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Omvangrijkeuitbreiding
rwziEindhovenligtop
schema
Methetinbedrijfnemenbeginjulivandeeerstevandrienieuweactiefslibtanks opderioolwaterzuiveringsinstallatievanEindhovenisdeeerstemijlpaalinzichtvandeomvangrijke renovatieenuitbreidingvanéénvandegrootstezuiveringsinstallatiesvanNederland.Hethoogstepuntwerdop
17meibereikt.DaarmeeligtdebouwopschemaenkanWaterschapDeDommelwaarschijnlijk op
1januari2006^denieuwezuiveringvanEindhovenvollediginbedrijfstellen.

Deopbouwvandeactiefslibtanks.
hetaërobedeel.Plaatbeluchters opdebodem
vandetankendriecentrifugaal compressorenzorgenvoordebeluchting van het
actieveslib.
Behalvedeactiefslibtanks worden twee
indikkers,drieretourslibgemalen, eentussengemaal,eenbedrijfswatergebouw, een
chemicaliëngebouw eneen compressorengebouwgebouwdenwordthetaantalnabezinktanksvanelfnaar twaalfgetild.Deelf
bestaandenabezinktanks worden gerenoveerd.

Het vernieuwen vaneenawziofrwziis
delaatstetijd nietongebruikelijk. Bijzonder
wordthetalsdebestaandezuiveringuitgebreidwordt,maar tijdens dewerkzaamhedenwelinbedrijfmoetblijven.Ditisin
Eindhoven hetgeval.DerwziEindhoven
behandelt hetafvalwater vandestaden
directeomgeving.Decapaciteit vandezuiveringbedraagt750.000i.e.à136gCZV/dag.
Dehydraulische capaciteit bedraagt35.000
kubiekemeterperuur waarvanvanaf
december vanditjaar maximaal27.000
kubiekemeterperuur overdrie nieuwe
actiefslibtanks wordtgestuurd.Bijextreme
regenvalkan8.000kubiekemeter worden
gebufferd inde regenwaterbuffertank.

zoverbekendookdegrootstevanEuropa.De
keuzevoordrieactiefslibtanks iseenlogisch
vervolgopdrievoorbezinktanksdiealdeel
uitmaken vandebestaandezuivering.De
voorbezinktankszullen indetoekomst ook
inbedrijf blijven.
Elkeactiefslibtank bestaatuit drie,uit
prefab wandelementen opgebouwde, ringen.
Debinnenste ringisnogeensopgedeeld in
vierdelendoorrechte,in hetwerkgestorte
wanden.Debinnensteringisdeanaërobe
ruimte.Indetweederingbevindtzichde
denitrificatieruimte.Dezetwee binnenste
ringenzijn inverbandmet geurbeperkende
maatregelen afgedekt. Debuitenste ringis

Sinds 1 april 2004wordt opderwziEindhovengebouwdomdedatum van1januari
2006tehalen.Danmoetdezuiveringnamelijkvoldoenaandenieuwe effluenteisen
voornitraatenfosfaatverwijdering. Op4juli
aanstaande wordtdeeersteactiefslibtank in
ebruikgenomen.Hetisoverigensnietde
:erstekeerdatderwziEindhoven,diein
1963 gebouwd is,wordt uitgebreid.In1975
werdeenbiologischezuiveringgeplaatst en
tussen 1998en2001werddehydraulische
capaciteitverhoogd.Dehuidigeomvangrijkewerkzaamheden zijn nodigomdekwaliteitvanheteffluent teverbeteren.Derwzi
loostrechtstreeks opderivierdeDommel.

Hetstortenvandevloervandeactiefslibtankdieindecemberklaarmoetzijn.Opdeachtergrondstaatdeactiefslibtankdieop4j'uliinbedrijfwordtgenomen.

Actiefslibtanks
Denieuwbouwvanonder meerdrie
actiefslibtanks moetervoorzorgendatde
ieuweeffluenteisen wordengehaald.De
ctiefslibtanks zijn meteendiameter van77
metereneenwaterdieptevanruimzeven
meterdegrootstevanNederland envoor

Fasering
Denieuweactiefslibtanks worden
gebouwd opplaatsen waardaarvoor uit
bedrijfgenomen onderdelen vandezuiveringstonden.Tijdens deverbouwing dient
hetzuiveren vanhetafvalwater gewoon
doorgangtevinden.Daarom iseenuitgebreidebouwplanningopgesteld. Gefaseerd
zijn delenvanhetterreinvrijgemaakt voor
debouwvannieuweonderdelen.Deenergievoorzieningvaneenteslopen bestaand
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trafogebouw isovergenomen dooreen tijdelijkevoorzieningmeteenvermogenvan
ïoookVA,dieisondergebracht inéénvande
retourslibgemalen.
Op4juliwordt deeerste actiefslibtank
(straatII)ingebruikgenomen. Tegelijkertijd
wordtdebeluchtingstank vanstraatIIbuitengebtuikgesteld,zodatdezegeslooptkan
wordenomplaatstemaken voordenieuwe
nabezinktank.Voordebiologische omschakelingvandeoudebeluchtingstank naarde
nieuweactiefslibtank iseendraaiboekopgesteldenwordtdeomschakeling begeleid
dooreenspeciaalopgericht procesteam.
Actiefslibtank IIzalinenkeledagendetaak
vandebestaandebeluchtingovernemenen
starten metéénnabezinktank.Opheteinde
vandeweekzullendrienabezinktanks aan-

geslotenzijn opdeactiefslibtanks.Devierde
nabezinktankvolgteenjaar laterindelaatste bouwfase.

ruim eenjaar bouwen isvolgens planning
hethoogstepuntvanhettussengemaal en
hiermeevandebouw bereikt.

Omdeeersteactiefslibtank inbedrijfte
kunnen nemen moetenockanderebelangrijkeonderdelengereedzijn ominbedrijfte
nemen,zoalsretourslibgemaal II,het compressorengebouw enhet tussengemaal.Het
tussengemaal brengt het voorbezonken
waterdatvanafdevoorbezinktanks komt
metbehulpvanvijzelsopeenzesmeter
hogerniveau,zodathetwatervanafdat punt
ondervrijvervalnaarde actiefslibtanks
stroomt.Doordecomplexevormenende
velebetonstortfases vanditgemaallagde
planning vanditgebouwophet kritieke
pad.Deaannemer konzichbijdit bouwwerk
geenuitloopopdeplanningveroorloven.Na

Beginmeizijn deeerstevijzels in het
tussengemaalgeplaatst.Elkesttaat wordt
voorzienvandrievijzels:rweeDWA-vijzels
metelkeencapaciteit van 2000kubieke
meterperuurenéénRWA-vijzelvan5000
kubiekemeter per uur.

HethoogstepuntvandenieuwerwziEindhovenwerdop17meibereikt.

Hetcompressorengebouw isookeen
onderdeeldatop4juliklaarmoetstaanomin
bedrijftekunnen.Inhetgebouwstaandrie
compressoren opgestelddieelkeenluchtdebietkunnen leverenvan 16.500kubiekemeter
peruur.Behalvediverseonderdelen moetook
eengrootdeelvanhetkabel-en leidingwerk
zijnaangebracht.Vooralbijdeaanlegvanhet
leidingwetk moetmaatwerkwordengeleverd
vanwegehetbestaandeleidingwerkdatin
bedrijfmoetblijven.Kruisingenmetleidingdiameterstottweemetermoeten worden
gemaaktomdeverschillendeonderdelenop
elkaaraantesluiten.
InseptemberzalstraatIIIin bedrijfwordengenomen,waarna indecember sttaatI
volgt.Metdeinbedrijfname vandedrie
actiefslibtanks isdebiologische uitbreiding
gerealiseerd.Delaatstebouwfase vindtvolgendjaarplaats.Indezefasewordendechemicaliënopslagen-doseringgebouwd ende
nieuwenabezinktank voorsttaat IIafgebouwd.Injuli 2006wordendelaatste werkenvanderwziEindhoven opgeleverd, f
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