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SUMMARY
Sewage plants in South-Germany
In September 1967 a week's excursion was made in the Southern
part of Western Germany. Several sewage plants as well as the
research plants of the Munich University have been visited.
Topics were: sewer and plant design for the largest factory
(B.A.S.F.) in the world, third step purification (P and N), 50%
B.O.D. reduction by delivering surplus sludge to the airated gritremover, disk-filters (rotating disks of styrophor which are partially
immersed into sewage) the 'Danjes' plant for total oxydation and
the Munich municipal sewage plant.

Indrukken van de afvalwaterzuivering in Zuid-Duitsland
In het kader van de postakademiale cursus „Gezondheidstechniek" is van 10 t/m
16 september een excursie georganiseerd
naar Zuid-Duitsland waar installaties
voor drinkwaterbereiding en afvalwaterzuivering werden bezocht, alsmede een
vuilverbrandingsinstallatie. A a n deze bijzonder geslaagde excursie werd door 39
mensen deelgenomen.
In onderstaand verslag vindt u een beschrijving van dat deel van de excursie
dat betrekking had op de zuivering van
afvalwater.
B.A.S.F.
De Badische Analin- und Soda-Fabrik
A.G. te Ludwigshafen werd in 1865 gesticht en is nu uitgegroeid tot het grootste aaneengesloten fabriekscomplex ter
wereld (6,5 km 2 ) waar 48.000 mensen
werk vinden.
Dit chemische bedrijf loost momenteel
haar afvalwater (5 m 3 /sec.) via een gemengd stelsel op diverse plaatsen in de
Rijn. Om te komen tot een doelmatige
bestrijding van de waterverontreiniging
is men nu bezig om een gescheiden stelsel aan te leggen. Voor het koel- en
hemelwater wordt gebruik gemaakt van
het bestaande 50 km lange net, terwijl
het afvalwater geloosd zal worden op
een nieuw leidingnet van 25 km lengte
dat zal uitkomen op een zuiveringsinstallatie.
Langs de Rijn wordt hiertoe een hoofdriool aangelegd van 2,6 X 2,8 m2 inwendig, dat van binnen geheel met keramisch materiaal wordt bekleed. De
nevenriolen zijn ronde „betonbuizen"
waarbij in plaats van cement een kunststofverharder wordt toegepast. De buizen
krijgen hierdoor een grotere drukvastheid en een betere bestendigheid tegen
agressieve stoffen.
Teneinde een inzicht te krijgen in de
mogelijkheid voor zuivering van het afvalwater heeft men van alle bedrijven
proportionele hoeveelheden afvalwater
gehaald en deze na menging gebracht in
een model op laboratoriumschaal. Hieruit bleek dat het gunstig was om eerst
het afvalwater met het retourslib in een
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niet-beluchte tank te brengen teneinde
een denitrificatie te bewerkstelligen.
Daar het afvalwater slechts opgeloste
stoffen bevat is geen voorbezinking nodig.
In 1970 hoopt men het rioleringsstelsel
klaar te hebben. Door het hoofdriool
zal dan het afvalwater van de B.A.S.F.
stromen met een geschatte B.O.D. van
150 t/dag en afvalwater van een deel
van Ludwigshafen met een geschatte
vervuilingskracht van 20 t. B.O.D./dag.
Teneinde na te gaan of de resultaten van
de laboratoriumproeven juist zijn zal
een deel van dit afvalwatermengsel door
een proefinstallatie (fig. 1) worden geleid met een capaciteit van 20.000 i.a.
(1 t. B.O.D./dag). Aan de hand van de
resultaten van dat onderzoek zal het ontwerp van de definitieve installatie wor-

den gemaakt welke in 1975 in bedrijf
moet worden gesteld.
Het totale project is begroot op 155.10°
D.M., waarvan 110.106 D.M. voor de
riolering welke onder uiterst moeilijke
omstandigheden moet worden gelegd,
namelijk door de vele leidingen en kabels
op het terrein.
Stuttgart
Op de zuiveringsinstallatie te Stuttgart,
waarvan het eerste deel in 1916 in bedrijf werd gesteld, kan men een groot
deel van de geschiedenis en ontwikkeling
van de techniek van de afvalwaterzuivering terugvinden. Men kan er Stuttgarteren Emscherbecken zien van 1916 en 1918,
rechthoekige
oxydatiebedden
(1918)
waarop vroeger voor de intrede van de
draaisproeiers de pendelsproeiers voor

Fig. 1 - Schema van de proefinstallatie voor de B.A.S.F. Capaciteit 20.000 i.a.
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de waterverdeling zorg droegen, actief
slibtanks waarbij de Brandol-beluchting
(1958 en 1963) de borstel (1958, 0 50
cm met hoekstalen) van zijn plaats verdringt, kleine en grote, koude en warme
gistingstanks en tenslotte dat deel van de
installatie waarvoor ons bezoek gold: de
mechanische slijkontwatering (1962 en
1967).
De slijkverwerking geschiedt volgens het
Lurgi-systeem (fig. 2). In het systeem
zijn na de in gebruikneming een aantal
wijzigingen aangebracht, zoals in de figuur is vermeld.
Het uit de installatie afkomstige slijk
wordt eerst aan een gistingsproces onderworpen.
Oorspronkelijk werd het uitgegiste slijk
via een indikker naar dekanteercentrifuges gevoerd, die 50% van de droge stof
van het slijk in de koek zouden afvoeren. Het centrifugaat, waarin de overige
50% van de droge stof aanwezig was,
werd met as vermengd en daarna op
vacuumfilters verder ontwaterd.
De koeken van de centrifuges en de
vacuumfilters werden na menging verbrand in een etage-oven bij een temperatuur van 800° C.
De verbrandingsgassen van de oven
worden ter voorkoming van te sterke
luchtverontreiniging door een rookgaswasinstallatie geleid.
De centrifuges worden thans niet meer
gebruikt omdat hun scheidingseffect te
gering is. Het slijk dat uit de indikkers
komt wordt nu eerst door de rookgaswasinstallatie geleid waarbij de temperatuur van het slijk stijgt tot plm. 55° C,
de viscositeit daalt en een betere ontwatering mogelijk wordt. Daarna wordt
het slijk gemengd met as in de verhouding van circa V/i delen as op 1 deel
droge stof van het slijk en op het vacuumfilter (fig. 3) ontwaterd tot 50%
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Fig. 2 - Schema van het Lurgi-systeem met de daarin aangebrachte wijzigingen.
ongewijzigde werkwijze
vervallen werkwijze
nieuwe werkwijze

droge stof, waarna het tenslotte in de
oven wordt verbrand.
Het droge stofgehalte van de koek van
het filter is wel buitengewoon hoog,
doch geeft wel een geflatteerd beeld van
de werking van het filter. Na indikking
heeft het slijk plm. 12%% droge stof en
na astoevoeging (1 :2%) wordt dit plm.
33%, zodat het vacuumfilter het droge
stofgehalte van 33% op 50% brengt.
De warmtewaarde van de koeken is te
gering om zonder gebruik van brandstof
te kunnen verbranden. Aanvankelijk had
men acht oliebranders op de etage-oven

aangesloten doch dat gaf moeilijkheden
bij onderhoud en reparaties. Later heeft
men daarom één grote oliebrander geplaatst waarvan de hete verbrandingsgassen in de oven worden geleid en dusdanig voor verdamping van het water
zorgdragen dat het vuur gaande kan
worden gehouden.
Vijf jaar nadat deze installatie in bedrijf
is genomen moest de capaciteit worden
verdubbeld. De keuze is nu echter gevallen op het Schlamm-Asche-Verfahren
van Passavant [2]. Binnenkort zullen
twee kamerfilterpersen (fig. 4) met elk

Fig. 4 - Filterpers met 100kamers van 1,5 X 1,5 m2.
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Fig. 3 - (links) Vacuumfilter. De dampvorming is het gevolg van de hoge temperatuur van
het slijk.
H20 (!) 1968, nr.,

100 kamers van 1,5 X 1,5 m 2 in bedrijf
komen. De astoevoeging zal slechts 1 :1
bedragen waardoor de warmtewaarde
van de koeken groter zal zijn dan van
die welke nu van de vacuumfilters komen. Waarschijnlijk zal er geen brandstof behoeven te worden toegevoegd.
Ten slotte moge ik u wijzen op de vorm,

en vooral de diepte, van de vier ronde
nabezinktanks (fig. 5) welke in de jaren
1958-1966 zijn gebouwd.
Tegernsee
Door het gebied waaraan de stad München haar water onttrekt stroomt de
rivier de Mangfall welke zijn water ont-

Fig. 5 - Doorsnede nabezinkingstank van R.W.Z. Stuttgart.
Fig. 6 - De beluchte zandvang met daarachter de twee voorbezinkingstanks (L = 40 m) van
R.W.Z. Tegernsee.

Fig. 7 - Doorsnede beluchtingstank R.W.Z. Tegernsee.
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leent aan het 9 km 2 grote Tegernsee. Dit
meer behoort tot één van de mooiste
bergmeren in Beieren. Rondom het meer
wonen 20.000 mensen terwijl daar des
zomers nog 12.000 pensiongasten bij
komen. Industrieën brengen het totaal
aantal inwoner-aequivalenten op 40.000.
Zowel recreatie als drinkwatervoorziening maken afvalwaterzuivering noodzakelijk.
Omdat de oever van het meer grotendeels is bebouwd, heeft men een ringleiding aangelegd welke het mogelijk
maakt al het water centraal te zuiveren.
Om eutrofieëring van het meer te voorkomen heeft men de installatie benedenstrooms van het meer langs de Mangfall
gebouwd. In de toekomst wil men het
effluent zelfs doorverbinden met het
stroomgebied van een ander riviertje
buiten het waterwingebied van München
zodat de Mangfall dan geen afvalwater
meer ontvangt.
De 22,5 km lange ringleiding loopt, afgezien van 700 m 1 persleiding, geheel
onder vrij verval af. Vijzels zorgen voor
tussenbemaling. De reservecapaciteit in
deze gemalen is 100%.
De capaciteit van de zuiveringsinstallatie
is 60.000 i.a. Het opmerkelijke van deze
installatie is wel dat men het surplus slib
van de beluchtingstanks in de voorbeluchte zandvang (fig. 6) brengt. Het
effect hiervan is gunstig, hetgeen blijkt
uit het feit, dat de B.O.D. van het afvalwater na passage van de zandvanger en
de voorbezinktank met ca. 50% is verminderd.
In Miesbach heeft men dit principe ook
toegepast en daar heeft men zelfs 55%
reductie geconstateerd.
De rechthoekige voorbezinktanks zijn
bijzonder lang; bij een diepte van 2 m
is de lengte 40 m. De bouwkosten van
een rechthoekige tank is per mR wel
hoger dan voor een ronde tank, doch
daar staat tegenover dat bij de rechthoekige tank de effectieve bezinktijd
groter is waardoor deze een kleinere inhoud kan krijgen. Ook voor uitbreiding
en terreinindeling heeft de rechthoekige
tank voordelen.
Evenals in Stuttgart is ook hier zeer veel
zorg besteed aan de vorm van de beluchtingstanks (fig. 7). In Nederland bestaat zeer veel twijfel over het nut van
een dergelijke vorm. De ontwerp-belasting van de tanks is 27 i.a./m 3 en 275
i.a./m 1 beluchtingsbuis.
De bodem van de nabezinking is niet
geknikt zoals in Stuttgart, doch heeft wel
een grotere bodemhelling (1 :6,3) dan in
Nederland gebruikelijk is (1 : 12). Het
gevolg hiervan is dat de diepte direct
naast de slibzak reeds 4,20 m is bij een
tankdiameter van 37 m.
Bij het ontwerp is rekening gehouden
met een eventuele chlorering van het
effluent in de toekomst.
Een warme en een koude gistingstank
dragen zorg voor de gisting van het slijk.
De tankinhoud is gebaseerd op 28 1/i.a.
hetgeen ook sterk afwijkt van de Neder-
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i l " A.' j-accelator.

Fig. 9 - Plattegrond Versuchsfeld Grosslappen. Rechtsonder vier beluchtingstanks met nabezinkingstanks, daarboven een Vortair-installatie met denitrificatietank, middenonder een
oxydatiesloot, de rechthoek bovenaan is de ,,Danjes", daaronder oxydatiebedden, bezinkingstanks, electro-slibactivering, geheel bovenaan compactinstallaties.
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landse normen. De verwarming van de
tank geschiedt door indompelbuizen
waar koelwater van de gasmotor doorheen wordt geleid. Mantelbuizen welke
tot in de vloeistof reiken vormen het
gasslot, zodat de dompelbuizen viermaal
per jaar kunnen worden schoongemaakt
zonder dat dit storing in de gasopbrengst
met zich meebrengt.
Chiemsee
a. Prien
Het grootste meer in Beieren is het
Chiemsee (80 km 2 ). In tegenstelling tot
het kleinere Tegernsee liggen hier de
dorpen verspreid en is een ringleiding
niet economisch te verwezenlijken. Het
afvalwater wordt daarom op meerdere
plaatsen gezuiverd.
Z o is in Prien een installatie gebouwd
voor 13.000 i.a. waarbij een derde zuiveringstrap aanwezig is om fosfaat te bin178

den teneinde eutrofieëring van het meer
te beperken.
Bij toenemende eutrofieëring van een
oppervlaktewater treedt een versterkte
groei van algen en wieren op.
De groei van deze organismen wordt beperkt doordat in oppervlaktewater voedingsstoffen, die voor groei van organismen onmisbaar zijn, in te geringe mate
aanwezig zijn.

pervlaktewater meestal reeds veel hoger
is, speelt dit probleem een veel minder
grote rol.
De werkwijze op de installatie is nu als
volgt: het voorbezonken water wordt in
een aero-accelator gebracht (fig. 8) hetgeen in feite niets anders is dan een
combinatiebouwwerk van een beluchtingstank en daaromheen een nabezinkingstank. Het effluent hiervan wordt in
een mengbak gebracht waar Al2(S04)3
(max. 60 p.p.m.) x Ca(OH) 2 (max. 100
p.p.m.) wordt toegediend. Daarna gaat
het water naar de cyclator die in principe
gelijk is aan de aero-accelator waarbij
nu het centrale deel als flocculatieruimte
wordt gebruikt en het buitenste deel als
bezinkingstank.
Het influent van de installatie bevat
4 - 8 mg P/l, terwijl het effluent slechts
een gehalte heeft van 0,5 -0,8 mg/l. Het
grootste probleem is echter niet de verwijdering van het fosfaat, doch de verwerking van het uiterst moeilijk te ontwateren slib dat bij deze chemische
flocculatie ontstaat.
Bij regen wordt in Prien 50% van het
voorbezonken water uitsluitend biologisch behandeld en 50%alleen chemisch.
Door funderingsmoeilijkheden heeft deze
installatie een bouwkundige bijzonderheid. De ondergrond bestaat uit een
veerkrachtig materiaal dat bij belasting
wordt samengedrukt en bij wegname
daarvan weer uitzet. De tanks zijn daarom uitgevoerd met een dubbele bodem.
Is de tank in bedrijf dan is de dubbele
bodem leeg. Moet een tank droogezet
worden dan pompt men de dubbele bodem vol.
b. Herrn-Insel
Het Herrn-Insel in het Chiemsee is een
toeristische trekpleister doordat Koning
Ludwig II van Beieren daar een groot
slot heeft gebouwd. Tachtig bewoners,
200 hotelgasten en 6000 dagjesmensen
maakten de bouw van een zuiveringsinstallatie voor 1850 i.a. noodzakelijk.
Deze installatie bestaat uit een Imhofftank, vier schijvenfilters, chemicaliën
dosering en Dortmundtank.

In oppervlaktewater is dit vooral fosfaat.
Daarom tracht men in Prien vooral het
fosfaatgehalte van het effluent zo ver
mogelijk terug te brengen.
Deze problemen komen vooral bij de
heldere bergmeren naar voren, in Nederland waar het fosfaatgehalte in het op-

Fig. 10 - Retourslib en dosering van het influent voor de Vortair-installatie.
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De vier schijvenfilters bestaan elk uit
een horizontale as waarop op 35 mm
afstand hart op hart 40 styrophor schijven zijn gemonteerd met een diameter
van 3 m. De schijven lopen langzaam
(1 omw./min.) door een trog waar voorbezonken afvalwater doorheen loopt.
Per schijf wordt zo 13 m 2 afwisselend
met het water en de lucht in contact gebracht. Op de schijven ontwikkelt zich
een soortgelijke slijmlaag als bij oxydatiebedden.
Oorspronkelijk had men de vier filters
in serie laten werken, doch daarbij werd
de eerste filter te zwaar belast en ontwikkelde zich Sphaerotilus natans. Nu
zijn de filters in twee parallel werkende
series van twee filters gerangschikt.
Om afspoeling van de slijmlaag ten gevolge van de regen te voorkomen alsmede om de temperatuur gedurende de
winter boven 4° C te houden zijn de filters in een gebouw geplaatst.
Na passage van de schijvenfilters wordt
aan het water AUCSO^.-j en een organisch polymeer toegevoegd voor fosfaatbinding. Bij deze kleine installatie zien
wij dus dat, in tegenstelling tot in Prien,
hier de fosfaatbinding en de flocculatie
in de nabezinkingstank van het oxydatief-biologisch gedeelte plaatsvindt. Het
gevolg hiervan is dus, dat er een mengsel
van biologisch en chemisch slib ontstaat.
Men bespaart hiermee dus een aparte
flocculatie- en bezinkingstank, doch dient
rekening te houden met een veel grotere
gistingsruimte en met het feit dat via het
slijkwater weer een deel van het fosfaat
in de installatie wordt teruggebracht.
De bediening van de gehele installatie
is eenvoudig en de stroomkosten zijn
uiterst gering (0,1 kWh/kg B.O.D. afbraak).
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Versuchsfeld Grosslappen
Prof. Liebmann van de universiteit van
München heeft in Grosslappen een
„Versuchsfeld" ingericht voor opleidingsdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek.
Op het terrein vindt men tal van kleine,
doch volledige installaties van verschillende aard. Behalve met afvalwater van
München wordt er ook gewerkt met industrieel afvalwater dat speciaal wordt
aangevoerd. Fig. 9 geeft een overzicht
van de indeling van het terrein.
a.

Fig. 12 - Model van de Danjes wagen.

Fig. 13 - Danjes-installatie. Op de wagen is alle benodigde apparatuur gemonteerd. De
wagen rijdt van de lezer af. Achter de wagen de vrijkomende luchtbellen. Zichtbaar zijn
verder de buizen van de airlift welke het slib uit de nabezinking terugbrengt in de beluchtingstank.
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Oxydatiesloot

Een installatie voor 500 i.a. met een inhoud van 150 m 3 inhoud en een borstel
van 1,50 m welk een indompeldiepte
heeft van 10 cm. De installatie werkte
goed en had een goed droogbaar slib.
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat er
gewerkt wordt met een OC/load verhouding welke ongeveer 1,4 zal bedragen.
b. Oxydatiebedden
Deze zijn allemaal overdekt in verband
met de strenge winters. Zij zijn verdeeld
H20 (1) 1968, nr.
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in vier sectoren met verschillend vulmateriaal en/of ondersteuning. Elke sector heeft zijn eigen uitloop.
Er zijn op verschillende hoogten proefbuizen aangebracht voor inspectie van
het vulmateriaal met de daarop aanwezige flora.
Er is een oxydatiebed voor 500 i.a. met
een belasting van 5 i.a./m 3 en één voor
1000 i.a. met een belasting van 20 i.a./m 3 .
Bovendien is er een compact-installatie
met 100 m 3 lava met 10 i.a./m 3 .
c. Actief slib
Naast elkaar staan drie beluchtingstanks
van 20 m 3 met resp. borstel, Geiger-Inka
en Brandol beluchting. Achter elke tank
een Dortmundtank als nabezinktank.
De Inka beluchting is hier door Geiger
in gewijzigde vorm aangebracht. De
ronde buizen zijn vervangen door trapeziumvormige. In de relatief brede bovenplaat zijn gaatjes gemaakt waardoor de
luchtbelletjes recht omhoog kunnen gaan,
zich niet verenigen en daardoor een
beter rendement geven (door metingen
bevestigd).
Achter een Vortair-beluchtingsinstallatie
voor 500 i.a. (20 kg B.O.D./dag, 100 m 3 /
dag, contacttijd 9,5 uur) is een denitrificatietank geschakeld waarin het slibwatermengsel gedurende 2,75 uur zachtjes wordt geroerd en gemengd. Zuurstoftekort moet hier denitrificatie veroorzaken. Voor fosfaatbinding wordt in
deze ruimte bovendien Al2(S04)s en
FeCls toegevoegd.
Figuur 10laat de aanvoer van het retourslib zien alsmede hoe het influent wordt
gedoseerd.
d. Danjes-installatie (fig. 11 t/m 13)
Totaal nieuw zal voor de meeste lezers
de Danjes-installatie zijn. Het gaat hier
om een „total oxydation" zoals bij de
oxydatiesloot. Over een lange, rechthoekige tank (50 X 2 X 2 m 3 ) rijdt een
wagen heen en weer met een snelheid
van 25 cm/sec. Aan de wagen hangt een
frame met twee schuin oplopende platen
welke het water door het rijden van de
wagen sterk opwoeien. Middenonder de
wagen wordt door buiz~n lucht ingeblazen. Op deze wijze wordt een zeer intense
menging en beluchting van het water
verkregen. Langs de aëratietank bevindt
zich over practisch de gehele lengte de
nabezinkingstank welke omgekeerd trapeziumvormig is. Het slib dat zich onderin deze tank verzameld wordt door een
airlift, welke op de wagen is aangebracht, teruggepompt in de beluchtingstank.

Fig. 14 - Tableau van de zuiveringsinstallatie voor München. Rechtsboven de Imhofftanks,
daarnaast de voorbezinkingstanks, schuin naar links de beluchtingstanks met daarachter de
nabezinkingstanks. In het midden de gistingstanks met schuin daar onder het gebouw voor
de gasmotoren, generatoren en compressoren.

Fig. 15 - Beluchtingstanks met daarachter de nabezinkingstanks.

Fig. 16 - De gistingstanks (4 X 6500 m->).

Beschouwt men de plattegrond (fig. 9)
van het Versuchsfeld nogmaals en men
ziet welke ruimte de oxydatiesloot voor
500 i.a. inneemt en welke de Danjes voor
2500 i.a., dan lijkt een nadere bestudering van de Danjes zeker op zijn plaats.
e. Electr-o-biologische
slijkactivering
Er worden onderzoekingen gedaan naar
de invloed van stroomstoten van 2 A bij
180

H20 (1) 1968, nr. 8

VERONTREINIGING VAN DE ZEE
DOOR OLIE
De gevolgen van rampen met olietankers
zijn zeer vérstrekkend, zo schrijft de
staatssecretaris voor Volksgezondheid in
een nota aan de Eerste Kamer.

Fig. 17 - De gasmotoren met de direct gekoppelde compressoren.

6 à 8 V op de activiteit van de slijkgistingsbacteriën. Voor het onderzoek op
semi-technische schaal worden twee verwarmde tanks gebruikt.
f. Vorfluter-anläge
Om het effect van lozingen van gezuiverd
water op een rivier te kunnen onderzoeken is thans een installatie in aanbouw.
Vier parallel lopende goten hebben een
diepte van 0,40 m en een lengte van
4000 m elk, terwijl het verhang l,5°/oo
bedraagt. Op deze wijze is het mogelijk
de invloed van drie soorten gezuiverd
afvalwater te onderzoeken terwijl de
vierde goot als referentiegoot wordt gebruikt.
Daarnaast is een korte steile goot in aanbouw voor het onderzoek van bergbeken.
München
De stad München heeft met de beheerders van visvijvers een contract lopen
waarin bepaald is dat dagelijks een hoeveelheid afvalwater op de vijvers mag
worden geloosd met een totale vervuiling
van 40.000 kg B.O.D. (750.000 i.a.). Geruime tijd werd daarom slechts een deel
van het rioolwater in Imhofftanks behandeld. Thans is de installatie uitgebouwd tot een biologische voor 1.700.000
i.a. waarbij echter nog steeds rekening
wordt gehouden met het hierboven genoemde contract. Het gevolg hiervan is
dat slechts 2 d.w.a. mechanisch wordt
gezuiverd en nog niet 1d.w.a. biologisch.

Figuur 14geeft een beeld van het tableau
waarop de installatie is aangegeven.
Hieruit blijkt dat er rekening is gehouden met een uitbreiding van 50%.
Ook hier is fijnblazige beluchting toegepast. Er zijn 18 beluchtingstanks van
1450 m :i (45 X 8 X 4,3 m 3 ), welke zijn
gebaseerd op een beluchtingstijd van 1,5
uur.
De verblijftijd in de nabezinkingstanks
bedraagt 3,5 uur. De geweldig grote
tanks ( 0 53 m, 10.410 m 3 ) hebben een
bodemhelling van 1 : 3,75.
De slijkgisting geschiedt in twee parallel
bedreven tanks (33° C) met daarachter
twee „koude" tanks (31° C). De vorm
van de tanks is zeer karakteristiek (fig.
16). Van het uitgegiste slijk wordt 2/;s
deel door een 10 km lange persleiding
naar slijkvijvers geperst. Na ongeveer
één jaar drogen wordt het op het land
verspreid. In de loop der jaren is een
geheel ontginningsgebied van een flinke
humuslaag voorzien. Binnen niet al te
lange tijd denkt men echter andere wegen te moeten inslaan daar de kunstmest
steeds meer toepassing vindt in dit gebied nu de humuslaag voldoende dik is.
De rest van het slijk wordt momenteel
door de plantsoenendienst verwerkt.
Het bij het gistingsproces vrijkomende
gas wordt in gasmotoren verbrand. Een
deel van de motoren drijft generatoren
aan, terwijl andere direct gekoppelde
compressoren aandrijven (fig. 17) welke
een gezamenlijke capaciteit hebben van
120.000 m 3 lucht per uur.
Op de installatie werken in totaal 84
personen.
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De gevolgen liggen op het gebied van
waterhuishouding, scheepvaart, economie, visserij, recreatie en toerisme; de
belangen van de drinkwatervoorziening
zijn in mindere mate bij deze rampen
betrokken, omdat de riviermonden (beperkt opgevat) door de toenemende verzilting niet gebruikt kunnen worden voor
de winning van water voor openbare
drink- en
industriewatervoorziening.
Opgemerkt kan worden, dat het probleem van de verontreiniging van de
zee en van de riviermonden door olie
en van de mogelijkheden van bestrijding
van de verontreiniging en van beveiliging in eerste instantie behoort tot de
competentie van de Minister van Verkeer en Waterstaat. De ramp met de
„Torrey Canyon" is aanleiding geweest
voor een bespreking in de ministerraad
van het probleem van de bestrijding van
de verontreiniging door olie uit zee.
Over een effectieve bestrijding is daarna
(onder leiding van Verkeer en Waterstaat) overleg geopend o.m. met provinciale en gemeentelijke autoriteiten (Vereniging Contact Noordzeekustgemeenten). Dit overleg is nog niet beëindigd.
Wat betreft de beveiliging van die riviermond, die het meeste gevaar loopt van
verontreiniging door olie, kan worden
medegedeeld dat het krachtens de Loodswet en de ingevolge deze wet vastgestelde uitvoeringsmaatregelen voor zeeschepen met ontplofbare stoffen, vergiftigde stoffen en ontvlambare vloeistoffen verboden is om zonder loods de
Nieuwe Waterweg te bevaren. De rijkshavenmeester kan bevelen, dat, ook al
is een loods aan boord, de schepen
buitengaats blijven wanneer b.v. het weer
of de drukte op de Waterweg daartoe
aanleiding geeft. Voor de Rotterdamse
haven geeft nu nog de havenverordening
van Rotterdam een regeling voor het
vervoer per schip van gevaarlijke stoffen.
Het reglement vervoer van gevaarlijke
stoffen, dat binnenkort in werking zal
treden, betreft ook het vervoer van deze
stoffen over de binnenwateren.
Op internationaal regeringsniveau houdt
de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie van de Verenigde
Naties zich met het probleem van de
verontreiniging van de zee door olie ten
gevolge van scheepsrampen bezig. De
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft hierover uitvoerige inlichtingen gegeven in de zitting van de Eerste
Kamer van 4 juli 1967. De Noordzeeoeverstaten beraden zich daarnaast ook
nog over het gezamenlijk treffen van
maatregelen. Opzettelijke lozing van olie
op zee is in internationaal verband bij
verdrag verboden.
181

