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T E V R E D E N H E I D OVER PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING

BouwawziHarnaschpolderverloopt
voorspoedig
Metdeeersteschopdieindecember2003 indeHarnaschpolderbijSchipluidendeerendinging,was
heteerstepubliek-privatesamenwerkingsverbandindewaterwereldeenJeit.Debouwvanéénvande
grootsteafvalwaterzuiveringen inEuropavordertsindsdienvoorspoedig.Depubliekeopdrachtgever,
hetHoogheemraadschapvanDelfland, istevreden.Deprivateaannemer,hetconsortiumDelfluent,
isdatook.Ennietzonderreden,wantallesduidteropdat1janauri2oo8geheelvolgensplandeawzi
volledigdraait.
WanneerdebouwvandeawziHarnaschpolderisafgerond, wordtookdeawziinhet
HaagseHoutrustonderhanden genomen.
Alsbeideinstallaties klaarzijn,hebbenze
eenmaximalecapaciteitvan49,7miljoen
literwaterperuur.Datisgoedvoordezuiveringvanhetafvalwater vanruim anderhalfmiljoen mensen en40.000bedrijven.De
bouwvandeawziindeHarnaschpolder gaat
zeervoorspoedigenligtzelfs ietsvoorop
schema.Opditmoment wordtdewaterdichtheidvandetanksgetest.Eventuelelekjesinhetbetonwordengerepareerd.Verder
isonlangseenbegingemaaktmethetaanbrengenvanhetelektrisch-mechanische
gedeeltevandeawzi.
VolgensDickSpinder,directeurvan
Delfluent, loopthetprojectzogoedomdat

Denabezinktanks.Opdevoorgrondhetwaterpompstation.

Delfluent altijdens deaanbiedingsfase,dus
eenjaar voordathetcontract ondertekend
werd,opeigenrisicobegon methet ontwerp. 'Daarnaastzijn weinoverlegmethet
hoogheemraadschap ookalvan tevoren
begonnenmethetslopenvandekassenen
dehuizen dieophetterreinvandeHarnaschpoldet stonden.Daatdoor kondenwena
deondertekeningvanhetcontractzogezegd
een'vliegendestart' maken."
Ookdekeuzevandeuitvoeringsmethodehelptmeeaanhetgunstigeverloopvan
dewerkzaamheden."Alletanks,behalvede
hogedigesters,wordenmetprefab gebouwd.
Datbetekenteensnellerebouw,doordateen
stukvandeproductieplaatsvindt inde
fabriek.Verderhebbenweopdezemanier
ookminder temakenmetdetisico'svan

slechtweer."Injuni 2006moetdeinstallatie
indeHarnaschpolder gereedzijn omafvalwatervanuit Houtrust tekunnen ontvangen,zodathetbiologischprocesomhetinfluent tereinigen,gestartkanwotden.Een
jaar latermoetdeawzieendusdanige reinigingscapaciteit hebben,datdeawziHoutrustvoordehelft afgesloten kan wotden.
Vervolgenswordtdaarbegonnen metdeverbouwingdieeenjaar laterklaarmoet zijn.
DeawzivoldoetdanaandenieuweEuropese
normen vooreffluent (nitraaten fosfaat),
terwijl decapaciteitvandeinstallatieis
gereduceerdmet75ptoient.Deze teductie
wordtopgevangendoordeawziHarnaschpolder,diedannogsteedsvoldoendecapaciteitovetheeft voortoekomstige stijgingen
vande afvalwaterstroom.
Uiteindelijkmoetop1januari2008de
awziHarnaschpolder volledigoperationeel
zijn,deawziHoutrustper 1 november van
datjaar.Hiernavolgthetopetate-enmaintenance-gedeeltevanhetcontract,waarna
Delfluent op5decembet2033 deinstallatie
teruggeeft aanhethoogheemraadschap.Wat
erdaarnagebeurd,isvolgensDickSpinder
koffiedik kijken. "Wieweethoedewatersectorerdanuitziet."

Transportstelsel
Omhetwatetvanennaardeawzi'ste
transporteten,wordthetbestaande rioolstelselinderegiouitgebteid metongeveer
veertigkilometet rioolwaterpersleidingen.
Intotaalworden 18rioolgemalengebouwd
ofgerenoveerd.Dezewerkzaamheden neemt
hethoogheemraadschap vooreigenrekening.Hettotalestelselheeft alsbasisdrie
hoofdttacés.Deafvoerleiding tussende
awzi'sHarnaschpolderenHoutlust,deaanvoerleidingtussengemaalLeyenbutgende
Harnaschpolder,voorhetvetvoervanhet
afvalwater uitDenHaagnaardeawziHarnaschpolder,endeaanvoerleiding RijswijkZuiddiehetafvalwatet uitdetegioDen
HaagvanafZoetetmeerendeVinex-locaties
LeidschenveenenYpenbutgnaardeHarnaschpolder vervoert.Vanafhierwordthet
gezuiverdewatetnaat deNootdzee
gepompt.
Daarwaarvoordeaanlegvandenieuwe
leidingen nietgegravenkanworden,in
totaaltwaalfkilometer,wordtvanzogehetenno-dig-techniekengebruikgemaakt.
HetHoogheemraadschap vanDelfland kreeg
voordeuitvoetingvanditproject begindit
jaar deNo-DigAwarduitgereikt.Dezeprijs
isinhetlevengeroependoordeNederlandse
VerenigingvoorSleuflozeTechniekenen
wordtelketweejaat uitgereiktaaneen

opdrachtgever vaneenproject datzich
onderscheidtophetgebiedvan sleufloze
technieken.Dejury roemdededürfen de
deskundigheid vandebetrokkenen omeen
dergelijk project, omvangrijk endwarsdoor
stedelijkgebied,aantepakken.

Eigen energie
Hetinfluent datviahet transportstelsel
indeawziHarnaschpolder terechtkomt,
wordt biologisch behandeld.Nadat het
waterviaviervoorbezinktanks inachtbiologischetanksterechtkomt,blijft hetdaar 22
uur.Naeentochtdoordezetanks,viadrie
zones(selector,anaërobeen aërobe-anoxischezone),ishetwaterschoon,alhoewel nog
steedsvermengd metactiefslib.Indenabezinktanks wordt hetslibgescheidenvanhet
effluent enverder behandeld.Hetbiogasdat
hierbij wordtgeproduceerd, wordt verbrand
omelektriciteit optewekken.Dezegroene
stroomwordtdirectgebruikt bijdebedieningvandeawzi.

Hetaanbrengenvanhet bet

Aopeenbiologischetank.

reden voorhetHoogheemraadschap van
Delfland omplannen temakenvoorde
bouwvaneennieuweawzi.Deenormekostendiehiermeegemoeid waren,dedende
wenkbrauwen vandeVerenigde Vergadering
vanhethoogheemraadschap echter danig
fronsen. Delfland kreegdeopdracht meteen
tienprocentgoedkopereoplossingtekomen.

PPS
Debouwplannen voornieuwewoonwijkeneneengrootaantal nieuwebedrijven in
deregioDenHaagendeverscherpteeisen
diedoor'Europa'aaneffluent werden
gesteld,warenhalverwegedejaren negentig

NaeenEuropeseaanbesteding,werddeze
gevonden indesamenwerkingmet Delfluent,eeninternationaal consortium bestaandeuitVeoliaWater,Evides,Rabobank,
Strukton enHeijmans Beton-enWaterbouw.Deovereenkomstdiedetwee partijen
voor30jaar afsloten, leverdezelfseen besparingvan 17procent op.«f

HetleidiTyennetwerkvandenieuwerwziHarnoschpolder.
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