstallaties inhetbeheersgebiedvanWaterschapReestenWieden, «f

H t O # 10-Z006 4

