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SUMMARY
The sewage treatment plant in the „Waarderpolder" at Haarlem
The sewage treatment plant in the „Waarderpolder" at Haarlem,
is a plant according to the activated sludge method, with digestion
and sludge drying beds.
The plant is projected for 250.000 inhabitants, with a dry weather
flow of 2500 m'J/hr and a rain weather flow of 5000 m 3 /hr.
The sewage consists of industrial and private sewage. In view
of the high concentration of the industrial sewage, a preaeration
tank is projected in which the industrial water is mixed with the
private sewage by „Inka" box aerators with blowers.
Ihe real aeration is done in two tanks with an „Inka" aeration
system, where ventilators take care of the air.
The sludge of the secundary clarifiers is lead to screw-lifts of
the aeration tanks, by a system of plastic tubes, which are assembled on the clarifiers. The method looks like a „vacuum cleaner"
system.
In the sludge drying beds are spaces projected, where the sludge,
after drying, can be put in for a short or long time. This depends
on the time of the sludge transport to the dump places. The
evacuating of the sludge is done mechanically.
In front of the plant a raw water pumping station is built, where
the sewage is lift up by screw-lifts in two steps of respectively
± 6 and 2,5 meters. Between the first and the second step two
comminutors are projected.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie „Waarderpolder"
I. INLEIDING
Ingebed in een toekomstig recreatiegebied ligt, aan de rand
van het industriegebied de Waarderpolder, op de westelijke
oever van de Mooie Nel, de eerste rioolwaterzuiveringsinstallatie van Haarlem. Alvorens tot het bouwen van de
installatie kon worden overgegaan moest eerst een centraal
rioleringsstelsel worden aangelegd. Hoofd- en nevenriolen
zijn uitgevoerd in het gemengde stelsel. Thans ligt als een
web een net van riolen met een totale lengte van 450 kilometer, onder de wegen en straten.
Reeds in de dertiger jaren werd met dit werk begonnen. En
dit was hard nodig. 100 jaar geleden werd reeds hinder
ondervonden van de stank van het grachtenwater. Met de
groei van de bevolking groeide het probleem. In 1930 werden
door het bedrijf van Openbare Werken dan ook voorstellen
gedaan voor een project van een bemalen rioolstelsel. Het
Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater bracht in

Entree van de zuiveringsinstallatie.

1933 een rapport uit waarin de noodzakelijkheid van een
dergelijk project onderstreept werd. Een jaar later werd
deze conclusie door het gemeentebestuur overgenomen. In
1937 kwam een plan voor een bemalen rioolstelsel gereed.
De opzet van het plan was de nevenriolen, die toen nog het
rioolwater rechtstreeks op de grachten en singels loosden, te
verbinden met een stelsel van hoofdriolen. Deze hoofdriolen zouden het rioolwater naar de zuiveringsinstallatie
moeten transporteren. De eerste opzet was één installatie
voor Haarlem en omgeving. Door de sterke groei van Haarlem na de oorlog bleek het noodzakelijk om twee installaties
te bouwen. De installatie in de Waarderpolder bedient het
gebied van Haarlem gelegen ten westen van het Spaarne,
en het industriegebied dat ligt ten noorden van de spoorlijn
Haarlem-Amsterdam. Bovendien is het gebied van Bloemendaal waarvan Overveen en Aerdenhout deel uitmaken, op
drie plaatsen op het rioleringsnet van Haarlem aangesloten.
In het rioleringsstelsel is slechts één gemaal geprojecteerd.
Dit gemaal, dat gelegen is aan de Parklaan voert het afvalwater 6.00 meter op.
Een belangrijk onderdeel van het stelsel vormt de 200 meter
lange stalen zinker (2 buizen, een met een diameter van
800 mm) die de verbinding vormt van de westelijke naar de
oostelijke oever van de Noorder Buiten Spaarne.
Met uitzondering van het zo juist genoemde gemaal stroomt
het afvalwater onder eigen verval naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
II. BESCHRIJVING V A N DE INSTALLATIE
Algemene opzet
Op advies van het Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater werd als methode van zuivering de actief-slibmethode toegepast. De slibverwerking geschiedt via verwarmde gistingstanks en droogbedden. De installatie is na
uitvoerig vooronderzoek opgezet voor 250.000 inwonerequivalenten, waarvan 155.000 i.e. huishoudelijk afvalwater
en 95.000 i.e. industrieel afvalwater. Uitgegaan is van een
waterverbruik per inwoner van 100 liter per dag gedurende
10 uur. De installatie wordt dus belast met een droogweerafvoer (d.w.a.) van 2500 m 3 per uur. De capaciteit is berekend op 2 x de droogweerafvoer.
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Schematisch overzicht rioolwaterzuiveringsinstallatie.

VB-1 = vijzelbouwwerk
SR-1 : snijroosterbouwwerk
VB-2 : vijzelbouwwerk
BB-1 = voorbeluchtingsbak
VT-1-2 = voorbezinktanks
BB-2-3 : beluchtingsbakken
NT-1-4 = nabezinktanks
MK-1-2 = meetkanalen
VB-3: vijzelbouwwerk
ZV-1: zandvanger
IT-1-2 : indiktanks
GT-1-2 = voorgistingstanks
6T-3 : nagistingstank
GK-1 : gaszuiveringskist
GH-1 : gashouder
SB-1-2: slibdroogbedden
DG-1-2: dienstgebouw
BW = bedrijfswoningen
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Vijzelboiiwwerk VB-1
Het afvalwater komt de installatie binnen door een riool
met een inwendige diameter van 150 cm. De binnenonderkant van dit riool ligt op een diepte van 5.50 meter beneden NAP.
De toevoerput, waar het afvalwater instroomt, is het begin
van de installatie. In de toevoerput bevindt zich een grof
rooster waar al het grove vuil wordt tegengehouden. Tevens
is het hier mogelijk door een schuif het rioolwater te verhinderen de installatie binnen te komen. Vanuit deze put
stroomt het afvalwater in de vijzelput waarvan de onderkant
ligt op 6.15 meter beneden N A P .
Uit deze put wordt het afvalwater door drie vijzels tot 0.20
meter boven N A P opgevoerd. Twee vijzels hebben ieder
een capaciteit van 1250 m 3 per uur (samen gelijk aan de
droogweerafvoer) en de derde vijzel heeft een capaciteit
van 2500 m 3 per uur. In de vijzelput is een drukdoos aangebracht, die reageert op de waterstand, en er voor zorgt dat
via een electrisch contact, een, twee of drie vijzels de aangevoerde hoeveelheid water verwerken. De vijzels hebben
een lengte van 12 meter. Twee hebben een doorsnede van
1200 mm, een heeft een doorsnede van 1600 mm.

Vijzelboiiwwerk VB-I.

Snijroosterbouwwerk SR-1
Nadat het afvalwater het stortpunt op 0.20 meter boven
N A P is gepasseerd, wordt het gevoerd naar een snijroosterbouwwerk met twee snijroosters met horizontale staven type
Passavant, waar al het vuil, dat het grofrooster is gepasseerd, wordt verkleind. Deze vuilverkleining vermindert het
gevaar van verstoppingen in de leidingen aanzienlijk.
Vijzelboiiwwerk VB-2
Hierna wordt het afvalwater weer opgevijzeld tot 2.25 meter
boven NAP, door middel van een tweede drietal vijzels van
gelijke capaciteit en diameter als in VB-1. De opvoerhoogte
is nu zodanig dat het water onder eigen verval de installatie
kan doorlopen. Bovengenoemd peil is tevens het peil in de
voorbeluchting BB-1.

Compressor voor voorbeluchting.
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Snijrooster SR-I

Vijzelbouwwerk VB-2, aandrijfmotoren.
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Doorsnede vijzelbouwwerken en voorbeluchtingsbak.

Voorbeluchtingsbak BB-1
Na passage van het tweede vijzelbouwwerk komt het afvalwater in de voorbeluchtingsbak BB-1, waar door luchtinblazing het huishoudelijk afvalwater gemengd wordt met
industrieel afvalwater. Het is namelijk mogelijk, dat bij
weinig toevoer van huishoudelijk afvalwater en veel toevoer
van industrieel afvalwater ('s nachts bij continu-dienst) het
biologisch evenwicht van de installatie wordt verstoord.
Door de voorbeluchting is het nu mogelijk de aanvoer kwalitatief redelijk constant te houden. Tevens vindt door de
luchtinblazing reeds een zekere zuurstofopname plaats. De
compressoren, die voor de luchtinblazing zorg dragen, zijn
opgesteld in het vijzelbouwwerk VB-2. De inhoud van de
voorbeluchtingsbak is totaal 420 m 3 en de verblijftijd is bij
droogweerafvoer 10 minuten. De luchtinblazing geschiedt
door I N K A box aerators over een totale lengte van 50 meter.
De capaciteit bedraagt 80 m 3 lucht per uur/mi box aerator.
De compressoren hebben elk een capaciteit van 2000 m 3
per uur.
Voorbezinktanks VT-1 enz.

mum peil wordt bereikt van 1.95 meter boven N A P . Elke
voorbezinktank bestaat uit een cirkelvormig betonnen reservoir met een diameter van 40 meter. De waterdiepte verloopt van de kant naar het midden van 2 tot 3.5 meter. De
invoer van het rioolwater geschiedt door de middenkolom,
de afvoer via een aan de omtrek van het bassin horizontaal
liggende overstortrand. Het water verblijft in deze tanks
1 uur bij maximum capaciteit van de installatie (2 d.w.a.).
De bezinkbare stoffen krijgen nu gelegenheid te bezinken.
Het bodembezinksel wordt d.m.v. een continu roterende slibruimer zeer geleidelijk naar een verdiept gedeelte in het
centrum van de tank geschoven en eveneens continu afgetapt. Het drijvende vuil wordt met een drijflaagafstrijker in
een put geschoven en afgevoerd naar de gistingstanks. De
tanks hebben ieder een volume van 2500 m 3 . De slibruimers
zijn van het type Dorr S en worden in het midden aangedreven. Het via de overstortrand afgevoerde water komt in
een afvoergoot, die in verbinding staat d.m.v. betonbuizen
met de beluchtings- of aeratietanks BB-2 en BB-3.
Beluchtingsbakken BB-2 en BB-3

Het van de voorbeluchtingsbak komende water vloeit af
naar twee voorbezinktanks VT-1 en VT-2, waar een maxi-

Deze twee bakken bestaan elk uit een rechthoekig reservoir
met een tegen de oostzijde aangebouwd ventilatiegebouw.
Inwendig meten de bakken 29 x 23 meter. De waterdiepte

Voorbeluchting BB-1.

Drijflaag afstrijker.
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bedraagt 4 meter. De totale inhoud bedraagt 7200 m 3 . Elk
der beide beluchtingsbakken wordt verdeeld in 32 compartimenten. Deze compartimenten worden gevormd door 7
in de breedterichting en 3 in de lengterichting lopende tussenwanden van gewapend beton. Aan de bovenzijde van de
in de breedterichting lopende tussenwanden zijn vier kanalen
voor de luchtaanvoer en twee kanalen voor de wateraanvoer
geprojecteerd.
Aan de westzijde van de beluchtingsbakken bevinden zich
de afvoerkanalen. De toevoergoten zijn aangesloten op de
eerder genoemde afvoergoot van de voorbezinktanks, terwijl
de luchtkanalen zijn aangesloten op de in het ventilatorengebouw opgestelde ventilatoren. In elk gebouw zijn vier
ventilatoren opgesteld, dus totaal acht ventilatoren met elk
een capaciteit van 12.500 m 3 per uur.
De beluchting geschiedt door een I N K A beluchtingssysteem
en bestaat uit geperforeerde roestvrijstalen roosters, die 80
cm onder water zijn aangebracht, en zorgen voor de luchtinblazing. De afmetingen van de roosters zijn 1 x 2 meter en
het aantal is 232 per bak.
Aan de westelijke kopwand van elke beluchtingsbak bevinden
zich twee vijzels ieder met een capaciteit van 625 m 3 per uur.

Drijflaag
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digde uiteenzetting over wat er in de beluchtingsbakken
gebeurt.
De werking van de beluchting is als volgt:
Zoals reeds beschreven is worden in de voorbezinktanks de
bezinkbare onopgeloste stoffen reeds verwijderd. De beluchtingsbakken zorgen voor de biologische reiniging van
de overige verontreinigingen t.w. de niet bezinkbare onopgeloste stoffen, de colloïden (gelei-achtige stoffen) en de opgeloste bestanddelen. Het rioolwater wordt daartoe gemengd
met z.g. „ belucht of actief slib" d.m.v. luchtinblazing. De
verontreinigde stoffen zetten zich op het oppervlak van
de beluchte slibdeeltjes af, worden hier vastgehouden en
worden door de activiteit van de aërobe d.w.z. luchtlievende
bacteriën (die zich in het actief slib bevinden) gemineraliseerd. Het grootste deel van de verontreinigingen wordt
daardoor als het ware verbrand tot koolzuur, water, sulfaten en nitrieten, terwijl een deel als een humusachtige
substantie achterblijft en aldus een slibhoeveelheid veroorzaakt. Het aldus biologisch gezuiverde water met „belucht
slib" wordt afgevoerd naar de nabezinktanks.
Nabezinktanks NT-1 t/m 4

Voor de niet deskundige lezer thans een korte vereenvou-

De afmetingen van de nabezinktanks zijn gelijk aan die van
de voorbezinktanks. De invoer geschiedt via de midden-

Beluchtingsbak met op de voorgrond één der retourslibvijzels.

Inka beluchtingssysteem.
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Doorsnede beluchlingsbak.

Doorsnede nabezinktank.

kolom. Ook hier weer in iedere tank een continu roterende
slibruimer die in het midden wordt aangedreven echter thans
zonder drijflaagafstrijker.
Een bijzonderheid is wel dat, voor de schrapers een stelsel
van p.v.c. buizen met een diameter van 20 cm is aangebracht
die het slib reeds zoveel mogelijk voor de schrapers afvoeren:
een stofzuigersysteem dus. Het water verblijft in deze tanks
twee uur bij maximum capaciteit van de installatie (2 dwa).
Het gezuiverde water vloeit aan de omstrek van elke nabezinktank over een overstortrand in een afvoergoot naar
een meetkanaal (MK-1 en MK-2). De hoeveelheden gezuiverd water worden hier gemeten door en via een afvoerleiding met een diameter van 150 cm op het Noorder Buiten
Spaarne geloosd.

Venturimeters
Het hiervoor beschrevene is de wezenlijke taak van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie: namelijk het zuiveren van
afvalwater, het in een dusdanige staat brengen dat het zonder schade toe te brengen aan mens en dier weer geloosd kan
worden op het buitenwater.
Een groot probleem vormt echter het residu, namelijk het
slib dat in de installatie achterblijft. Dit slib stinkt en is
infectieus. Het watergehalte is zeer hoog en de waterbinding
groot. Het zuiveren van afvalwater is voor een groot deel
een subprobleem.

Zandvang.

We volgen thans het slib door de installatie.

De methode van slibverwerking die in deze installatie is toegepast is een van de vele mogelijkheden. De keus, gedaan
na afweging van vele factoren, werd slibgisting en droogbedden.

Zandvang ZV
Het in de slibgoten van de voorbezinktanks verzamelde
slib dat een mengsel is van organisch bezinkbaar materiaal,
surplusslib en zand, wordt d.m.v. telescoopbuizen onder
eigen wateroverdruk en vijzel (vijzelbouwwerk VB-3) gevoerd naar de zandvang.
De capaciteit van de vijzel bedraagt 470 m 3 per uur. Het
slib is nu opgevoerd tot 2.69 meter boven NAP. De snelheid
van het stromende water wordt nu d.m.v. schuinstaande
schoepen afgeremd tot ± 30 cm/sec, waardoor het zand
bezinkt op de horizontale bodem van de zandvang.
Door middel van een continu werkende ruimer wordt het
zand naar een put geschoven. Vanuit deze put wordt het
zand door een wasinrichting naar boven gevoerd. Om te
voorkomen dat te veel slib wordt afgevoerd is bij de zandwasser nog een vijzeltje aanwezig dat voorbezonken water
in de opleider van de wasser voert. Deze tegenstroom zorgt
voor terugvoer van het lichtere slib naar de zandvang. Het
van zand ontdane mengsel vloeit over een horizontale overstortrand naar twee indiktanks.
508
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Vijzelbouwwerk en zandvanger.
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SUbruimer met ,.stof zuigersysteem".

(iezicht op dienstgebouw D(i-1 met op de voorgrond het overstort van het stofzuigersysteem in de nabezïnktank.

Indiktanks IT-1 en 2
De twee indiktanks hebben een diameter van 17,50 meter en
hebben nagenoeg dezelfde constructie als de voor- en nabezinktanks. De helling van de bodem is echter sterker. Om
het stankbezwaar tegen te gaan wordt vanuit de effluentleiding via VB-3 gezuiverd water toegevoegd. De langzaam
ronddraaiende ruimer zorgt voor enige indikking van het
slib en transporteert tevens het slib naar het midden van
de tank, naar een slibgoot. Vanuit deze goot wordt het slib
d.m.v. wateroverdruk naar de slibpompen in de kelder van
het tweede dienstgebouw DG-2 gevoerd. Het watergehalte
van het slib is nu ongeveer 94 %.

gistingstanks en één nagistingstank. De beide voorgistingstanks worden elk gevormd door een cylindervormig reservoir, waarop een kegeldak is aangebracht. De inwendige
diameter is 18 meter. De vloeistofhoogte bedraagt maximaal
27 meter. Het volume van beide tanks is 11.500 m :i . De
nagistingstank is gelijkvormig aan de voorgistingstank. De
inwendige diameter is echter 14 meter. De vlocistofhoogte
bedraagt maximaal 22 meter, het volume is 2750 m :i .
Het aangevoerde slib wordt nu door 3 slibpompen, type
Moyno, ieder met een capaciteit van 30 m 3 per uur geperst
naar de twee voorgistingstanks. In deze tanks vindt een
intensieve menging onder een temperatuur van 33° C met
het aanwezige slib plaats. Het grotendeels uitgegiste slib
vloeit vervolgens naar de nagistingstank. In deze tank krijgt
het slib de gelegenheid te bezinken.
Het uitgegiste slib wordt door eigen wateroverdruk afgevoerd naar de slibdroogbedden. Tijdens het gistingsproces worden de organische bestanddelen van het slib omgezet, gedeeltelijk in water en gassen (methaan en koolzuur),
gedeeltelijk in een humusachtige stof. Het uitgegiste slib
bestaat uit een niet hinderlijk riekende, donker gekleurde,
taai-vloeibare massa, die zowel door het verdwijnen van een
deel der organische stoffen, als door verlaging van het watergehalte, een belangrijk kleiner volume inneemt dan het

Slibgistingstanks GT-1, 2 en 3
Het slib uit de slibindiktanks bestaat uit de oorspronkelijk
in het rioolwater aanwezige bezinkbare bestanddelen en een
hoeveelheid surplusslib.
Het is zoals we al gezien hebben in „verse" toestand een
zeer onaangenaam te verwerken materiaal. Het droogt slecht
en ontwikkelt een uiterst hinderlijke stank. In hygiënisch
opzicht is het een gevaarlijk infectieus materiaal. Het slib
wordt daarom aan een gistingsproces onderworpen.
Het gistingsproces van dit slib vindt plaats in twee voor-

Doorsnede indiktank.
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Gezicht op gistingstanks vanuit dienstgebouw DG-1.
Slibverwarmingspompen met warmtewisselaar.

oorspronkelijke verse slib. Het watergehalte bedraagt thans
nog 85 à 88 %. Ook laat dit uitgegiste slib veel gemakkelijker
zijn water los.
Het tijdens het gistingsproces vrijgekomen gas wordt opgevangen en na afscheiding van de zwavelwaterstof in gaszuiveringskisten naar een gashouder vervoerd met een
volume van 500 m 3 , om als brandstof voor de verwarming
van de voorgistingstanks en tijdens vorst voor de verwarming
van de gashouderkuip te dienen.
Voor de verwarming is in de ruimte tussen de voorgistingstanks een tweetal ketels opgesteld, met een capaciteit van
316.000 kcal per uur. De ketels kunnen zowel gestookt
worden met uit het slib verkregen gas als met aardgas.
Omschakeling moet met de hand gebeuren. Het teveel aan
aardgas wordt verbrand in een gasbrander, die automatisch
wordt ontstoken bij aanvoer van gas.
Voor het breken van een eventueel optredende drijflaag
is in de nagistingstank een drijflaag-breekroerwerk opgesteld. De drijflaag kan zonodig zowel uit de voorgistingsals de nagistingstank worden afgetapt en afgevoerd naar de
slibput. Het slibwater uit de nagistingstank kan naar de
slibdroogbedden of naar de toevoerput bij het begin van de
installatie worden afgevoerd.
Slibdroogbedden SB
Na bezinking in de nagistingstanks wordt het slib op de
slibdroogbedden afgelaten d.m.v. een buizensysteem dat zich
onder de gehele oppervlakte van de slibdroogbedden bevindt. In dit buizensysteem zijn op verscheidene plaatsen
aftappunten aangebracht, terwijl aan de nagistingstanks
enige afsluiters geplaatst zijn, die verbonden zijn met dit
systeem. Deze afsluiters zijn zo hoog geplaatst dat onder de
druk van de tank het slib tot aan het einde van de slibdroogbedden kan vloeien.
In de slibdroogbedden is een zand- grindmengsel aangebracht voorzien van een drainage om het water af te voeren.
Voor het ruimen van het uitgedroogde slib is een machine
aangebracht met een werkbreedte van 25 meter, die het
slib in de tussen de slibbedden gelegen depots stort. De
slibbedruimer laadt uit dit depot eveneens de vrachtwagens.
Afvoer van het gedroogde slib zal enkele malen per jaar
geschieden. Het oppervlak van de droogbedden bedraagt
totaal 43.200 m 2 , hetgeen overeenkomt met 6 i.e./m 2 droogbed.
Dienstgebouw DG-1
In dit gebouw zijn diverse ruimten ondergebracht t.b.v. de
algehele bedrijfsvoering. De beganegrond bestaat uit een

Moynopomp.
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Slibdroogbedden met slibruimer.
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cantine, was- en kleedruimten, werkplaats met magazijn.
De eerste verdieping bevat enkele kantoorruimten, een
laboratorium en de centrale schakelruimte waarin het schakelpaneel is aangebracht.
Van hieruit kan nagenoeg de gehele installatie bediend
worden.
Ook de centrale signalering van de electrische en mechanische apparatuur vindt hier plaats.
II. CONSTRUCTIEVE OPZET
fundering
De bovenkant van het terrein van de installatie ligt op
rond 0,4 meter boven N A P . De grondslag bestaat uit een
laag teelaarde dik 0,4 meter, een door middel van spuiten
opgebrachte zandlaag ter dikte van ongeveer 2,5 meter, een
ca. 2 meter dik pakket samengeperste klei- en veenlagen en
vervolgens een zandmassief waarin op een diepte van 10
meter tot 13 meter beneden N A P klei- en veenlaagjes voorkomen.
De ontvangkelder van het eerste vijzelbouwwerk waarvan
de onderkant van de bodemplaat op een diepte van 6.75
meter beneden N A P is gelegen, kon op staal worden gefundeerd.
De overige bouwwerken werden op diverse typen palen gefundeerd.
De terreinleidingen werden gefundeerd op houten palen, zo
nodig voorzien van gewapend betonnen opzetters. Gemiddeld bedraagt het paalpuntniveau van deze palen 5.8 meter
beneden NAP. De keerwanden van de slibdroogbedden werden eveneens gefundeerd op houten palen met gewapend
betonnen opzetters. De grondslag van dit terreingedeelte
bleek echter zeer onregelmatig te zijn, zodat het nodig was
om de lengte van de houten palen aanmerkelijk te variëren.
Het hoogste puntniveau ligt hier op 5 meter beneden NAP,
het laagste op 13 meter beneden N A P .
Met het oog op het zeer grote gewicht van de drie slibgistingstanks werd voor de fundering hiervan een advies
ingewonnen van het laboratorium van Grondmechanica.
Wegens te verwachten zettingen door samendrukking van
de tussen ca. 10 meter en 13 meter beneden N A P gelegen
klei- en veenlaagjes bij fundering van de slibgistingstanks
op de eerste zandplaat, adviseerde Grondmechanica om de
slibgistingstanks en het daartussen gelegen dienstgebouw te
funderen op lange palen met een puntniveau op rond 16,8
meter beneden NAP. Gekozen werden hiervoor Frankipalen
met een draagvermogen van 80 ton. Het inheien van de
Frankipalen bleek echter o.a. als gevolg van de samenstel-

de/rngstoffcs en gashouder.
Sondering.
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Van te voren klaargemaakte bekistingselementen

De eletnente)i van de dakbekisting op stalen oplegstoelen.

«'Én**"***

ling van de grondslag aanmerkelijk tijdrovender dan in het
tijdschema was voorzien. Om vertraging in het gereedkomen
van het project te voorkomen werd daarom, in overleg met
Grondmechanica, besloten om de geheel vrijstaande nagistingstank te funderen op korte geprefabriceerde gewapend
betonnen palen, puntniveau rond 6.4 meter beneden NAP.
De hierboven niet genoemde constructies werden alle gefundeerd op korte geprefabriceerde gewapend betonnen
palen met een gemiddeld puntniveau van 6.4 meter beneden
NAP.

Gewapend beton constructies
Met uitzondering van de drie slibgistingstanks werden de
draagconstructies uitgevoerd in traditioneel gewapend beton.
De speciesamenstelling van de waterkerende onderdelen
is gebaseerd op een cementdosering van 350 kg cement per
m 3 beton.

Rijdende stalen bekisting.

Detail van de stalen bekisting
i

Voor de met water in aanraking komende oppervlakken is
een betondekking van 3 cm aangehouden.
Voorgespannen-beton constructies
Gezien de grote vloeistofdrukken op wanden en kegeldaken
van de slibgistingstanks zijn deze onderdelen uitgevoerd in
voorgespannen beton. Gebruikt werd een betonspecie waarin
per m :! beton 375 kg cement werd verwerkt. De betondekking
bedraagt ook hier 3 cm.
Op grond van ingewonnen informaties en literatuuronderzoek werd besloten om het bestekontwerp te baseren op de
toepassing van in het inwendige van de wanden en de kegeldaken aangebrachte voorspankabels- en staven.
Overeenkomstig het bestekontwerp werden de 30 cm dikke
wanden voorgespannen door middel van horizontale en
verticale Freyssinetkabels. De kegeldaken, die een dikte
van 25 cm hebben, werden onder voorspanning gebracht met
behulp van horizontale Freyssinetkabels en van Dywidagstaven in de richting van de beschrijvende lijn. De horizontale kabels van de wanden en kegeldaken omvatten elk
telkens de halve omtrek en zijn verankerd in spanconsoles.
Van de in het bestek geboden mogelijkheid tot het indienen
van alternatieve aanbiedingen met betrekking tot de wijze
van voorspannen (bijvoorbeeld door middel van een wikkelmethode) werd geen gebruik gemaakt.
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De bovenzijde van de elementen rusten tegen de stalen ring.

(Anbekistinii opgesteld op ondenandhalk.

Daar de inhoud van de gistingstanks voor een goede gisting
moet worden verwarmd tot een temperatuur van omstreeks
33° C zijn maatregelen nodig om warmteverlies door de
wanden en daken van de tanks zoveel mogelijk te beperken.
Hiertoe werden zowel de wanden als de daken bekleed met
warmte-isolerende materialen; de wanden met 4 cm dik
Styrofoam, de daken met een laag geëxpandeerd geïmpregneerd kurk ter dikte van 7 cm. De daken werden afgewerkt
met een waterdichte afdekking van teervrij dakvilt. De wanden werden bekleed met een steendikke schaal van metselwerk. In verband met de te verwachten vervormingen van
het metselwerk als gevolg van kruip, temperatuursveranderingen en het vullen en ledigen van de tanks werden in de
metselwerkbekledingen verticale dilatatievoegen aangebracht. Ook de aansluiting van het metselwerk tegen de
gootbodem werd elastisch uitgevoerd.

IV. UITVOERING
Heiwerk
De voorgespannen betonpalen zijn voornamelijk geheid met
twee stellingen: één Hollandse heistelling en één draglinestelling. Beide stellingen waren uitgevoerd met een Diesel
heiblok, waarvan het valgewicht 2200 kg bedroeg (D22).
Een klein aantal palen is geheid met een dragline-stelling
met een Diesel heiblok D12 (valgewicht 1200 kg).

Een tank tijdens het glijden.

Detail van de glijbekisting.

Alle palen zijn geheid „vanaf het maaiveld", d.w.z. de ontgravingen werden pas verricht, nadat de palen geheid waren.
Dit had het voordeel, dat de bronbemaling op een later
tijdstip in werking behoefde te treden. Bovendien behoefden
de heistellingen, voor wat betreft de bezinkingstanks, niet
op een hellend terrein te werken. De palen, waarvan de heihoogte lager lag dan het maaiveld, werden met behulp van
een stalen opzetter tot de vereiste diepte „doorgeslagen".
Het heien van de Frankipalen (voor de gistingstanks) door
de grondlagen met hoge sondeerwaarde, werd zeer bemoeilijkt doordat een groot aantal palen op een relatief klein
oppervlak geheid moesten worden. Ook het zeer dichte fijne
zand was er de oorzaak van dat er zeer zwaar geheid moest
worden. Hierdoor trad een zeer grote verdichting op, ook in
de lagen onder de eerste zandplaat. Goede resultaten zijn
verkregen door het voorspuiten van de palen tot op een
diepte van ca. 12 meter beneden NAP. De houten palen met
betonnen opzetters ten behoeve van de terreinleidingen en
H20 (I) 1968, nr. 22

515

De wanden van de gistingstanks zijn gestort door middel van
een glijbekisting. De rondgaande binnen- en buitenbekisting
werd op de reeds gestorte onderrandbalk (0.30 meter boven
NAP) opgesteld. Door 24 vijzels werd de bekisting naar
15.00 meter boven N A P voor de kleine tank en naar 19.00
meter boven NAP voor de grotere tanks gegleden. Het
glijden ging dag en nacht door en duurde van maandag
0.00 uur tot vrijdagmiddag ca. 16.00 uur. De snelheid van
het glijden bedroeg ca. 20 cm per uur.
De bekisting van het kegeldak bestond uit een binnen- en
buitenbekisting, samengesteld uit spievormige elementen, die
opgebouwd waren uit DIN-balken, baddings en hechthout.
De elementen hadden enerzijds hun oplegging op stalen
oplegstoelen en rustten anderzijds tegen een geconstrueerde
ring. Hierdoor werd het aanbrengen van een steiger overbodig. Daar het niet mogelijk was, bij deze bekistingsconstructie het beton te verdichten door middel van trilnaalden,
is gebruik gemaakt van lichte bekistingstrillers, die gemonteerd werden op de DIN-balken.
Hoeveelheden:
Betonverdichting met lichte bekistingstrillers.

slibdroogbedden zijn geheid met een Hollandse heistelling
met valblok (800 kg).
Aantal palen:
voorgespannen betonpalen
32 X 32 cm; lengte 5.00 tot 10.00 meter: 1719 st.
voorgespannen betonpalen
40 X 40 cm; lengte 6.00 meter: 75 st.
Frankipalen 0 50, lengte ca. 16.00 meter: 229 st.
Houten palen terreinleidingen lengte ca. 5.50 meter 750 st.
Houten palen slibdroogbedden lengte 5.00—13.00 meter ca.
2860 st.
Betonwerk
De bekisting bestond voor vrijwel alle objecten uit van te
voren klaargemaakte elementen. De traditionele bekistingsdelen werden hierbij vervangen door 17 mm hechthout,
waarvan de bovenste en onderste laag bestond uit tropisch
hardhout. Door deze methode was het mogelijk om snel en
tevens nauwkeurig te werken, terwijl de levensduur van
deze bekisting aanmerkelijk langer was dan die welke opgebouwd wordt uit de gebruikelijke betondelen. Het beton
kreeg hierdoor bovendien een fraai uiterlijk.
Bij de betonwanden van de slibdroogbedden, lengte ca. 420
meter, is gebruik gemaakt van een.stalen rijdende bekisting.
De voetplaat met een opstaande rib werd eerst gestort over
een aantal meters, waarna de stalen rijdende wandbekisting
werd opgesteld. De voetplaat diende dus als loopvlak voor
de nylon wielen van de bekisting, terwijl de rib dienst deed
als geleiding. De nylon wielen rusten op de voetplaat. Was
de bekisting een vak verder gereden, dan werd het spindel
met stalen verdeelplaat aangedraaid tot op de voetplaat,
waardoor de bekisting omhoog kwam en bij het storten niet
meer op de wielen rust.
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ca. 15.000 m3
ca. 1.385 ton
ca. 21.713 m
2.418 m
2.084 m

gewapend beton
wapeningsstaal
totale lengte voorspankabel: 120 0 7
12 0 5
Dywidag-staven
V. SLOT

Er is naar gestreefd u een goed overzicht te geven van dit
werk, waarop Haarlem terecht trots is. In de zomer van
1965 werd met het werk begonnen, nadat het terrein reeds
een jaar daarvoor was opgespoten.
Op 1 februari 1968 kon de aannemer van het civiele gedeelte zijn werk reeds opleveren, na een bouwtijd van ongeveer V/L jaar.
Gepland was dat het gehele werk eind oktober 1968 gereed
moest zijn. In het voorjaar van 1968 konden echter alle beplantingen al worden aangebracht. In het bijzonder is dit
te danken geweest aan het zeer goede teamverband waarin
alle betrokkenen, zowel bij de voorbereiding als bij de
uitvoering, hebben samengewerkt. De kosten hebben inclusief de terreinophoging ƒ 20 miljoen bedragen.
Aan de tot standkoming van de installaties hebben medegewerkt:
Ontwerp:
(RIZA).

Rijksinstituut

Directie:

Openbare Werken Haarlem.

Adviseur

voor zuivering van

afvalwater

Ingenieursbureau Dorr-Oliver N.V., Amsterdam.

Adviseur glijbekisting en voorspanning:
Bouvy, V. d. Vlugt en V. d. Niet (B.V.N.).

Ingenieursbureau

Bouwkundige vormgeving: Hr. Bollebakker, architect O.W.
Haarlem.
Aannemers civiele werken: N.V. Aannemingsbedrijf Machiel van Dijk, Gorinchem.
Mechanische installatie: N.V. Machinefabriek Hubert &
Co., Sneek.
Electrische installatie: Fa. Electron, Haarlem.
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Verwarmingsketels voor de sllbgisüng.

