IR. E. L. C. KOSTER
Raadgevend ingenieur O.N.R.I.
Witteveen en Bos b.v., advies- en ingenieursbureau te Deventer

Zuiveringsstruktuurplan voor een rekreatiegebied;
Westerschouwen
Inleiding
Bij de opzet en uitwerking van een
zuiveringsstruktuurplan voor een gebied met een overwegend rekreatief
karakter zoals Westerschouwen heeft
men te maken met een aantal bijzondere problemen.
Westerschouwen is een gebied dat
juist door de uitvoering van de Deltawerken een belangrijke maar toch ten
dele onzekere rekreatieve ontwikkeling doormaakt.
Milieuhygiënisch moeten aan de afvoer
en zuivering van afvalwater uit dit
gebied de hoogste eisen worden ge-

steld, dit in verband met de volksgezondheid.
Maar tevens zal ook aandacht moeten
worden gegeven aan het probleem
van de dreigende verstoring van de
stabiliteit van de ecosystemen op het
land en in het water.
Daar de hoeveelheid te transporteren
en te zuiveren afvalwater voornamelijk wordt bepaald door het aantal
rekreanten, treden seizoenmatig sterke
fluktuaties op. Deze fluktuaties hebben zowel zuiverings-technische als
ökonomische konsekwenties.
De technische opzet van het zuiveringsstruktuurplan Westerschouwen

Afb. 1 - Rekreatieterreinen nabij Renesse in vogelvlucht (Aerophoto Teuge).

wordt gekenmerkt door een leidingenstelsel van ca. 40 km, dat het afvalwater van de bestaande woonkernen
Burgh, Haamstede, Noordwelle, Renesse en de rekreatieterreinen in dit
gebied zal voeren naar een centrale
rioolwaterzuiveringsinrichting (afb. 1).
Deze inrichting is geprojekteerd nabij
Haamstede. Het effluent zal worden
geloosd in de Oosterschelde.
De sterk overbelaste lokale zuiveringsinrichtingen zullen in de gefaseerde
uitvoering van het totale projekt worden geëlimineerd.
In het hierna volgende zal nader worden ingegaan op de planologische
aspekten van de ontwikkeling van de
bevolking in het gebied van Westerschouwen, alsmede die van de land-,
oever- en waterrekreatie.
De achtergronden die geleid hebben
tot de centrale afvoer en zuivering
van het afvalwater van Westerschouwen worden besproken, waarbij o.a.
aan de orde komen keuze lozingspunt,
kwaliteit effluent, technisch-ekonomische en zuiveringstechnische kriteria.
Planologische aspekten
Ieder die de ontwikkeling op het gebied van de bestrijding van de milieuverontreiniging in Nederland nauwlettend volgt, zal konstateren dat hieraan
in het bijzonder in Zuidwest Nederland veel aandacht is en wordt besteed.
Onder andere zijn de problemen op
het gebied van milieubeheer, ruimtelijke ordening, ekonomie en werkgelegenheid in hun samenhang bestudeerd door de Werkgroep Milieu
Zuidwest Nederland. Kenmerkend van
deze studie is dat bijzondere aandacht
is besteed aan de kwaliteit van het
milieu en de analyse van verschillende
faktoren die bij het vormgeven van de
ruimtelijke ontwikkeling van Zuidwest Nederland van belang zijn.
Door te stellen dat produktie, ökonomische groei en werkgelegenheid
geen zelfstandige doelstellingen zijn
om de konceptie van de ruimtelijke
struktuur op te baseren, maar dat
vooral gedacht moet worden aan het
welzijn van de mens en de biosfeer,
krijgt men een kader waarin de
ontwikkelingen op Schouwen-Duiveland moeten worden bezien (afb. 2).
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Afb. 2 - Struktuurschets Schouwen Duiveland [73].

Voor de uitwerking van het zuiveringsstruktuurplan van Westerschouwen zullen hierbij alleen ter sprake
komen die faktoren dieprimair mede
bepalend zijn voor eengoede uitwerking vanhetprojekt. Hierbij is voornamelijk tedenken aan:

het Rijnmondgebied verwachten, terwijl de rekreatiedruk een faktor betreft, waarvan deuiteindelijke grootte
eigenlijk nog hoogst onzekeris.
Het streekplan Schouwen-Duiveland

spreekt van een sterke uitbreiding van
de woonfunktie op Schouwen-Duiveland vooral van gepensioneerden en
beter gesitueerden uit Rijnmond e.o.
temeer daar Schouwen-Duiveland

Afb. 3 - Rekreatieschets in Zuidwest-Nederland [5].

— ontwikkeling van de bevolkingstoename;
— ontwikkeling vande werkgelegenheid (industriële ontwikkeling);
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— ontwikkeling van de rekreatie;
— invloeden vandeDelta-werken op
het milieu, waarbij er voorshands
van wordt uitgegaan datde Oosterschelde zal worden afgesloten
en het voor of tegen vandeze afsluiting buiten beschouwing blijft;
— eisen te stellen aande lozingvan
afvalwater op het oppervlaktewater in deregio Westerschouwen.
Bevolkingstoename
Voor een betrouwbare prognose van
de produktie van afvalwater op
Schouwen-Duiveland moet inde eerste plaats worden beschikt over cijfers
betreffende de ontwikkeling vande
bevolkingstoename op Schouwen-Duiveland in het verleden en in de toekomst.
Planologisch blijkt een prognose een
niet zo gemakkelijke zaak te zijn.
Door de uitvoering van Delta-werken, kanhet oorspronkelijk geïsoleerde eiland, nueenmigratietoenameuit
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steeds gunstiger komt te liggen te midden van aantrekkelijke duin-, strandenwatersport-rekreatiegebieden(afb.3).
In 1960 was de afstand van Schouwen-Duiveland naar Rotterdam nog
110 km. In 1980 is de verkeersgeografie zover veranderd dat de afstand
nog slechts 50 à 60 km zal bedragen
met uitgesproken goede verbindingen.
Dit laatste heeft zijn invloed op de
ontwikkelingen.
In de periode van 1880 - 1962 bedroeg
de toename van de bevolking 0,1 %
met in dezelfde periode een toename
voor geheel Nederland van 189 %.
In de periode 1961 t / m 1965 was er
nog sprake van een toename van 50
personen per jaar. In de periode van
1965 t/m 1968 konstateerde men een
groei met 200 personen per jaar.
Men verwacht thans dat het inwonertal zal stijgen van 22.869 personen in
1962 naar rond 33.000 inwoners in
1990.
Industriële ontwikkeling en
werkgelegenheid
Tengevolge van de eilandpositie is het
gebied van Schouwen-Duiveland steeds
gekenmerkt geweest door een overwegend agrarische struktuur en het ontbreken van ontwikkelingen op het gebied van de niet agrarische bestaansbronnen. Op het ogenblik kan men
spreken van moderne landbouw op
Schouwen-Duiveland.
Dit wil zeggen dat de meeste bedrijven een behoorlijke omvang hebben
terwijl door goede verkaveling, hoge
graad van mechanisatie, efficiënte bedrijfsvoering, alsmede de ontwikkeling van integrale samenwerkingsvormen, een grote arbeidsproduktiviteit
(30 ha/arbeidskracht) kan worden
verwacht.
In het algemeen dient men door de
opkomst van de rekreatie rekening te
houden met relatieve afneming van de
landbouw en nijverheid, terwijl een
sterke uitbreiding van de dienstensektor wordt verwacht. De stefkste ontwikkeling is en wordt verwacht in de
kernen Nieuw-Haamstede en Westerschouwen. De vaststelling van Zierikzee als ontwikkelingskern heeft mede
een gunstige invloed gehad. Hierdoor
zal enige industriële ontwikkeling
worden verkregen waardoor gedeeltelijk voor de zo noodzakelijke aanvullende werkgelegenheid wordt gezorgd,
terwijl de belangrijkste ontwikkeling
van de werkgelegenheid moet worden
gezocht in de dienstensektor.
De algemene ekonomische groei werd
mede bevorderd door de verbeterde
verkeersgeografie, uitbreiding van de
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Afb. 4- Ontwikkeling aantal overnachtingen [13\.

niet-agrarische werkgelegenheid en forensisme naar werkgebieden gelegen
buiten Schouwen-Duiveland.
Rekreatieve aspekten
Ten gevolge van de toename van het
inwonertal, en de verstedelijking van
Nederland, de uitbreiding van vrije
tijd, grotere welvaart, vakantietoeslag,
verdere toename autobezit en de
oriëntatie van het rekreatiebezoek op
de kuststreek, zal men in 1975 al
moeten rekenen op 2,5 à 3 miljoen
overnachtingen met gemiddeld 40 dagen verblijftijd. Voor 1990 is de verwachting rond 3,5 miljoen, terwijl in
1964- 1965 nog sprake was van rond
500.000 overnachtingen (afb. 4).
Door de ligging van Zeeland t.o.v.
omringende woon- en industriegebieden zal naar verwachting in 1990 de
rekreatie-akkomodatie in de Westhoek
rond 95.000 moeten zijn. Naar verwachting zal het rekreatief gebruik
van de ruimte van Schouwen-Duiveland toenemen met als koncentratiepunten de Westhoek en de oevergebieden. De Westhoek is een gebied
ten westen van de lijn Burgh-Haamstede-Renesse en omvat ca. 2.600 ha.
De oevergebieden zijn georiënteerd op
de Grevelingen en het Zeeuwse Meer.
In de periode 1962-1968 is vastgesteld dat niet minder dan 81,2 % verblijfsrekreatie in de Westhoek plaats
vindt, d.w.z. het verblijf in tenten,
caravans en huisjes. Verwacht wordt
dat in de periode tot 1990 de sterkste
ontwikkeling van de rekreatie-akko-

modatie zal worden gevonden door
vergroting van de kapaciteit in de
sektor kamperen en bouw van een
2e woning. In de spreiding van de
akkomodatievormen in de Westhoek
ziet men koncentratiepunten in het
zuidwestelijke deel, Nieuw Haamstede
met omgeving en het gebied rond
Renesse, terwijl Westerschouwen de
sterkste rekreatieve ontwikkeling vertoont.
Nog in 1962 kon worden vastgesteld
dat 12 % van het strandbezoek uit
dagbezoekers bestond maar met de
toenemende ontsluiting van het gebied
zal het dag- en weekendbezoek toenemen.
Strandrekreatie
De strandkapaciteit in de Westhoek
wordt geraamd op rond 110.000 personen. In 1962 was de strandbezetting
nog rond 13.000 personen (mooie
dag), terwijl omstreeks 1968 de bezetting rond 30.000 à 40.000 personen
bedroeg. Men verwacht dat in 1990,
bij een mooie dag niet minder dan
8 0 % van 95.000 = 76.000 personen
het strand zullen bezoeken. Dit aantal
dient nog vermeerderd te worden met
de dagrekreatie waarvoor men bijvoorbeeld de eerder genoemde 1 2 %
zou kunnen aanhouden (ca. 10.000 à
15.000 personen).
Theoretisch is berekend dat in 1990
de aanvoer naar het strand van de
Westhoek maximaal ca. 50.000 personen zou kunnen bedragen daar de
verdere ontwikkeling van het dag- en
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weekendbezoek zal worden bepaald
door de kapaciteit van de wegen die
leiden naar Schouwen-Duiveland en
de sekondaire wegen ter plaatse.
Oever- en waterrekreatie
De oevergebieden langs het Grevelingenbekken en het Zeeuwse Meer
zullen een belangrijke rekreatieve ontwikkeling gaan doormaken.
Het Grevelingenbekken is ontstaan in
1971. Het bekken heeft een wateroppervlakte van ca. 11.000 ha. Dit
vraagt een jachthavenoppervlak van
rond 160ha (125 boten per ha). Aan de
Zeeuwse kant zou 55 ha moeten worden gerealiseerd.
Van belang hierbij is te weten dat er
steeds wel enkele jaren zullen verstrijken voordat een rekreatiegebied een
snelle uitbreiding van akkomodatievormen vertoont.
Het Zeeuwse Meer zal naar verwachting in 1978 ontstaan.
Het dan ontstane meer zal nogal wat
jachten kunnen herbergen. Echter alles
is nog onzeker en moeilijk te schatten.
Maar jachthavens zullen nodig zijn,
waarvan er enkele op SchouwenDuiveland gesitueerd moeten worden.
De oevergebieden van beide dan afgesloten zee-armen zullen in 1990 over
ongeveer 30.000 slaapplaatsen beschikken, waarvan:
10.000 in Bruinisse;
10.000 in Ouwerkerk;
10.000 voor de rest.
De behoefte aan slaapplaatsen in de
Westhoek, thans rond 45.000, wordt
tot 1990 geschat op rond 95.000 plaatsen.
Het belang van de rekreatie voor het
gehele gebied mag blijken uit de
Zeeuwse rekreatienota, die met een
investeringsbedrag van totaal 140 miljoen hiervan doet toekomen:
— 25 miljoen voor het investeringsprogramma 1972-1982 van
Westerschouwen;
— 7 miljoen voor ontsluitingswegen;
— 2 miljoen voor parkeerterreinen;
— 2 miljoen voor zwembaden en
picknickplaatsen;
— 13 miljoen voor riolering en afvalwaterzuivering;
— 17,5miljoen voor rekreatie aan en
op het Grevelingenbekken, gesplitst in:
6 miljoen voor jachthavens;
4 miljoen voor dagrekreatie;
7,5miljoen voor ontsluitingen.
H20 (6) 1973, nr. 23

Deze uitvoerige min of meer planologisch rekreatieve inleiding illustreert in
hoge mate hoe moeilijk het is zuiveringstechnische basisgegevens vast te
stellen en idem maatregelen te nemen
voor een gebied als Westerschouwen.
Een gebied dat een sterke rekreatieve
ontwikkeling doormaakt en waarin de
verhouding tussen de eigen bevolking
en het aantal rekreanten afvalwatertechnisch beschouwd, bijzonder ongunstig is. In dit verband is het
van betekenis dat uit een in 1967 door
de Rijksplanologische dienst uitgevoerde inventarisatie gebleken is, dat
van de ruim 100.000 toeristische slaapplaatsen in Zeeland er ruim 62.000
bestaan uit plaatsen op kampeer- en
caravanterreinen en ruim 17.000 uit
plaatsen in pensions en op kamers.
Hierbij wordt de trend aangegeven dat
rekening zal moeten worden gehouden
met een toenemend aantal vaste plaatsen van tenten, caravans en ook grote
kajuitboten.
Aannemende dat al het afvalwater zal
worden verzameld en gezuiverd, wat
natuurlijk nooit zeker is, zijn de volgende kritieke verhoudingsgetallen te
berekenen met inbegrip van de meestal toe te passen reduktie voor rekreati e-afvalwater:

1968
1990

vaste inwoners

rekreatie

10.000
14.000

45.000
95.000

1 :4,5
1 : 6,8

Na deze opsomming van essentiële
zaken betreffend de planologische ontwikkeling van Schouwen-Duiveland
en in het bijzonder die van Westerschouwen, dient, voordat wordt ingegaan op de te nemen technische maatregelen betreffende de afvoer en zuivering van het afvalwater van Westerschouwen, aandacht te worden geschonken aan het ecosysteem van het
beschouwende gebied. Betreffende het
ecosysteem, de levensgemeenschap van
het abiotische met het biotische milieu,
zal alleen aandacht worden geschonken aan de menselijke invloed op het
oppervlaktewater.Gekonverteerde materie geloosd op oppervlaktewater
dreigt of heeft reeds het dynamisch
natuurlijk evenwicht van de ecosystemen verstoord. Onder andere zijn
afvalwaterlozingen niet alleen een bedreiging voor de menselijke gezondheid, maar ook voor de stabiliteit van
ecosystemen. Deze bedreiging wordt
niet alleen gekenmerkt door de bevolkingstoename maar ook door de
stijgende konsumptie per hoofd van
de bevolking.

Belasting van het oppervlaktewater
In het eerder geciteerde rapport van
de Werkgroep Milieu Zuidwest Nederland onder auspiciën van de Contact-Commisie voor Natuur en Landschapsbescherming wordt gekonkludeerd dat door het toenemend
rekreatief gebruik van de Delta de
problemen van de verontreiniging door
afvalwater zijn verscherpt. Er zullen
zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat zonder schade voor
de gezondheid kan worden gezwommen in de afgesloten zee-armen.
De eisen die aan dit zwemwater te
stellen zijn, houden in:
— helderheid;
— hygiëne.
Betreffende de hygiëne kan oppervlaktewater als zwemwater worden
aangemerkt als daar minder dan 1
coliforme bakterie/ml in aanwezig is,
bepaald met de gistingsproef van Eykman bij 45 °C. Men kan rekenen dat
bij de zuivering van het afvalwater
— rioolwater bevat 105 à 10fi/ml coliforme bacteriën (normale darmbakteriën) — 90 % verwijderd wordt. Daarna is nog sterke verdunning noodzakelijk. Dit houdt in dat het zwemwater pas betrouwbaar is op grote afstand van het lozingspunt of geruime
tijd na het ogenblik van lozing.
Wanneer men de belangrijkste fysische en chemische milieufaktoren gesteld in de milieu-atlas „de kleuren
van Zuidwest Nederland" op zich laat
inwerken en kennis neemt van de huidige en toekomstige biologische rijkdommen, de kulturele waarden in het
landschap en de problemen op het
gebied van water- en luchtverontreiniging, konstateert men dat in deze
regio zeer zorgvuldig te werk moet
worden gegaan bij het uitwerken van
een afvalwaterplan.
In 1970 was het gemeten zuurstofgehalte in Grevelingen en in de Oosterse«elde bij half tij, tijdens gemiddelde afvoer van de rivieren en een
watertemperatuur van 20 °C, maximaal 100 %. Dit is vooral een gevolg
van de voortschrijdende zelfreiniging
vanaf het Hollands Diep, waar trouwens het betere Maaswater met het
slechtere Rijnwater wordt gemengd
(afb. 5 en 6).
In 2000 verwacht men in de Grevelingen en Oosterschelde na uiteindelijke verzoeting een zuurstofverzadigingswaarde van 9 0 % . In de verzoetingsperiode verwacht men een zeer
sterke opbloei van het brakwaterplankton, met afsterving en mogelijk
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A/fe. 5 en 6 - Zuurstofgehalte 1970 uitgedrukt in verzadigingspercentages \S\. Zuurstofgehalte 2000+ uitgedrukt in verzadigingspercentages \5\.

laag zuurstofgehalte van 60 %, hetgeen ook bij het Veerse Meer is geconstateerd. Om te sterke daling van
het zuurstofgehalte te voorkomen, is
bestrijding van de eutrofiëring noodzakelijk. Het eutrofiëringsvraagstuk
in de af te sluiten zee-armen heeft de
overheid doen besluiten om aan de
te bouwen zuiveringsinrichtingen aan
de Oosterschelde de eis te stellen van
defosfatering. De defosfatering zou in
1980 in werking moeten zijn. Het is
natuurlijk duidelijk, dat hiermede het
eutrofiëringsvraagstuk voor de Oosterschelde niet volledig is opgelost. De
externe druk op waterkwaliteit is daar
vergeleken met de interne zeer groot.
De fosfaatvracht van Rijn en Maas,
alsmede uitslagwater van polders
draagt bij tot de eutrofiëring. Men
kan en moet begrip hebben voor de
bescherming van het toekomstige zoete water van de Oosterschelde, maar
in hoeverre alle te bouwen zuiveringsinrichtingen van defosfateringsinstallaties zouden moeten worden voorzien, is afhankelijk van de fosfaatbalans van het Delta-gebied, waarbij
Rijn en Maas erg zwaar op de balans
drukken.
Bij de uitwerking van een zuiveringsstruktuurplan van Westerschouwen
moet feitelijk ook aandacht worden
gegeven aan de biologische en botanische waarden van het beschouwende
gebied, maar oecologische, fytosociologische en etologische aspekten zullen hierbij verder onbesproken blijven.

1 $00809

Technische maatregelen
Blootgesteld aan een hevige rekreatiedruk, slechts gesteund door een kleine
vaste kern en uiteraard beperkte financiële mogelijkheden, wordt de Gemeente Westerschouwen bij de oplossing van bovengenoemde problematiek
voor de grootste problemen gesteld.
In de huidige situatie beschikt de
GemeenteWesterschouwen sedert 1964
over een viertal kleine zuiveringsinrichtingen gesitueerd te:
aan- kapavoer citeit
m 3 /h
i.e.

type

Zuuf*lGf§#N*!t*«

Renesse
60
Haamstede 124
Noordwelle
20
Serooskerke 25

2000
2000
300
500

oxydatiesloot
oxydatiesloot
oxydatiesloot
imhoff

Alle installaties zijn tot op heden in
bedrijf. In de zomer zijn deze installaties sterk overbelast, terwijl het effluent ook bij lage belasting maar
moeilijk door de bestaande brakke
waterlopen kan worden verwerkt.
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Hierdoor komt van zelfreiniging weinig terecht wat ten dele aanleiding
geeft tot ongewenste anaerobie met
stankverschijnselen.
De piekbelastingen tengevolge van de
rekreatieve afvalstoffenproduktie zijn
niet goed op te vangen op de deels
verouderde installaties van te kleine
kapaciteit. De noodzakelijke uitbreidingen zouden zo rigoreus dienen te
zijn, dat amoveren nog de goedkoopste oplossing werd geacht. Dit nog
afgezien de bezwaren van het lozen
van gezuiverd effluent op brak binnenwater en de onmogelijkheid grote
en variërende rekreatiebelasting goed
op te vangen. Na vele besprekingen
vanaf 1966 met alle betrokken instanties is uiteindelijk besloten tot lozing
op de Oosterschelde, oostelijk van
Burghsluis.

Keuze lo/ingspunt en kwaliteit
effluent
De keuze van dit lozingspunt werd
onder meer bepaald door:
— ligging zwaartepunt vervuiling regio Haamstede;
— faseringsuitvoering, waardoor met
de minste kosten de grootste vervuiling kan worden weggenomen;
— natuurlijke helling terrein;
— plaats mosselpercelen;
— verschil in tijd afsluiting zee-armen
1970- 1978 (defosfatering);
— grotere opnamekapaciteit Oosterschelde in verhouding met Grevelingen;
— bestemming Grevelingen als gedeeltelijk drinkwaterbekken.
Aan het effluent werden, door de aanwezigheid van mosselkultures in de
Oosterschelde, door het RIZA de volgende eisen gesteld:
— mechanische zuivering met desinfektie van het effluent:
— pasteurisatie en dumping van het
primaire slib in de Oosterschelde.
Bij de keuze en eisen speelden de volgende overwegingen een rol:
— persen naar zee via Renesse was
toendertijd een onzekere zaak omdat het nog volkomen onduidelijk
was hoe de zandbeweging zou zijn
na afsluiting van de Grevelingen;
— persen naar zee via Haamstede
door de duinen werd minder gewenst geacht in verband met
H20 (6) 1973, nr. 23

strandvervuiling,
aanslibbing enz.;

probleem

van

— aan de lozing in de Oosterschelde
werd de voorwaarde verbonden
van desinfektie van het afvalwater
en pasteurisatie van het slib, maar
volledig biologische zuivering werd
niet geëist in verband met de grote
opnamekapaciteit van het ontvangende water;
— afstand lozingspunt tot mosselkultures minimaal 20 km;
— verwacht werd dat de mechanische
zuivering ook na afsluiting van de
Oosterschelde zou kunnen worden
gehandhaafd, welk standpunt inmiddels is achterhaald.
De toenemende druk van het publiek
op de bescherming van het milieu, in
het bijzonder van de Oosterschelde,
heeft er recentelijk toe geleid dat de
lozingseisen verder zijn verzwaard met
o.a.:
— gepasteuriseerd slib mag niet meer
worden geloosd;
— biologische afvalwaterreiniging met
desinfektie en defosfatering na
1980.
De overschakeling van plaatselijke
zuivering naar een centraal afvoerleidingensysteem van Westerschouwen
met een te bouwen zuiveringsinrichting nabij de Oosterschelde was een
forse technische, maar vooral financiële stap. In 1970 werden de totale
kosten van het projekt berekend op
rond 15 miljoen. Het geheel is een
zware financiële opgave voor de Gemeente Westerschouwen, die zich echter wel wist gesteund door de Korthalsregeling. In deze regeling komt
50 % van de kosten voor rekening
van de overheid, waarin ook Rijksen Provinciale Waterstaat participeerden. Nog een extra miljoen werd beschikbaar gesteld door het Ministerie
van Economische Zaken.
Bij de opzet van de plannen werd gedacht aan een gefaseerde uitvoering
van de werken met een datum van
1 januari 1975 bij een geplande start
in juni 1971.
Technisch-ekonomische aspekten bij
de keuzebepaling
Terzake van de ekonomie van gekornbineerde zuivering met aanvoerleidingen in vergelijking met het stichten
van kleinere aparte zuiveringsinrichtingen kan in het algemeen het volgende worden opgemerkt.
Voor het transport van vloeistoffen

in het algemeen geldt, dat door de
steeds stijgende bouwkosten, de bouw
van energie verbruikende systemen
steeds aantrekkelijker gaat worden.
Men dient zich te bezinnen op de aan
te houden afschrijvingstermijnen in
verband met hoge rentevoet, het zgn.
rente-effekt. Korte afschrijvingsperioden maken het mogelijk minder duur
materiaal te kiezen.
Voor transportleidingen zijn de langere afschrijvingsperioden te verkiezen,
wat betekent dat de kwaliteit van de
leiding als materiaal en als gelegde
leiding, bijzonder goed moet zijn.
Voor de technische installaties ten behoeve van het afvalwatertransport
(pompen etc.) zou de afschrijvingsperiode veel korter moeten zijn. Een
rol hierbij speelt de mogelijkheid van
een uitvoerbare vervanging.
Bij het uitwerken van een dergelijk
plan op het gebied van de gekombineerde zuivering wordt men natuurlijk
gekonfronteerd met het faseringsprobleem. Men zou zich moeten aanpassen aan een groeikromme.
Als men bij de leidingdimensionering
uitgaat van een groeikromme dan
wordt de ekonomische diameter groter naarmate de extreme waarde in
de ontwikkeling van de kapaciteit
eerder wordt bereikt. Het ligt voor
de hand dat de duidelijke seizoeninvloed bij dit projekt eerder doet besluiten de energiekosten voor het
transport van het afvalwater afkomstig van de rekreatie niet al te zwaar
te laten wegen. Men besluit wat eerder te kiezen voor een kleinere diameter van de transportleiding.
De invloed van een laag of hoog
rentepercentage geeft ook een duidelijke tendens van de ontwikkeling van
de grote naar de kleinere ekonomische diameter. Eijkelboom [6]kwam in
een omvangrijk afstudeerprojekt op
grond van vergelijkende kostenberekeningen o.a. tot de konklusie dat het
wegpersen van afvalwater door leidingen met kleine diameter over grote
afstanden naar grote zuiveringsinstallaties goedkoper is dan ter plaatse zuiveren indien meer dan 500 tot 1.000
i.e. behandeld moeten worden en ervan uitgaande, dat wordt aangesloten
op een installatie van ca. 50.000 i.e.
(afb. 7).
Hierbij is relatie gezocht met de uitgesproken gunstige ervaring te Hedel.
Zoals bekend vindt de „kleine" persleiding steeds meer toepassing in den
lande. De verwachte geringe ontwikkeling van de eigen bevolking van
Westerschouwen, de reeds aanwezige
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Bepaling hoeveelheid rekreatieafvalwater
Voor het plan Westerschouwen heeft
men te maken met verblijfsrekreatie,
dagrekreatie en op wat langere termijn
ook met de waterrekreatie. De ontwerper kan niet voorzichtig genoeg
zijn bij de definitieve vaststelling van
de aan te houden uitgangspunten,
waarbij aard, hoeveelheid en fluktuaties van het rekreatie-afvalwater dienen te worden gesteld.
In de verblijfsrekreatie zijn o.a. te
onderscheiden:
— verblijfscamping;
— verblijfscamping met vaste standplaatsen;
— groepen verhuur- of privé 2e woningen;
— andere vormen (kamperen bij boerderijen, groepsvakantieverblijven
etc).

Afb. 7 - Kostprijsvergelijkingen persleidingen met kleine rioolwaterzuiveringsinrichtingen [6],

gemengde riolering te Burgh-Haamstede, Renesse en Noordwelle en het
voornemen verder alleen het gescheiden stelsel toe te passen, spelen in dit
opzicht — ten aanzien van de groeikromme — een ondergeschikte rol en
geeft bij de bouw voor de uiteindelijke toestand geen moeilijke beslissing.
Bij het zoeken naar de technisch meest
verantwoorde oplossing voor het
transport van het afvalwater van
Westerschouwen is voorts uitvoerig
stilgestaan bij de keuze tussen vrijvervalleiding of persleiding, waarbij
vooral is gedacht aan bepalende faktoren als: te transporteren hoeveelheden konstant of variabel, bezinking,
lengte, terreinomstandigheden, waterslag, ontluchting, aantasting, verblijftijd. Natuurlijk is ook aan kuituurtechnische, rekreatieve en planologische aspekten niet voorbijgegaan. Het
analyseren van de invloed van de
rekreatieve ontwikkeling op de transportkosten van het afvalwater geeft in
het geschetste model nog onzekerheden.
Indien zoals in Westerschouwen de
lozing van gezuiverd effluent niet zo
veel problemen gaf, zou men in een
bepaald geval tot de konklusie kunnen komen, dat het bouwen van
kleine, plaatselijke zuiveringsinrichtingen wellicht goedkoper zou zijn.
Gelet op de volgende omstandigheden
als de hoogst onzekere rekreatieve belasting (installatie Burg -Haamstede in
zomermaanden 10-voudig overbelast),
de gevoeligheid van de kleinere inrichtingen, die overigens kostbaar in be628

diening zijn, alsmede de steeds verdergaande eisen te stellen aan het effluent van installaties, waarbij dan
nog de geringe biologische kapaciteit
van het brakke ontvangende water
komt, blijkt dat ekonomisch voor wat
betreft de kombinatie van zuivering
het aksent toch vooral op het kwalitatieve vlak ligt. Hierbij moet, gelet
op de typische rekreatieaspecten bij
de gekombineerde zuivering van Westerschouwen, worden onderkend dat
bij de bouw van grotere eenheden de
verliezen door onderbezetting groter
zijn.

Hierbij kan worden opgemerkt dat de
mobiliteit van de tent- en caravanbezitters sterk is afgenomen waardoor
een kenmerkend rekreatiepatroon is
ontstaan.
De verblijfscamping vertoont een
maximale bezetting gedurende ongeveer 2 maanden, terwijl men voor en
na het hoog seizoen gedurende enkele
maanden een veel lagere bezetting
heeft. Van dit fenomeen zijn registraties beschikbaar. Hierbij hebben in
trek zijnde campings een bezettingsgraad van 50 x de maximale overnachtingskapaciteit, waarbij in ver-

Afb. 8 - Seizoenbezetting verblijfscamping [6],
:
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band met de rendabiliteit wordt gesteld dat optrekken tot 60 x gewenst
zou zijn (afb. 8).
De verblijfscamping met vaste standplaats vertoont een ander beeld. Het
beeld geeft een niet geheel maximale
bezetting gedurende het hoogseizoen,
terwijl gedurende de rest van het jaar
een niet onbelangrijke bezetting is
waar te nemen in de weekenden.
Bij de verhuurwoningen is vast te
stellen dat deze een maximale bezetting kunnen hebben van 3 tot 4 maanden per jaar, terwijl de eigen 2e woning 60 dagen bewoond wordt, waarbij te verwachten is dat dit zal toenemen tot 90 dagen per jaar.
Een dergelijke beschouwing geldt ook
voor de woonboot. De hotels e.d. hebben hun specifieke bezetting gedurende het gehele jaar.
Markant hierbij is de grafiek die het
aantal vakantiedagen per week aangeeft doorgebracht in Nederland (excl.
weekend-rekreatie). Deze grafiek geeft
de moeilijkheidsfaktor aan voor scherpe dimensionering tot grondslag van
het ontwerp voor de behandeling van
afvalwater uit de rekreatieve sektor
(afb. 9).
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Afb. 9 - Vakantiedagen per week doorgebracht in Nederland [6].
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Voor menigeen is het duidelijk welke
de voorzieningen moeten zijn voor de
opvang van het afvalwater van normale stedelijke of dorpsbebouwing
op gekombineerde of gescheiden rioolstelsels.
Bij de opzet van een struktuurplan
voor de zuivering van het afvalwater
afkomstig van rekreatie zal men rekening moeten houden met de gebruikelijke technieken voor het afvoeren van
dit type afvalwater, waarbij in aanmerking kunnen komen:

•i-i

oen , v

~'J^

iAfb. 10 - Waterverbruik per dag op rekreatieterreinen [11].

- 4-

l

Afb. 11 - Maximum uurverbruik op rekreatieterreinen \11].

Afb. 12 - Geprojekteerd centraal leidingenstelsel.

BROUWERSHAVENSCHE GAT

— konventionele rioleringen;
— persleidingen met kleine diameter;
— vacuumtransportsysteem dat weinig water vraagt;
— tankauto's en kolkenzuigers voor
het legen van septictanks, beerputten, chemische toiletten;
— vuilwatertankboten ten behoeve
van de waterrekreatie dan wel drijvende toiletgebouwen;
—• bezinking op hooggelegen zandgronden, alhoewel men wel problemen houdt met bezinkbare vaste stoffen.
Omtrent de hoeveelheid afvalwater
kan worden gesteld dat als hanteerbare cijfers worden aangehouden 0,5
tot 1,0 i.e. en 50 tot 100 l/dag.
Voor kampeerterreinen, waar het waterverbruik nog steeds toeneemt,
H20 (6) 1973, nr. 23
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rekent men thans met 50- 100 l/dag.
Algemeen wordt hierbij aangenomen
dat belangrijke afwijkingen kunnen
optreden, afhankelijk van de weersomstandigheden en konform de rekreatiemogelijkheden van de camping.
Mede moet in het oog worden gehouden dat bij gebruik van chemische- en vacuümtoiletten de hoeveelheden veel geringer zijn.
Als maximale afvoer, van andere afvoersystemen dan chemische- en vacuümtoiletten, kan worden gesteld dat
het dagverbruik bij 7 à 8 l/h rond de
60 à 70 1ligt (afb. 10 en 11).
Men kan zich voorstellen dat het
maken van de zeer gewenste voorzieningen ten behoeve van de afvalwaterafvoer van de rekreatie, van de
eigenaren/exploitanten grote investeringen vergen, alhoewel de investeringskosten op de vervuiler zullen
worden omgeslagen. Hierbij is het de
vraag of de steeds hoger wordende
kosten van het kamperen o.d. in ons
land van invloed zullen zijn op de
ontwikkeling van de rekreatie.
De eerste stap was het ontwerpen van
een centraal leidingenstelsel, waarbij
er naar gesterefd wordt zo weinig
mogelijk regenwater af te voeren. Dit
streven was voor de kernen BurghHaamstede, Renesse en Noordwelle
niet goed realiseerbaar, daar in deze
kernen reeds een gekombineerd stelsel
aanwezig was. Hierdoor wordt de afvoer van deze kernen beperkt tot
3 d.w.a. (afb. 12).

aansluiting op het centrale leidingnet worden gebracht.

ongezuiverd kon worden geloosd, ook
na afsluiting van de Oosterschelde,
is in de afgelopen 7 à 8 jaar een wijziging in de standpunten van de overheid gekonstateerd, waardoor het zuiveringsstruktuurplan Westerschouwen
toch in een ontwikkelingsstadium is
gekomen, waarin men rekening dient
te houden met de steeds verdergaande
zuivering van het afvalwater ook voor
de Oosterschelde (1978).
Het is voor een rekreatief projekt
nogal wat, dat men op korte termijn
wordt gekonfronteerd met de realisatie van een aanatal technische voorzieningen, zoals desinfektie en defosfatering, en daarnaast, in verband met
de Wet op de Waterverontreiniging,
belast zal worden op de top van de
vervuiling in de zomer.
Gelet op de gehanteerde tarieven van
lozing op de zoete of zoute Rijkswa-

— De te maken voorzieningen, qua
techniek en kapaciteit zullen de
goedkeuring moeten krijgen van
Burgemeester en Wethouders der
gemeente Westerschouwen.
— Voor het afvalwater van kampeerterreinen is een reduktie in de afvoer toegepast. In het begin van
de transportleiding is de afvoer
van 20 l/p/h aangehouden, en bij
het stijgen van het aantal kampeerders is de reduktie verhoogd
tot 8 l/p/h (afb. 13).
Aldus leverden de uiteindelijke becijferingen voor het struktuurplan
Westerschouwen een winterbelasting
op van 35.000 i.e. met 1.080 m 3 / en
een zomerbelasting van 94.000 i.e. met
2.160

m3/h.

Afb. 13- Reduktie op de afvoer van rekreatie-afvalwater.
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— Vaste bewoners van rekreatieverblijven zullen 3 x de droogweerafvoer lozen op het rioleringsstelsel (piek van 3 x 10 l/inw./h.).
Dit omdat het niet geheel zeker zal
zijn of de opzet zal slagen om bij
de te bouwen rekreatieverblijven
zo weinig mogelijk regenwater op
het afvalwaterafvoersysteem te
brengen.
— Het regenwater van nieuwe uitbreidingsplannen zal worden afgevoerd naar sloten, watergangen
en zinkputten.
— Het afvalwater van de rekreatieterreinen zal door een door de
beheerder/exploitant te verzorgen
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Voor de rekreatieve sektor was in de
opzet van dit leidingenstelsel gerekend
dat beheerders-, bungalow- en zomerhuisjesterreinen met eigen leidingen
zouden aansluiten.
Bij de uiteindelijke opzet van het
rioleringsstruktuurplan voor Westerschouwen is uitgegaan van de volgenpremissen:
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Zuiveringstechnische overwegingen
Bij de uitwerking van het zuiveringsprojekt moet, gelet op voorgaande
beschouwingen, de grootste zorgvuldigheid in acht worden genomen, daar
de winterbelasting wel eens veel lager
kan zijn, terwijl de zomerbelasting
wellicht hoger kan uitvallen. Bij de
verdere uitwerking van de zuiveringsinrichting heeft de te verwachten sterk
wisselende biologische belasting, alsmede het ontvangende water, waarvoor zoals reeds eerder uiteengezet, de
Oosterschelde gekozen is, een belangrijke rol gespeeld.
Hoewel aanvankelijk werd gedacht
dat op een zo groot ontvangend water

teren zal in 1973 al een bedrag verschuldigd zijn van ƒ 8 , — /i.e., terwijl
men moet verwachten dat in de
komende jaren dit bedrag verder met
ongeveer ƒ 3,— p.j. zal stijgen. In dit
verband vragen ook werkgroepen hun
aandacht, zoals de werkgroep van de
Leidse Universiteit die omstreeks 1970
adviseerde het gezuiverde afvalwater
te infiltreren in het duingebied.
Alles overziende zou men geneigd zijn
om maar direkt een volledig biologische zuivering te gaan bouwen, in
plaats van hoge rijksheffingen te betalen voor de lozing van mechanisch gezuiverd afvalwater. Voor de
plaatselijke overheid, er is nog geen
zuiveringsschap, is het vinden van
H20 (6) 1973,nr. 23

extra financieringsmiddelen van bijvoorbeeld 6 à 7 miljoen niet zo gemakkelijk, terwijl de dekking veel
problemen geeft, waardoor gebruikelijke raadsprocedures noodzakelijk
zijn. Maar, omdat de uitvoering van
dit projekt valt onder de aflopende Korthals-regeling en het besteksklare plan uitging van mechanische
zuivering met desinfektie van afvalwater en pasteurisatie van het
primaire slib, blijkt het bestuurlijk
en uit subsidie-overwegingen thans
onmogelijk dit projekt direkt om te
bouwen op volledige biologische zuivering. Trouwens het doen van investeringen ten behoeve van een volledige
biologische zuivering voor een overwegend rekreatief zuiveringsprojekt,
waar toch veel onzekerheden in zitten
vooral voor wat de ontwikkeling van
de rekreatie in de Westhoek betreft,
is niet geheel verantwoord, gelet ook
op het nog relatief korte tijdseffekt
van de realisatie van de werken nabij
Schouwen-Duiveland. Om die onzekerheden weg te nemen is besloten
om gedurende een aantal jaren (minimaal 1 jaar) de werkelijke belasting
op de installatie te registreren, opdat
de dimensionering van het biologisch
gedeelte met meer zorg kan geschieden. Belangrijker is nog, dat men zodoende meer te weten komt over het
verloop van de seizoen-fluktuaties
(winter en zomer), waardoor de bedrijfsvoering beter kan worden uitgewerkt. Gebleken is dat de Wet
op de Waterverontreiniging in dit opzicht mogelijkheden biedt.

Bepaling zuiveringstype en
bedrijfsvoering
Omtrent de keuze van het type zuivering kan dan het volgende worden
gesteld.
Het aktief-slibproces is al vele jaren
geaccepteerd als een van de meest
ekonomische zuiveringssystemen, welk
systeem geschikt is voor de meest uiteenlopende soorten afvalwater en in
staat onder bepaalde omstandigheden
een uitstekend effluent te produceren
met een laag BOD- en N-gehalte. De
seizoenbelasting van slechts enkele
maanden maakt de toepassing van een
energieverbruikend zuiveringssysteem
zoals de gekozen laag belaste aktiefslibinstallatie in kombinatie van de
gescheiden aerobe stabilisatie, ook uit
exploitatie-overwegingen verantwoord.
Anaerobe-stabilisatie (gisting) vraagt
hogere investeringen en geeft een ingewikkelder bedrijfsvoering. De temperatuursgevoeligheid van de gescheiH20 (6) 1973, nr. 23

den aerobe-stabilisatie is voor dit projekt minder een probleem omdat de
maximum belasting is te verwachten
gedurende de zomerperiode.
Zoals gezegd moet veel waarde worden gehecht aan het in te stellen
onderzoek betreffende de werkelijke
hydraulische en biologische belasting
van de installatie, zowel wat betreft
de omvang als de variaties. Bij het
ontwerp en de bedrijfsvoering van
grotere zuiveringsinrichtingen waartoe
we de installatie te Westerschouwen
zouden kunnen rekenen, dient aandacht gegeven te worden aan o.a. de
volgende zaken:
— kontinuïteit van het zuiveringsproces;
— ekonomische aspekten bij de dimensionering.
Over het algemeen is betreffende de
kontinuïteit van het zuiveringsproces,
weinig aandacht besteed aan de invloed van fluktuaties in de kwaliteit
van het effluent gedurende de loop
van een dag. Uitgebreide analyse van
beschikbare bedrijfsgegevens in de
Verenigde Staten hebben o.a. geleerd
dat de kwaliteit van het effluent sterk
aan wisselingen onderhevig is. Deze
kwaliteitsfluktuaties werden niet alleen
gekonstateerd bij een vergelijking van
installaties, maar ook per installatie
bleek de kwaliteit van dag tot dag en
van uur tot uur te verschillen. Aangenomen moet worden dat dit ook
geldt voor vele installaties in Nederland. Dit is deels een gevolg van de
aangenomen uitgangspunten voor het
ontwerp, deels een gevolg van een gebrekkige bedrijfsvoering en onderhoud
van de installaties.
Boon en Burgless (1972) konstateerden dat de response, voor een installatie met een hoge slibbelasting van
rond 0,9, op een wisselende belasting
snel is. De response uit zich in een
verbetering of verslechtering van het
effluent. Naarmate de slibbelasting
daalt kan een meer gelijkmatig effluent worden verwacht. Gelet op de eis
van nitrifikatie, vooral met het oog
op de heffingen, zal men toch al de
lage slibbelasting moeten aanhouden
van 0,2 om in de zomer een 70 %
nitrifikatie te kunnen bereiken. Zoals
gezegd wordt in het uiterste geval een
variatie van minimum en maximum
belasting verwacht van ongeveer 1:7.
Het ligt dan voor de hand, ter vermijding van sterke onderbelasting, de
slibbelasting in het hoogseizoen op
maximaal 0,2 te bepalen (d.i. 20 i.e./

m-'!) in plaats van 5 i.e./m 3 bij lage
slibbelasting van 0,05.
Doordat de lozing van het gepasteuriseerd slib thans niet meer is toegestaan, is besloten het slib te behandelen in een gescheiden aerobe stabilisatie-inrichting.
Voorts wordt overwogen dit slib op
droogbedden te brengen, dan wel nat
af te voeren.
Deze aerobe-stabilisatie zal ook funktioneel opereren bij het volledig biologische bedrijf, dat sterke fluktuaties
zal moeten opvangen. De toepassing
van een kunstmatige slibverwerking
wordt voorlopig niet overwogen, gezien de onzekerheid van de rekreatieve ontwikkelingen.
Het is de vraag in hoeverre het noodzakelijk is een effluent te produceren,
dat konstant van kwaliteit zal zijn.
Gelet op de toch zeer grote opname
kapaciteit van de Oosterschelde lijkt
dit niet direkt een doorslaggevende
eis. Echter, de verslechtering van de
kwaliteit van het effluent van de installatie die vooral zomers te verwachten is als gevolg van de rekreatiebelasting, heeft een minder efficiënte BODen N-verwijdering tot gevolg. Dit
werkt door in de kosten van Rijksheffing. Om die reden moet hoge
waarde worden toegekend aan een
effluent van konstante en uitstekende
kwaliteit met een zo gering mogelijke
BOD- en N-last voor het Rijkswater.
Bij een dergelijk type zuiveringsprojekt
wordt men gekonfronteerd met de
faktor Ökonomie, die het bijvoorbeeld
minder verantwoord maakt de installatie ruim te bemeten. Een ruime
dimensioneringsgrondslag met weinig
grote eenheden, geeft een meer stabiel
proces, doch levert, in verband met
de sterke fluktuaties gedurende het
zomer- en winterseizoen, problemen
op door de optredende onderbelasting.
Dit impliceert dat het noodzakelijk
zal zijn de operationele techniek te
verbeteren, mede met het oog op een
goede funktionefing van het desinfektie- en defosfateringsproces.
Naar verwachting zullen drie gelijke
eenheden worden gebouwd, elk ter
grootte van rond 700 m 3 / h en 32.000
i.e.
'sWinters zal een eenheid in gebruik
zijn, die zal werken met een lage slibbelasting van 0,05 tot 0,10. Verwacht
wordt dat deze eenheid in de praktijk
goed zal kunnen werken. Hoger belasten blijft mogelijk door inschakeling van de gescheiden aerobe stabilisatie.
In de eerste fase van de uitvoering
van het projekt zullen een tweetal
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— Uitgebreide by-pass mogelijkheden
voor alle onderdelen, terwijl onderlinge uitwisseling van onderdelen
gewenst is, wat natuurlijk kostenverhogend werkt.

Verwacht wordt dan ook dat op deze
wijze met lage kosten de verwijdering
van fosfaat op voldoende wijze kan
worden bereikt.

— uitgebreide recirkulatiemogelijkheden ter vermijding van te lange
verblijftijden in zandvanger en bezinktanks.

Samenvatting
Bij de opzet en uitwerking van een
zuiveringsplan voor een gebied van
Westerschouwen, dat mede ten gevolge van de uitvoering van het Deltaplan een sterke rekreatieve ontwikkeling doormaakt krijgt men te maken
met bijzondere technisch-ekonomisch
en milieu-planologische aspekten.
Rekening houdende met deze aspekten
is gekozen voor een gecentraliseerde
afvoer en zuivering van afvalwater
van het gehele gebied van Westerschouwen met lozing van het effluent
in de Oosterschelde.

— Zorgvuldige dimensionering van
verdeelwerken en open en gesloten
leidingen.
— Uitgebreide spoelmogelijkheden ter
voorkoming van bezinking.

voorbezinktanks worden geprojekteerd, elk met een diameter van 31 m,
die zijn berekend op een belasting
van 1.080 m 3 /h. De voorbezinktanks
zullen worden gevoed door twee vijzelpompen, die het afvalwater zullen
opvoeren, waarna het via een tweetal
snijroosters en een zandvang type
Dorr in de tanks zal worden gebracht.
Bij volledige biologische zuivering
zullen de beide voorbezinktanks als
nabezinktanks gaan fungeren, eventueel uit te breiden met een 3e tank
in verband met de lagere toelaatbare
oppervlaktebelasting.
Omtrent het weglaten van de voorbezinktanks bij laag belaste aktiefslibinstallaties met niet volledige stabilisatie (slibbelasting bijv. 0,2) kan nog
het volgende opgemerkt:
— Aanbevelenswaardig waar moeilijkheden te verwachten zijn met
licht slib en voorts voor gevallen
met rottend afvalwater of wanneer stank kan worden verwacht.
— Ook op deze wijze wordt een
homogenisatie van het slib bereikt
met als pluspunt dat het surplusslib op één punt kan worden onttrokken.
— Nadelen van deze werkwijze zijn
het hogere energieverbruik, voor
dit projekt minder belangrijk geacht, en de wat moeilijkere indikking in tegenstelling tot de menging van surplus- en primairslib.
Door de sterke variatie van de hydraulische belastingen, zal aandacht
moeten worden besteed aan:
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Tot slot enkele gedachten over fosfaat-verwijdering. Bemestende zouten
worden in traditionele RWZ's in relatief geringe mate verwijderd.
Het voorgestelde zuiveringssysteem
met een laagbelaste aktief-slibinstallatie zal in het algemeen bij een slibbelasting van 0,2 niet meer fosfaat
verwijderen dan 20 à 3 0 % .
Het zuiveringssysteem is geschikt voor
de simultane precipitatie. Deze precipitatie heeft blijkens de Zwitserse
ervaring [16] geen invloed op het zuiveringsproces en de slibbehandeling.

Het afvalwater zal worden behandeld
in een laagbelaste aktief-slibinstallatie
berekend op sterk fluktuerende hydraulische en biologische belasting met
een gescheiden aerobe-stabilisatie van
het slib.
Voorts zal defosfatering en desinfektie
worden toegepast met belangrijke nitrifikaties in de zomer.
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