De afvalwaterproblemen van West-Berlijn I

Het lijkt interessant om alvorens de afvalwatersituatie van West-Berlijn te bespreken
een en ander mede te delen over de
geschiedenis van de riolering en de rioolwaterzuivering van de stad in zijn oorspronkelijke omvang. Zonder een historisch
overzicht van dit probleem zou de huidige
toestand minder begrijpelijk worden.
Ofschoon gedurende vele jaren Berlijn de
hoofdstad van Duitsland is geweest, is het
territoir van de stad althans voor het
totstandkomen van de agglomeratie Groot
Berlijn in 1920 betrekkelijk klein geweest.
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Dit blijkt duidelijk uit het aantal omliggende
gemeenten, die in genoemd jaar met de
kernstad werden verenigd. Dit aantal
bedroeg namelijk niet minder dan 67.
Dit waren bepaald niet alle gehuchten met
weinig inwoners, getuige de capaciteit van
een in 1905 voor vijf van deze gemeenten
ontworpen zuiveringsinstallatie. Deze
bedroeg namelijk niet minder dan 200.000
inwoners met een uitbreidingsmogelijkheid
van 600.000 inwoner equivalenten (i.e.).
Berlijn is ondanks zijn betekenis als
administratief centrum van het Duitse Rijk
geen koploper geweest op het gebied van de
verwijdering van het vaste en vloeibare vuil.
Nog in de 17e eeuw heersten daar, zoals
trouwens in de meeste grotere steden,
ontstellende toestanden op dit gebied.
Eerst in 1641 vaardigde de stadsregering
een verbod tot het 'verkeer' van varkens
in de straten uit. In 1671 namen de verantwoordelijke magistraten een zeer listig
besluit om de straten van vuil te ontlasten:
iedere landbouwer, die de stad binnenreed,
werd verplicht een wagen vol straatvuil op
te laden en dit materiaal buiten Berlijn te
brengen.
Onnodig te vermelden hoe de zaken er voor
stonden met betrekking tot de afvoer,
laat staan de reiniging van de vloeibare
afval. Een poging om de open goten langs
de trottoirs, de ook in ons land vroeger wel
toegepaste molgoten, door te spoelen met
water met een in 1856 voor dit doel
gebouwd waterwerk bij de Stralauer Tor
gaf uiteraard geen uitkomst. Eerst een door
Hobrecht 'm 1873 ontworpen rioleringsplan
bood de mogelijkheid aan deze misstanden
een einde te maken. Dit plan werd dan ook
door de Berlijnse magistraat aanvaard.
Het ontwerp van Hobrecht, dat uitging van

het gecombineerde stelsel, deelde het te
rioleren gebied in 12 districten in. Elk van
deze districten werd op het laagste punt
voorzien van een pompstation, dat via een
persleiding het rioolwater naar de buiten
de bebouwing gelegen vloeivelden bracht.
Met de beslissing over de aanleg van deze
vloeivelden is het minder vlot verlopen als
met het besluit tot uitvoering van de
rioleringsplannen. Jarenlang is heftig
gediscussieerd over de vraag of deze
zuiveringsmaatregelen wel noodzakelijk
zijn. Uiteindelijk werd de strijd gewonnen
door de voorstanders van de bevloeiing
onder aanvoering van Rudolf Virchow,
arts en anthropoloog. Zij stelden terecht,
dat lozing van ongezuiverd rioolwater de
ontvangende wateren in het hart van de
bebouwing zouden transformeren in open
riolen.
Dit alles klinkt wel bijzonder vooruitstrevend, maar Berlijn is ten aanzien van het
entameren van deze vraagstukken bepaald
geen koploper geweest, althans niet in
vergelijking met andere grote steden in
binnen- en buitenland. Zo kreeg Sir John
Bazalgette reeds in 1856 de opdracht voor
het ontwerpen van een rioleringsplan voor
Londen. Nog eerder namelijk in 1850 had
de stad Parijs de hand aan de ploeg geslagen
door een begin te maken met de uitvoering
van een door Belgrand gemaakt ontwerp
voor een riolering. Dit hield verband met
de uitvoering van het door Hausmann
samengestelde plan voor de stadsuitbreiding.
Maar ook in Duitsland waren verschillende steden op dit gebied progressiever
geweest dan Berlijn. Daarvan moet in
de eerste plaats genoemd worden Hamburg,
dat reeds in omstreeks 1845 een begin
maakte met de uitvoering van een door de
Engelse ingenieur Lindley ontworpen
rioleringsplan. Ongeveer 15 jaar later
hebben steden als Frankfort a/d Main,
Stettin en Dantzig dit voorbeeld gevolgd.
Wel mag Berlijn een erepalm worden uitgereikt voor de voorzieningen betreffende de
bescherming van het oppervlaktewater
tegen verontreiniging. De vervuiling van de
Theems beneden Teddington Weirs en van
de Seine beneden Clichy zijn destijds schoolvoorbeelden geweest van de gevolgen van
de veronachtzaming van de belangen,
die aan schoon oppervlaktewater inhaerent
zijn.
De eerste fase van uitvoering omvatte de
riolering van de stadsdelen Friedrichstadt,
Dorotheenstadt, Altköln en het 'Tiergartenviertel'. Met de officiële inbedrijfstelling
daarvan op 1januari 1878, van het hoofdrioolgemaal in de Schönebergerstrasse
nabij het vroegere station Anhalter Bahnhof, alsmede van de aansluitende persleidingen en vloeivelden in Osdorf sloeg

het uur der geboorte van de huidige
'Berliner Entwässerungswerke'. De volledige
uitvoering van het plan van Hobrecht heeft
echter verscheidene decennia gevorderd.
Naarmate het rioleringsgebied werd uitgebreid, moest ook het bevloeiingsareaal
worden vergroot. En zo ziet men de
oppervlakte van de beschikbare terreinen
— in ronde cijfers — toenemen van 2000
ha in 1878, tot 9000 ha in 1893, 17.500 ha
in 1909 en tenslotte 18.000 ha in 1920.
In dit jaar kwam de reeds eerder gesignaleerde agglomeratie Groot Berlijn tot stand.
Eerst daarna kon het rioleringsvraagstuk en
de daarmede samenhangende problemen
van rioolwaterzuivering vanuit één enkel
gezichtspunt worden bekeken. Het gebrek
aan enige coördinatie springt naar voren
door de maatregelen, die de gemeenten
Wilmersdorf, Schwarzendorf, Zehlendorf,
Teltow en Stahnsdorf, gelegen in het
zuidelijk deel van de stad, nota bene in de
nabijheid van de zuidelijke vloeivelden,
ten behoeve van de waterverontreiniging
meenden te moeten nemen. Deze sloten
zich namelijk aaneen voor de uitvoering in
1905 van een gemeenschappelijke riolering
en zuiveringsinstallatie. Deze laatste had
een capaciteit van 200.000 inwoner
equivalenten (i.e.) en vergde een investering
van 6,6 miljoen mark. Er was een uitbreidingsmogelijkheid tot 600.000 i.e.
Het gekozen en uitgevoerde systeem van
zuivering was voor die tijd bijzonder
modern. Terwijl tijdens de bovengenoemde
inbedrijfsstelling van het hoofdrioolgemaal
c a . bevloeiing als de enig zaligmakende
methode werd beschouwd, waarbij
ongetwijfeld het overeenkomstige standpunl
van de engelse Local Government Board
— daarbij gesteund door de uitspraken
van de Staatscommissie van 1857— van
invloed is geweest, werd door de vijf
samenwerkende gemeenten het roer
volledig omgegooid en wel door de bouw
van een grote aëroob-biologische zuiveringsinstallatie met oxydatiebedden.
Het lijkt echter niet uitgesloten, dat hierbij
ook een rol heeft gespeeld de vrees, dat
aansluiting van deze gemeenten zou leiden
tot overbelasting van de vloeivelden.
Waarschijnlijk heeft men toen reeds beseft,
dat de uitbreidingsmogelijkheden van de
bevloeiing beperkt waren. Zoals uit de
genoemde cijfers blijkt, hadden de vloeivelden in 1909 reeds een oppervlakte van
17.500 ha. Dit was slechts 500 ha minder
dan het areaal, dat in 1920 beschikbaar was
Hierbij moet worden bedacht, dat slechts
ca. de helft van deze terreinen als echte,
gedraineerde vloeivelden waren ingericht;
de rest was zgn. 'Naturland', dat vermoedelijk bij tijd en wijle voor wilde bevloeiing
werd benut.
De exploitatie van de velden was in handen
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van een aantal zelfstandig opererende
'Rieselgüter', die naast een landbouwkundige benutting ook veehouderij bedreven.
Zo bedroeg het veebestand in 1927 op de
Berlijnse vloeivelden 800 paarden, 63 trekossen, 1500 melkkoeien, 950 stuks jongvee,
2800 schapen en 2200 varkens. Ongetwijfeld
zullen daarnaast ook stieren voor de
instandhouding, eventueel vergroting van
deze veestapel hun bijdrage hebben
geleverd.
Wat het reinigingseffect betreft hebben de
Berlijnse vloeivelden althans in de eerste
decennia van hun bestaan aan de verwachtingen beantwoord.
Volgens een onderzoek van Salkowskis werd
het kiemgetal van 12,75 miljoen in het
ruwe rioolwater door passage van de vloeivelden gereduceerd tot 3570— alles gemeten
per cm 3 — hetgeen overeenkomt met een
zuiveringseffect van meer dan 99,9 %.
In 1910 bedroeg dit effect volgens Dunbar
gemeten aan het permangaatgetal gemiddeld 90 %. Omstreeks dat jaar waren de
kosten van de bevloeiing te Berlijn opgelopen tot 4.366.400 mark of wel 2,08 mark
per i.e. Dit laatste bedrag was meer dan het
dubbele van het gemiddelde van vijf andere
grotere steden in Duitsland, die eveneens
hun rioolwater zuiverden door middel van
bevloeiing.
In het jaar van de splitsing van Berlijn in
een Oostelijk en een Westelijk deel (in 1948)
beschikten deze delen tezamen over:
Riolen
Rioolgemalen
Persleidingen
Kunstmatige zuiveringsinstallaties
(Stahsdorf en Wassmansdorf)
Vloeivelden (rond 10.000ha
bevloeid oppervlak)

rond 6000 km
rond 700km
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Hieruit blijkt, dat sedert 1920 het werkelijke
bevloeiingsareaal nauwelijks was toegenomen. De stijging van het aantal op deze
velden aangesloten inwoners was enorm.
In 1878 bedroeg de hoeveelheid rioolwater
van Berlijn 4,8 miljoen m 3 per jaar en reeds
in 1926 was dit quantum gestegen tot 220
miljoen. Met andere woorden de uitbreiding
van de bevloeide oppervlakte heeft tot
genoemd jaar geen gelijke tred gehouden
met de toename van de hoeveelheid rioolwater. De gevolgen behoeven nauwelijks
gesignaleerd te worden; de vloeivelden
waren tot aan het begin van de dertiger
jaren overbelast. Daarna kwam er voor de
zuidelijke terreinen een niet onbelangrijke
ontlasting tot stand door de bouw van
twee omvangrijke kunstmatige zuiveringsinrichtingen. In dit verband dient er op gewezen te worden, dat voor een stad als
Groot Berlijn de Havel en de Spree met de

daarmede in verbinding staande meren in
de omgeving slechts als povere ontvangende
wateren voor matig gezuiverd rioolwater
mogen worden beschouwd. Dit werkt zich
bovendien bijzonder ongunstig uit op de mogelijkheden voor recreatie van de bevolking,
vooral omdat na de scheiding West-Berlijn
op dit gebied als het ware autarkisch is
geworden.
Er is echter meer. Het is begrijpelijk, dat
de bebouwing van Berlijn zich als de
klassieke vetvlek had uitgebreid tot in de
nabijheid van de vloeivelden. Tot overmaat
van ramp was door het verblijf in de persleidingen, waarvan er enige meer dan 20
km lang zijn, het op de velden aangevoerde
water in rotting overgegaan. De gevolgen
hiervan kunnen wellicht het beste gekarakteriseerd worden door de uitspraak van een
directeur van de technische dienst van een
grotere Nederlandse gemeente. Deze
functionaris was met de zuivering van het
rioolwater van zijn gemeente door landbehandeling eveneens aan het eind van zijn
latijn geraakt en wilde door een bezoek
aan Berlijn zich over andere mogelijkheden
nader oriënteren. Een van de conclusies
van zijn studiereis luidde: 'Berlijn is omgeven door een gordel van stank'.
Voor een overzicht van de huidige situatie
in het bijzonder wat betreft de ligging van
de vloeivelden wordt verwezen naar afb. 1.
Deze situatie is in verband met de scheiding
van de stad in een westelijk en oostelijk
gedeelte in zoverre merkwaardig, dat
vrijwel alle met rioolwater geïrrigeerde
terreinen zijn gelegen in de DDR en wel ten
zuiden en ten noord-oosten van WestBerlijn. Slechts een relatief gering oppervlak, namelijk het drainageveld Karolinenhöhe, dat slechts 3 % uitmaakt van het
totale bevloeiingsareaal, ligt in West-Berlijn.
Later zal hierop worden teruggekomen,
doch eerst dient nagegaan te worden op
welke wijze Berlijn tussen de eerste en
tweede wereldoorlog heeft getracht het
zuiveringsprobleem op te lossen.
Het bleek op praktische gronden niet
mogelijk de gewenste verbetering te
verkrijgen door vergroting van de vloeivelden. Voorzover nog enkele terreinen
beschikbaar zouden zijn, moest ook deze
gedeeltelijke oplossing als zijnde prohibitief
afgewezen worden. In het in 1928 aan het
gemeentebestuur aangeboden 'Denkschrift
über die Erhöhung der Leistungsfähigkeit
der Rieselfelder durch den Bau von
Belebtschlammanlagen' werd voorgesteld
om door de aanleg van een zestal grote
zuiveringsinstallaties in de periode 19281943 de noodzakelijke verbetering van de
zuiveringscapaciteit te realiseren.
Dit voorstel werd in beginsel aanvaard.
Resp. in 1931 en in 1935 werden de

beluchtingsslibinrichtingen Stahnsdorf en
Wassmannsdorf in bedrijf genomen.
Hiervan mag gesteld worden, dat zij net
'voor de bui binnen' waren. Onder het
naziregiem werd de bouw van dergelijke
instatlaties uit den boze geacht. Slechts
de bodem was in staat en moest in staat
gesteld worden afvalwater te reinigen.
Dus de klok terugdraaien naar het fatale
standpunt van de Engelse Local Government Board. Om dit door te drukken werd
zelfs de Blut und Boden Theorie er bij de
haren bijgesleurd. Ook de bodem was
gedoemd de zegeningen van het nationaal
socialisme te aanvaarden. Aangezien deze
opvatting althans voor Groot Berlijn niet
kon worden gerealiseerd werd het rioolwaterzuiveringsprobleem van deze stad in
de ijskast gezet.
De inrichtingen Stahnsdorf en Wassmannsdorf, die gemiddeld per dag resp. 90.000
en 65.000 m 3 rioolwater verwerken, waren
voor die tijd modern opgezet. De bezinkbassins waren voorzien van slijkruimers,
de beluchting van aëratietanks geschiedt
door druklucht (fijne bellen), terwijl voor
de slijkbehandeling gistingstanks en droogbedden in het oorspronkelijke plan waren
opgenomen.
Ofschoon de bouw van deze installaties
een behoorlijke ontlasting van de zuidelijke
drainagevelden Osdorf en Groszbeeren
betekende, bleef de overbelasting van de
vloeivelden aan de noord-oostelijke rand
van de stad bestaan. Dit was voor de
bewoners van Berlijn des te bedenkelijker,
omdat het effluent van deze terreinen
tenslotte door de Spree en de Havel
en de daarmede in verbinding staande
meren Tegelersee en Wannsee, uit Berlijns
gebied moet worden afgevoerd.
Na het tot stand komen van de splitsing
in 1948 ontstond er met betrekking tot de
rioolwaterbehandeling van West-Berlijn een
uiterst merkwaardige situatie. Voor deze
stad bestond voor dit doel uitsluitend het
kleine vloeiveld Karolinenhöhe ter beschikking. Het stadsdeel ten noorden van de
Spree waterde af op de overbelaste vloeivelden in noord-oostelijk gebied van
Oost-Berlijn. Het slechts tot een matige
graad van zuiverheid gebrachte effluent
bereikt via de Tegeler Fliesz, de Nordgraben
en de Panke de Tegelersee. Het effluent
van de in het oosten gelegen velden vloeit
met de Spree ca. 3 km ten oosten van
Charlottenburg gezapig West-Berlijn binnen.
Beide effluenten worden dan verder door
de Havel weer naar het grondgebied
van de DDR geleid. Het stadsdeel ten
zuiden van de Spree bleef rustig afwateren
naar de velden Osdorf en Groszbeeren en
op de beide genoemde aërobe-oxydatieve
zuiveringsstations, alle gelegen in de DDR.
Deze voorzieningen, zowel de bevloeiing
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Afb 1 - Overzicht van de huidige situatie van Berlijn. Hierop is aangegeven de grens tussen West- en Oost-Berlijn, de ligging van de bestaande vloeivelden
in het noorden en noord-oosten van Oost-Berlijn, van deze velden ten zuiden van West-Berlijn in de DDR en van het drainageveld Karolinenhöhe
in het westen van West-Berlijn, de ligging van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Stahnsdorf en Wassmannsdorf in de omgeving van zuidelijke vloeivelden
in de DDR, alsmede die van de installaties Ruhleben en Marienfelde in West-Berlijn. Voorts de Spree en de Havel met de daarmede in
verbinding staande meren en het Teltow kanaal, dat nabij Britz de grens tussen West- en Oost-Berlijn overschrijdt, vandaar stroomt in westelijke
richting en bij de zuid-west punt van West-Berlijn met de Havel samenvloeit. De Havel vervolgt dan zijn weg in het gebied van de DDR.
Afbeeldingen, die ongeveer dezelfde zijn als afb. 1, vindt men in GWF 1968 pag 313 afb 3
GWF 1967, pag. 263, afb. 1 en GWF 1972, pag. 573, afb. 1.

als de kunstmatige reiniging, dienen uitsluitend voor de behandeling van rioolwater
uit West-Berlijn.
Men zou nu verwachten, dat hierover
— evenals over de leverantie van drinkwater vanuit Oost-Berlijn naar het zuidelijk
deel van West-Berlijn — uitvoerig overleg
zou worden gepleegd, waarbij vooral de
financiële verhoudingen ter sprake zouden

komen. Dit is echter geenszins het geval
geweest. Het overleg heeft zich beperkt
tot een drietal oppervlakkige gesprekken,
waarvan het laatste met behulp van megafoons over de muur werd gevoerd. OostBerlijn zou in 1948 in staat zijn geweest
zonder meer de toever van het Westberlijnse
rioolwater naar de DDR te blokkeren.
Daarmede zou Oost-Berlijn zich in hevige

mate in eigen vlees gesneden hebben.
Het gevolg zou namelijk zijn een enorme
vervuiling van de oppervlaktewateren in het
westelijke stadsdeel, doch uiteindelijk zou
ook via de Havel en het Teltowkanaal het
vloeibare vuil daarvan, zij het met een
relatief geringe reductie door de zelfreiniging, in de DDR terecht gekomen zijn.
De toestand bleef evenwel toch onbevre-

HoO (8) 1975, nr. 12

digend. Op initiatief van Ernst Reuter
werd het plan 1928 weer aan de orde
gesteld. Na herziening daarvan werd in
eerste instantie voorgesteld over te gaan
tot de bouw van 5 nieuwe kunstmatige
biologische zuiveringsinstallaties, waardoor
het de bestaande inrichtingen totaal op
7 stuks zou worden gebracht. Daarvan
zouden een drietal, t.w. Ruhleben, Marienfelde en Jungfernheide voor de zuivering
van het rioolwater van West-Berlijn dienen.
Later werd echter besloten van de bouw
van Jungfernheide af te zien en al het
rioolwater van het ten noorden van de
Spree gelegen stadsdeel te zuiveren op de
inrichting Ruhleben, uiteraard met een
evenredige vergroting van de capaciteit
daarvan. In 1957 startte de bouw van
de installatie van Ruhleben, die in 1963
met een capaciteit van 75.000 m 3
d.w.a. en 150.000 m 3 r.w.a. per dag in
bedrijf zijn gesteld. De bouwkosten van dit
werk bedroegen 50 mio DM. Hierdoor werd
bereikt, dat van de jaarlijkse hoeveelheid
rioolwater (in 1968) van 165 mio m 3 ,
inclusief de hoeveelheid, die door de vloeivelden van Karolinenhöhe kan worden
verwerkt, t.w. 3 % van het totaal, slechts
ca. 33 mio m 3 of wel 20 % op eigen gebied
kon worden verwerkt. Ofschoon de taak van
de drainagevelden in noord-oost OostBerlijn hierdoor belangrijk verlicht is,
streeft West-Berlijn er naar om zich
onafhankelijk van deze zuiveringsmogelijkheden op te stellen. Men is dan ook vrij
spoedig overgegaan tot de uitvoering van
een uitbreiding van Ruhleben met een
capaciteit van 125.000 m 3 per dag d.w.a.
In de toekomst zal deze capaciteit opgevoerd worden tot 240.000 m 3 per dag d.w.a.
De afb. 2 en 3 geven een indruk van deze
installatie, inclusief de in uitvoering zijnde
eerste uitbreiding. De eerste bouwfase is
van het conventionele type: rooster, zandvang, voorbezinking, belucht slib (luchtdoorblazing), slijkgisting, conditionering,
filtratie en droging van het uitgegiste
materiaal. Afb. 4 is een afbeelding van de
eivormige gistingstanks, waarvan er een
achttal aanwezig zijn, onderverdeeld in
6 tanks als verwarmde eerste trap en 2 als
nagistingstanks. Na de inbedrijfstelling van
de uitbreiding wordt dit systeem verlaten.
Het verse slijk zal dan na indikking worden
geconditionneerd in een Porteous installatie,
waarna het door vacuümfiltratie zal worden
ontwaterd en tenslotte worden verbrand in
een fluid-solids oven. Op deze wijze van
slijkverwerking zal nader worden teruggekomen. Tabel I geeft de belangrijkste
gegevens over de installaties Ruhleben
en Mariënfelde.
Bij nadere beschouwing van de cijfers van
tabel I bestaat er schijnbaar een discrepantie
tussen enkele daarin vermelde grootheden.
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Eerste fase:
1. chloreringsgebouw I; 2. roostergebouw en zandvang; 3. voorbezinkbassin (4 st.); 4. machinehal
(compressoren); 5. aëratietanks (6 st.); 6. nabezinktanks (24 dortmundtanks); 7. chloreringsgebouw I I ;
8. chloorinwerkingbassin; 9. gashouders (2 st.); 10. gistingstanks (eivorming, 6 st. primair,
verwarmd, 2 st. secundair); 11. slijkbehandeling; 12. olieopslag; 13. slijkopslaghal; 14. afvoerleiding
effluent; 15. werkplaats; 16. dienstwoningen; 17. aanvoerplaats voor met tankwagens aangevoerde
faecaliën; 18. aanvoerplaats voor idem voor de scheepvaart; 19. bedrijfsgebouw met laboratorium;
20. rioolgemaal Ruhleben.

Tweede fase:
A. rooster en zandvang; B. voorbezinkingsbassins (4 st. rechthoekig); C. aëratietanks (4 st.);
D. nabezinkingstanks (4 st. rond); E. slijkbehandeling; F. nooduitlaat; G. gemaal voor afvoer
effluent; H. persleiding effluent.

Afb. 2 - Schema van de lay-out van de eerste en tweede bouwfase

Afb. 3 - Maquette

van de eerste en tweede bouwfase

Ruhleben.

van de installatie

Ruhleben.
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TABEL I - Enige gegevens betreffende de installaties Ruhleben en Marienfelde van West-Berlijn
Ruhleben
Capaciteit in m 3 /dag
d.w.a.
r.w.a.

Bestaand

Uitbreiding

75.000
150.000

125.000

Aanlegkosten in mio DM

Marienfelde
Bestaand

1

125.000
210.000

60

94

Zandvang
type
oppervlaktebelasting in m 3 /m 2 /h

goot
65-130

goot
65- 130

goot
65- 130

Voorbezinking
type
aantal
verblijftijd in h (gem.)
oppervlaktebelasting in m 3 /m 2 /h

rechthoekig
6
1,25-0,625
2,2 - 4,4

rechthoekig
8
1.25-0,625
2,2-4,4

rechthoekig
8
1,48-0,88
2,0 - 3,4

Aëratie-tanks
systeem van beluchting
verblijftijd (gem.) in h
slibgehalte in gr/l (dr.st.)
lucht m 3 /m : ! rioolwater
OC/load
BZV-ruimtebelasting kgBZV/m3/dag
slibbelasting kg BZV/kg dr.st./dag
Nabezinking
type
aantal
verblijftijd in h (gem.)
oppervlaktebelasting in m 3 /m 2 /h
Chloreren effluent
kontakttijd in h
rest chloor in effluent in mg/l

druklucht(fijne bellen) druklucht(fijne bellen)
14-7
3.5-?
2-4
2-4
15
?
> 2
?
0,15-0,20
0,6-0,8
0,05-0,15
0,2-0,3
Dortmund (rond)
24
2,60-1,30

0,25
<0,5

mammouth-rotore
5-2
2,5
2,6 - 2,8
1,3- 1,5
0,5 - 0,58

rond
4
7
?

rechthoekig
24
4,15- 1,7
0 6 - 1,5

7

7

Porteous
met verbranding

Porteous
met verbranding

Slijkbehandeling
systeem
aantal gistingstanks eerste trap
tweede trap
totale inhoud in m 3
vacuüm aantal

gisting, conditioneren,
vacuümfiltratie, drogen
6
2
60.000
4

Afb. 4 - Slijkgistingstanks installatie Ruhleben
Vi**•

6

Dit betreft met name de belasting van de
beluchtingstanks. Dit vindt evenwel zijn
verklaring in gewijzigde opvattingen over
het te bereiken zuiveringseffect, als gevolg
van een vrij diepgaande verandering in de
keuze van het ontvangende water. Hierop
zal in een volgend artikel nader worden
ingegaan.
De moeilijkheden, die gepaard gaan met een
efficiënte oplossing van het slijkprobleem,
zijn de technici van West-Berlijn niet
gespaard gebleven. Het is bekend, dat de
slijkproblemen toenemen met de omvang
van de installatie. Het is daarom verklaarbaar, dat toen besloten werd Ruhleben uit
te breiden met meer dan 150 % van de
bestaande capaciteit het slijkprobleem een
ander aspect kreeg.
Tijdens het bedrijf van de eerste bouwfase
bestond de slijkbehandeling uit:
a. Uitgisten in een twee-trappige gisting,
verwarmd. Het methaangas wordt benut
voor de directe aandrijving van turbocompressoren. Het krachtverbruik van
de aëratietanks kan daarmede volledig
gedekt worden. Men verwachtte, dat in
de toekomst daarenboven nog een hoeveelheid gas ter beschikking zou komen
voor de slijkverwarming en de droging.
Door de wijziging van de methode van
slijkverwerking speelt de gasopbrengst
in de toekomst geen rol meer.
b. Conditioneren van het uitgegiste materiaal door toevoeging van aluminiumverbindingen gecombineerd met kalk.
c. Filtratie met vacuümfilters. Slechts in
combinatie met kalk kan de chemische
conditionering voeren tot een watergehalte van de filterkoek van 75 tot
78 %. Het watergehalte van het uitgegiste slijk varieert dan van 95 tot 97 %.
d. Bruikbare resultaten werden bereikt met
een dosering van 8 kg ferrosulfaat
7 aq + 18kg bijtende kalk per m 3
uitgegist slijk dan wel met 11 kg
aluminiumchloorhydraat (met 15 %
AlaO.-s) + 5 kg bijtende kalk eveneens
per m :! uitgegist slijk. De hogere kalkdosering gaf echter wel moeilijkheden
door incrustaties, verstoppingen van het
filterdoek e.d. De specifieke filtercapaciteit lag dan tussen 5 en 7 kg droge
stof per m 2 per uur.
e. Thermische droging in een roterende
oven, waarbij het droge stof gehalte
van de filterkoek wordt opgevoerd tot
ca. 60 %. Bij droging aan de lucht loopt
dit op tot 65 à 70 %. Deze nadroging
wordt bevorderd door het vermalen tot
korrels; hierdoor stijgt ook de waarde
als meststof.
Dit produkt wordt afgenomen door de
fa. Biohum GmbH in Berlijn, die het
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onder de naam Biohum in de handel
brengt. Per zak van 50 kg is de prijs
exclusief BTW en transportkosten 5,25 DM
voor grofkorrelig en 6,85 DM voor fijnkorrelig materiaal. Afhankelijk van de
bodemgeaardheid is één zak Biohum
voldoende voor 15 tot 25 m 2 .
De afzetmogelijkheden zijn in West-Berlijn
echter beperkt en dit is één van de redenen
waarom men dit systeem bij de uitbreiding
heeft verlaten. Overgeschakeld wordt op
conditionering volgens Porteous en verbranding in een fluid solids oven. Voor dit
apparaat heeft men in Duitsland een goed
woord bedacht, namelijk Wirbelschichtoven.
De kosten per m 3 rioolwater bedroegen in
de eerste jaren na de inbedrijfstelling 30 Pf,
doch aangenomen wordt dat deze zullen
dalen tot 24 Pf/m :i .
De gemiddelde samenstelling van Biohum
betrokken op de droge stof is:

organische stof
anorganische stof
pH waarde
totaal stikstof
totaal fosforzuur
kalium
CaO
voorts talrijke sporenelementen.

55,55 %
44,55 %
7,0 %
3,46 %
4,85 %
0,13 %
8,0 %

Voor het ontwerp van de installatie
Marienfelde heeft Ruhleben als het ware
model gestaan, waarbij uiteraard de aldaar
opgedane ervaring is benut. Daarnaast zijn
op Ruhleben op uitgebreide schaal proeven
genomen over de vorm van de bezinkbassins, de beluchting en de vormgeving van
de aëratietanks, maar in het bijzonder over
de slijkbehandeling. Deze experimentele
voorbereiding heeft een bedrag van 2,25
mio DM vereist.
In hoofdzaak is dit geld gespandeerd aan
bovengenoemde proefobjecten op Ruhleben.
Daartoe bestond temeer aanleiding, omdat
uit een onderzoek, dat zich over de jaren
1963 en 1964 uitstrekte gebleken was,
dat geen significante verschillen bestonden
tussen de gemiddelde samenstelling van het
rioolwater, dat resp. te Ruhleben en te
Marienfelde behandeld werd c.q. zou
worden behandeld.
De installatie Marienfelde onderscheidt
zich van Ruhleben in hoofdzaak door de
beluchtingsapparatuur. In plaats van druklucht worden namelijk mammouthrotoren
toegepast, mede op grond van de resultaten
van een onderzoek naar de bodemgesteldheid van het voor de installatie bestemde
terrein. Ook bij de keuze van andere
onderdelen is een en ander van invloed
geweest.
De aëroob-biologische afdeling is opgedeeld

Afb 5 - Mammouthiotoi

diamctn 1 m aamtniung in het mijden, spatplaten aan de uiteinden.

Afb. 6 - Detail mammouthrotor; stervormig
aangebrachte beluchtingselementen en spatplaat.

in 4 eenheden, elk voorzien van 8 rotorgroepen. Elke groep omvat twee walsen,
die in het midden in tegengestelde richting
worden aangedreven, met een totale lengte
van 2 x 7,5 = 15 m. De totale lengte van
de rotoren is dus 32 x 15 = 480 m,
de diameter bedraagt 1m. (Zie afb. 5en 6).
De leverancier (Passavant) heeft gegarandeerd een OC van 7 tot 7,5 kg zuurstof per
strekkende meter per uur bij 15 °C en een
indompeldiepte tussen 23 en 28 cm.
Het gehalte aan detergenten mag dan niet
hoger zijn dan 5 mg/l. Deze beperkingen
zijn ook van gelding voor het gegarandeerde
energieverbruik van 2± 10 % zuurstof per
kWh. Uit deze cijfers en de belasting van
de installatie (125.000 m :! rioolwater per dag
met een BZV van het bezonken water van
232,5 mg/l) laat zich berekenen een
benodigd vermogen van 2 W per 35 g
BZV/dag of wel per i.e., hetgeen weer
overeenkomt met een verbruik van 17,5
kWh per i.e. per jaar.

De eerste bouwfase heeft een capaciteit van
850.000 i.e. op basis van 35 g BZV in
bezonken rioolwater. Volgens bovenstaande
berekening zou het vereiste vermogen dus
1700 kWh moeten bedragen. Om het
verbruik van de rotoren te kunnen variëren
wordt de helft daarvan aangedreven door
motoren van 55 kW vermogen, terwijl de
andere helft ompoolbaar is op vermogens
van 35 en 75 kW. Het totaal vermogen
kan dus variëren van 1440 tot 2080 kW.
De totale aanvoercapaciteit vanaf de
centrale van 3 MW wordt dus voor ca. 2/3
door de beluchting opgenomen.
Elke eenheid bestaat uit twee lange en
brede trapeziumvormige goten, gescheiden
door een langswand, met een diepte van
3 m. Aan de kopeinden zijn halfcirkelvormige geleideschotten aangebracht,
waarvan verwacht wordt, dat zij een
omkering van de stroom in verticale zin en
een betere menging van het slib-watermengsel zullen bewerkstelligen. Men heeft
deze constructie toegepast naar analogie
van de zuiveringsinstallatie Wien-Blumental *, waarbij, zij het begrijpelijkerwijze,
over het hoofd is gezien, dat reeds jaren
geleden dergelijke geleidschotten in verschillende oxydatiesloten in Nederland zijn
aangebracht.
Aan de behandeling van het slijk is zeer
veel aandacht besteed, o.m. door het
experimenteren zowel op de installatie
* De beluchting geschiedt aldaar eveneens door
mammouthrotoren van dezelfde afmetingen.
De gemeten OC bedraagt 8,5 kg O/m/h en het
krachtverbruik 2 kg/kWh, een en ander bij een
indompeldiepte van 25 cm.
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Ruhleben als opde rioolwaterzuiveringsinrichting te Genève (Aire) methet
Porteous -Process, waarvoor de leverancier
proefinstallaties ter beschikking had
gesteld. Voor de laatst bedoelde proeven
werden zelfs grote hoeveelheden slijk van
Ruhleben per tankwagen naar Genève
gebracht.
Uit proefnemingen over het indikken van
het verse slijk is gebleken, dat heteen
voordeel is het primaire en secundaire slijk
afzonderlijk in te dikken. Dit geschiedt
voor het eerstgenoemde materiaal in de
slijktrechters van de voorbezinkbassins,
terwijl voor het surplus slib flotatie zal
worden toegepast. Verwacht wordt, dathet
mengsel vande aldus ingedikte slijksoorten
ca. 5% droge stof zal bevatten.
Door de thermische behandeling volgens
Porteous, waarbij gekookt wordt bij 190°C
en de daarbij behorende druk van 20 atm.
gedurende 45minuten en de daarop
volgende indikking zaldit percentage
worden opgevoerd tot 12%. Voor deze
indikking zijn twee stalen cylindrische tanks
met eendiameter van 16m en een nuttige
diepte van4 m aanwezig. De verblijftijd
van het gekookte slijk daarin bedraagt
40 à 50uur.In de warmtewisselaars stijgt
de temperatuur van het te behandelen slijk
tot 160°C; dit gaat gepaard meteen
afkoeling vanhet gekookte produkt tot
60 °C. Tijdens het indikproces daalt deze
temperatuur nogca. 10°C.De Porteous
installatie bestaat uit 5 eenheden.
Voor de verdere ontwatering heeft men
geëxperimenteerd met filterpersen, centrifuges en vacuümfilters. Dekeuze isop
laatstgenoemde apparaten, waarvan erzes
stuks zijn opgesteld, gevallen. Elk filter
heeft een diameter van 2,4m en een filteroppervlak van20m'-'. De belasting bedraagt
30 à 35kg droge stof per m'-'peruur.
Bij een 24-urige werkdag kan dusin totaal
per etmaal rond 85.000 tot 100.000 kg
droge stof ofwel op basis van 12%
droge stof rond 700tot 850m 3 ingedikt
slijk worden ontwaterd en weltot een droge
stofgehalte van40%. Per 24uur kandus
maximaal 20tot 25ton filterkoek worden
geproduceerd.

gereinigtes Abwasser
direkt z.Teltowkanal i
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Schmutzwasser
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für 2.Ausbaustufe
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gereinigtes Abwasser
über Regenwassersamrr
zum Teltowkanal

1. Roostergebouw en zandvang; 2. voorbezinkingsbassins ( 2 x 4 , rechthoekig); 3. aëratie tanks (4 st.);
4. nabezinkinkstanks ( 4 x 6 st., rechthoekig); 5. rioolgemaal voor afvoer effluent; 6. indikker voor
surplus slib (flotatie); 7. gebouw voor Porteous installatie; 8. indikkers voor gemengd slijk (2 st.);
9. gebouw voor slijkverbranding en ketelhuis; 10. opslag voor stookolie en dieselolie; 11. bedrijfsgebouw; 12. chloreringsgebouw; 13. werkplaats; 14. trafo; 15. dienstwoningen; 16. aanvoerplaats
voor met tankwagens aangevoerde faecaliën.

Afb. 7 - Schema van de lay-out van de installatie Marienfelde.

Afb. 8 - Maquette van de installatie Marienfelde.

Volgens berekeningen zou dit droge stofgehalte voldoende zijn om de verbranding
daarvan in de 'Wirbelschichtöfen' te
onderhouden. Er zijn drie van deze ovens
opgesteld, elk met een diameter van 5m en
een hoogte van 8,5m. Uiteraard is veel
zorg besteeed aan derecuperatie van dein
deze ovens ontwikkelde warmte. Daarmede
kan de warmtebehoefte vande gehele
Porteous installatie worden gedekt.
Door de hoge temperatuur van de rookgassen (950° of hoger) worden alle stankverwekkende stoffen in het slijk volledig

verbrand. Uiteraard wordt door passage van
stofcyclonen en elektrofilters in detot
ca. 160°C afgekoelde rookgassen het stofgehalte teruggebracht tot dein de Bondsrepubliek geldende norm van maximaal
150 mg/Nm : ! . De bij het afblazen vande
reactoren vrijkomende gassen worden,
evenals de afgezogen lucht uit de ruimte,
waarin de vacuümfilters zijn opgesteld,
als verbrandingslucht naar deovens geleid.
De afb. 7en 8geven eenindruk vande

installatie Marienfelde. Er ismet de aankoop van het terrein rekening gehouden
met een toekomstige verdubbeling vande
installatie. De energietoevoer vindt plaats
via een tweetal 30kV-kabels, elkvan
voldoende capaciteit voor de totale energievoorziening van de installatie. Zij bevinden
zich in eenringleiding, zodat een reserve
van 100% is gewaarborgd.
Evenals te Ruhleben iseen chloreringsinstallatie aanwezig, diegedacht is zowel
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voor het tegengaan van stankverspreiding
door het rioolwater als voor het desinfecteren van het effluent.
De totale aanlegkosten van Marienfelde
zijn geraamd op 115 mio DM, die van de
behandeling van 1m 3 rioolwater op 24Pf bij
vollast.
Er is zowel voor Ruhleben als voor
Marienfelde gestreefd naar een zo volledig
mogelijke automatisering, in het bijzonder
voor de slijkbehandeling. Daarbij heeft men
niet alleen arbeidsbesparing op het oog
gehad, doch ook het vermijden c.q.
verlichten van minder aangenaam werk
heeft hierbij een rol gespeeld. Uit mededelingen over het bedrijf te Ruhleben krijgt
men evenwel de indruk, dat 'overautomatisering' op dit gebied tot de mogelijkheden
behoort.
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Boekbespreking
M. J. Fraanje, Bronbemaling
Bronbemaling is bij uitstek een vakgebied
dat stoelt op de praktijk. Terecht geeft de
schrijver aan dat een kombinatie van kennis
uit de praktijk met theoretische kennis
tot betere resultaten en doeltreffende werkmethoden kan leiden. In de Nederlandstalige literatuur is heel weinig te vinden op
het gebied van de bronbemaling. Ook in de
literatuuropgave is op het aantal van 33
nummers slechts een vijftal gewijd aan
uitsluitend bronbemaling. De andere opgaven hebben vooral betrekking op grondwaterstroming in het algemeen. Het is
daarom een goede gedachte van de schrijver
en de uitgever geweest een poging te doen
deze leemte op te vullen. Niet alleen op
het gebied van bronbemaling, doch ook op
het gebied van geohydrologie is in de
Nederlandse taal nog weinig literatuur voorhanden. Met des te meer interesse wordt
daarom een boek met deze titel verwelkomd.
Het is een aantrekkelijk uitziend boek
geworden dat blijkens de inleiding bestemd
is voor de man in de praktijk bij ingenieursbureaus, overheidsdiensten en het aannemersbedrijf. Het is niet als leerboek
bedoeld voor het onderwijs. Vergeleken met
buitenlandse boeken zijn de kosten relatief
laag te noemen.
In 20 hoofdstukken wordt een groot
aantal onderwerpen behandeld. Hiervan zijn
te noemen: begripsbepalingen t.a.v. het
grondwater, eenvoudige formules, een uitvoerig hoofdstuk over de bron als ontwateringsorgaan, waarin een en ander
over de verwerking van pompproeven,
voorts een aantal kleine hoofdstukken over
o.a. vacuümbemaling, vorm van de bouwput, lucht en andere gassen, zes pagina's
over infiltratie en retourbemaling, onderwaterpompen, debietmetingen, uitvoering
en het bestek. De deskundige lezer zal in al
deze hoofdstukken wel iets van zijn gading
vinden. Uitvoerige aandacht is besteed aan
de eenvoudige hydrologische berekeningsmethode voor freatisch en spanningswater.
De schrijver bedient zich overigens voor
het laatstgenoemde begrip van de term
gespannen water. Een ander wat storend
germanisme is: grondwaterleider in plaats
van watervoerend pakket. In de berekeningsmethoden die worden behandeld staat
centraal het begrip reikwijdte (R) waaraan
geen fysische betekenis kan worden toegekend. De tijdsafhankelijkheid van de
'reikwijdte' wordt wel erkend en enkele
empirische formules o.a. volgens Sichardt
worden vermeld, maar in de handen van
een beginnend ontwerper is het een gevaarlijke methode. De berekeningsmethoden
volgens Dupuit, Thiem en Theis worden
behandeld, zonder echter de tabel of een

goede literatuurverwijzing te geven voor de
funktie W(u) in de formule van Theis.
Het vooral voor de Nederlandse praktijk zo
belangrijke semi-spanningswater en het
begrip weerstand van kleilagen komt zo goed
als niet aan de orde.
Eén van de belangrijkste zaken bij het
ontwerp van een bronbemaling is de totaal
op te pompen hoeveelheid. De berekening
van het te verwachten debiet is door de
schrijver steeds weer gebaseerd op het
begrip reikwijdte. Het gebruik dat in de
praktijk veelal wordt gemaakt van een verhanglijn, die bekend is uit de gehouden
pompproef of die geschat wordt aan de
hand van de ervaring van de bronbemalingsfirma zoekt men tevergeefs.
Voor de praktijk is het boek niet gemakkelijk hanteerbaar, als voorbeeld zij vermeld
dat het te verrichten vooronderzoek wordt
behandeld in hoofdstuk 2 onder te verzamelen gegevens, vervolgens komt de opzet
en de uitwerking van pompproeven kort aan
de orde in hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 15
vindt men de volgorde van de berekeningen
en het onderzoek naar de doorlatendheid.
Juist op het gebied van het vooronderzoek
voor de grotere bronbemalingen is in Nederlang veel werk verricht o.a. door het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening dat
over een schat van gegevens en een grote
ervaring beschikt op dit gebied. Het boek
zou veel aan waarde gewonnen hebben,
indien de kennis die daar aanwezig is een
plaats zou hebben gevonden in dit boek.
Dan zou ook de invloed van de opbouw
van de bodem op de te kiezen vorm van de
bronbemaling, de geologie in het algemeen
en de invloed van de wateronttrekking op
de omgeving meer in praktische zin aan de
orde zijn gekomen.
Het boek is verlucht met vele foto's die
ontleend zijn aan de bronbemalingspraktijk.
De foto's zijn ter beschikking gesteld door
de grotere bronbemalingsfirma's in Nederland. Des te meer mist men daarom ook een
beschrijving van enkele uitgevoerde bemalingen en de daarbij opgedane ervaringen.
Konkluderend kan gesteld worden dat een
goede poging is gedaan dit moeilijke onderwerp in al zijn facetten te belichten. Zoals
ook wel blijkt uit het bovenstaande is de
recensent van mening dat de schrijver er
niet in alle opzichten in geslaagd is een
overzichtelijk beeld te geven. Een aantal
onderwerpen is niet uitgediept en vooral
de praktijkinbreng is niet sprekend. Met
deze beperkingen kan het boek als naslagwerk voor de meer ervaren ontwerper,
aannemer en uitvoerder wel zijn nut hebben.
A. J. R.
Uitgave Agon/Elsevier, Amsterdam-Brussel
249 pag. en afbeeldingen
Prijs ƒ42,50

• •

•

