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N I E U W E Z U I V E R I N G I N DE H O O F D S T A D (EVEN) DE GROOTSTE
I N N E D E R L A N D QUA CAPACITEIT

Ingebruiknameeerste
zuiveringsstratenvan
opmerkelijkIdeine'
rwziinAmsterdam
VandegeheelnieuwerioolwaterzuiveringsinstallatieinAmsterdamwordenbeginjuli deeerstetwee
vanintotaalzevenzuiveringsstrateningebruikgenomen.Vanafeindaugustuswordengefaseerdde
resterendevijfzuiveringsstrateninbedrij/gesteld.Deopstartvandeeersteweezuiveringsstraten
vindtplaatsmeteenhoeveelheidafvalwater vancirca250.000inwonersvanAmsterdam.Derwzi
AmsterdamWestwordt(tijdelijk]degrootstezuiveringvanNederland.DerwziHarnaschpolderzal
in2008deeersteplaatsovernemen.BijzonderaanderwziAmsterdamWestisderelatie/geringe
ruimtediedezuiveringinneemt:12,5hectare.
Inopdracht vanhetHoogheemraadschapAmstel,GooienVecht,bouwtde
DienstWaterbeheerenRiolering(DWR)in
hetwestelijkehavengebied vanAmsterdam
eennieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Dezevervangtdetweebestaanderwzi'sin
hetoostenenzuidenvandehoofdstad. Deze
installaties voldoennietmeeraandeper1
januari 2006vankracht wordendelozingseisenmetbetrekkingtotstikstof-en fosfaatverwijdering enliggenbovendienopwaardevollegrondindestad.Denieuwe
installatiekrijgteen verwerkingscapaciteit
vanruim éénmiljoen inwonerequivalenten
eneenafvalwateraanvoer van maximaal
30.000kubiekemeterperuur.Hiermeeisde
rwziAmsterdamWestmomenteel onbetwist
degrootsterwziinNederland.
OpderwziAmsterdamWestwordtnaast
hetslibvandeeigenrwziookhetslibvande
naburigerwziWestpoortverwerkt Quaslibverwerkingisdecapaciteitdaarom1.500.000
i.e..Hetontwaterdeslibzalwordenverbrand
inhetnabijgelegenAfvalEnergieBedrijf
Hetgeheelwordtgerealiseerd opeen
kleingrondoppervlakvanslechts 12,5ha
(1.100mbij 125m)waarbij dezuiveringsonderdelenalsterreingrens fungeren.
Omdatheteenvolledignieuwerwzi
betreft opeenanderelocatiedandehuidige
isdeingebruiknamevanderwziAmsterdam
Westeencomplexeoperatie.Naastdeingebruikname vandenieuwerwzimoeten twee
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rwzi'suitbedrijfwordengenomenenmoet
alhetafvalwater dateerstvanhetwesten
vanAmsterdam naarhetoostenvandestad
stroomdenuomgekeerd,vanoostnaar west,
wotdengetransporteerd.Daarvooris49kilometerpersleidinggelegd,zijn40gemalen
aangepastenvierinnovatieve boostergemalengebouwd.
Bijeventuelestoringentijdenshet
omschakelenenopstartenishetnietmoge-

Luchtopnamevanhetbouwterrein.

lijkomoudeinstallatieonderdelen,dieeerderbuitengebruikwerdengesteld,weerin
gebruiktenemen.Alsdeknopeenmaalom
isenhetwatervanoostnaarwestwotdt
gepompt,zullendezuiveringsonderdelen op
denieuwerwzimóeten functioneren.
Omtezorgendatalleactiviteitengoed
opelkaaraansluiten,iseenintensievecoördinatienodigenisuitgebreidopdetoekomstigesituatie geanticipeerd.

Ingebruikname
Beginjuliwordendeeerstetwee,vande
intotaalzeven,zuiveringsstraten ingebruik
genomen.Vanafeindaugustuswordtde
sliblijnenvervolgensgefaseerd deresterendevijfzuiveringsstraten naelkaarin bedrijf
gesteld.Deopstartoverdeeerstetweezuiveringsstraten vindtplaatsmeteen afvalwaterhoeveelheid vancirca250.000inwonerequivalenten;eenvoorNederlandse
begrippenalgrootschaligerwzi.Tijdensde
opstartenbedrijfsvoering vandeeerstezuiveringsonderdelen isdebouwvanresterendebouwonderdelen noginvollegang.Aan
hetwerkzijndandeafdeling zuiveringsbeheer,drieciviele,elfwerktuigbouwkundige
enéénelektrotechnische aannemermet
diverseonderaannemers.

Technologische opstart
Indevoorbereidingsfase iseenBeslissing
Ondersteunend Model(BOS)opgezet,waarmeedeingebruikname volledigkan worden
gesimuleerd.Bijeenwijzigingindeopstart-

damWesteencomplexen multidisciplinair
proceswaarbij eengrootaantal partijen is
betrokken.Deopstart vanderwziAmsterdamWestisnietalleenvanwegedeomvang
vanhetbouwwerk uniek in Nederland,
maarookomdat vooreengeheel nieuwe
organisatievandeopstart isgekozen.In
tegenstelling tot'standaardprojecten' waarbij hetwerk na testen,beproevingen opstart
wordtovergedragen aandezuiveringsbeheerder,zalbijdeopstart vanderwzi
AmsterdamWestzuiveringsbeheer reeds bij
deingebruikname enopstartwerkzaamheden betrokken zijn.

DebeluchtingvanienieuwerioolwaterzuiveringsinstallatieinAmsterdamWest.

planningofafwijkende verdeling,slibgroei
endergelijke kunnen deeffecten voorde
heleopstartdirectworden doorgerekend.
Bijdeopstartwordtrekeninggehouden
methetvoorkomenvansterkeonder-ofoverbelasting.Onderbelastingwordt voorkomen
doorde40.000kubiekemeterinhoudvande
persleidingvanafhetzuidenvanAmsterdam
tevullenmetstedelijkafvalwater. Devoorbezinktankszullenleegstaanomtevoorkomen
datnavierdagenentenhetactiefslibeen
stootschoonwaterteverwerkenkrijgt.Overbelastingwordtvoorkomendooreenextra
voorbezinktankachterdehandtehouden
vooreeneventuelefirstflush(ookten aanzien
vanpiekenindezandaanvoer).
Entenzal(viaeentijdelijke voorziening]
plaatsvinden met spuislibvandenaburige
rwziAmsterdamWestpoort.Bijdeopstart
vandeeerstetweestraten zalde fosfaatverwijding ineersteinstantiechemischplaatsvinden.Bijdeopstart vandederdestraat
wordt overgeschakeld opbiologische fosfaat-

verwijdering,diedaarnastandaard isvoorde
zuivering.
Tentijdevandeopstartvanzuiveringsstraat 1en2isdesliblijn nognietgereed.
Gekozenisomindezesituatiedevoorbezinktanksviadezandvangenvoorindikkers
korttesluitenenhetprimaireslibviaeen
verdeelwerknaardebeluchtingstanksafte
voerenalsextravoedingvoorhetactiefslib.
Zodoendevindtindeeersteopstartfase alleen
productievansecundairslibplaats.Voorde
verwerkingvanhetsurplusslibwordteen tijdelijkeslibindik-en ontwateringscentrifuge
gehuurd,waarmeealhetsurplusslib wordt
ontwaterdtot 18procent.Hetontwaterdeslib
wordtvervolgensafgevoerd naarhetAmsterdamseenergiebedrijfterverbrandingofnaar
denoginbedrijfzijnde rwziAmsterdamOost
voorverwerking.

Complexe organisatie
Doordat bouweningebruikname parallelverlopen isdeopstartvanderwziAmster-

Omhetgeheleprocesvan omschakelen
enopstartengoedvoortebereidenenom tijdensdzomschakelingenopstart gedegen
afgewogen beslissingen tekunnen nemenis
eenzogeheten operationeelteam geformeerd.Ditstaatonderleidingvanhet hoofd
Projectbureau A4.
Deelnemerszijn deprojectleiders rwzi,
boosters,aanvoerstelsel,omschakeling,zuiveringsbeheer,waterbeheer en communicatie. HetProjectbureau A-4 isgedurendede
geheleperiodetotenmetde daadwerkelijke
overdracht(31 december 2005)voorhetgeheleopstart- enomschakelproces verantwoordelijk,dusookvoor vergunningsaspecten
tenaanzienvanbijvoorbeeld de effluentkwaliteit vanderwzi.Dealgeheleaansturingencoördinatievandeopstart vande
rwziwordtverzorgddoor het Kernteam
Opstart.Ditteam is eindverantwoordelijk
voordeafstemming tussen het beheer-,
bouw-enopstartteam (alshetomhetproces
gaat)enheeft beslisbevoegdheid overde
gereedmeldingvooringebruikname. Het
beheerteamzorgtvooi hetbeheeren
bedrijfsvoering tijdens deopstart;het
opstartteam houdt zichbezigmetdetechnologischeaspectenvandeopstart (technologischevrijgave)enhetbouwteamis
betrokken bijdevrijgave vanbouw(onder)
delenen proces(onder)delen.

Drukke zomer
Opdebouwplaatswordtnogvolop
gebouwdengetest.Ineenstrakkesamenwerkingtussenopdrachtgevei,directieenaannemerswordtallesgereedgemaaktengeïnspec
teerdominjuliinbedrijftekunnengaan.
Hetzaleendrukke,maarookuitdagendeen
hopelijk succesvollezomerworden inhet
westelijke havengebied vanAmstetdam. ^
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