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van het ontwerpproces geworden. Risico's en
kosten tijdens debouw en deexploitatie zijn
voottdurend tegen elkaar afgewogen. Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden en
DHVhebben de risico's tijdens bouw en
exploitatie geïnventariseerd en de waarschijnlijkheid en degevolgen van elk risico(voor tijd
engeld)vastgesteld. Voordebelangrijkste risico'szijn maattegelen bedacht: waar mogelijk
preventief, waar nodig curatief Naast risico's
en kosten isduurzaamheid als belangrijke,
maar niet allesoverheersende randvoorwaarde
meegewogen.

Effectievemixvanklassiekeen
nieuwezuiveringstechnieken
ovrwziDeBilt

Hoe komt het voorgaande nu in de nieuwe
rwzi DeBilt tot uitdrukking? Om te beginnen
zijn deontwerpaspecten toegelicht die bijdragen aan verminderde bouwrisico's en lagere
bouwkosten. Dit zijn achtereenvolgens de
bouwfasering, toepassing vangetrapte voeding
endiepe nabezinktanks en de keuzevoor de
hoogteligging. Daarna worden aspecten
behandeld dieeen rol spelen bij risico's en
kosten tijdens deexploitatie,zoals de combinatie van een UCT-procesconfiguratie en discontinue zandfiltratie en de toepassing van oppervlaktebeluchting met fuzzy-control.
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De nieuwe rwziDe Bilt, die begin 2008wordt opgeleverd, moetzeer lageconcentratiesfosfaat en
zwevendstof in het effluent bereiken. De ouderwzi wordt.geheelvervangen engesloopt. De nieuwe
zuivering iseenmixvan klassiekeen moderne techniek entechnologie. Degebruikehjke eisen ten
aanzien van dedoelmatige eneconomische werking zijn vertaald m eenonrwerpjilosojie waarin het
betrouwbaar voldoen aan deejfluenteisen centraal staat. Deze ogenschijnlijk simpelefilosofie bevat
veel lagen. Kosten zitten enn, risico's,beheerenonderhoud en natuurlijk waar hetallemaal om
draait bijdezuivering van rioolwater: dekwaliteit van hetoppervlaktewater. Dezeafweging leidt
tot een-soms verrassende- mixvan klassieke ennieuwe zuiveringstechnieken.
Van rwzi's wordt verlangd dat ze voldoen
aan deeffluenteisen, liefst tegenzolaag mogelijke investeringskosten. Door de nadruk op
kosten te leggen, worden in de ontwerpfase
soms concessies gedaan dieweliswaar leiden
tot eenaantrekkelijke bouwsom, maar
waarvan in deexploitatiefase de nadelen
worden ondervonden. Nadelen in devorm van
verhoogde risico's ten aanzien van de effluentkwaliteit, extra inspanning van de beheerafdelingen en hogere onderhoudskosten. Soms zijn
zelfs aanvullende investeringen nodig om
falende procesonderdelen alsnog aan de eisen
telaten voldoen. Hier staat tegenover dat overmatigeaandacht voorduurzaamheid ofeen
zeer robuust ontwerp veelvan het investeringsbudget opslokt. Duidelijk isdat gezocht
moet worden naar dejuiste balans.

Afl>. v.

influent

Zoalsgezegd komt denieuwe zuivering op
deplaats van de bestaande. Vanzelfsprekend
moet het zuiveringsproces tijdens de bouw
gewoon doorgaan. Om een ingewikkelde en
kostbare bouwfasering en de bijbehorende risico's tevermijden, iservoor gekozen om de
nieuwe waterzuivering tebouwen op de plaats
van dehuidige slibverwerking. De bestaande
sliblijn wordt alseerstegesloopt. Het terrein
waar zich nu onder meer slibgistingstanks, een
ontwateringsgebouw en opstelplaatsen voor de
slibcontainers bevinden, komt geheel ter
beschikking voorde bouw van de nieuwe
waterlijn. In één keer wordt overgeschakeld
van deoude naar de nieuwe waterlijn. Door
deze fasering isde totale bouwtijd veel korter,
kan debestaande waterlijn met de huidige
effluentkwaliteit tijdens debouw in bedrijf
blijven en zijn vrijwel geen tijdelijke voorzieningen nodig. Het slib wordt tijdens de bouw,
vooruitlopend opdedefinitieve situatie, inge-

Spelregels en randvoorwaarden
Denieuwe rwziDeBiltmoet voldoen aan
deeisen van het Lozingenbesluit stedelijk
afvalwater, met een aangescherpte waarde voor
fosfaat van 0,15mg/l.Verder zalde rwzi onbemand zijn; de bediening wordt uitgevoerd op
zo'n tien kilometer afstand, opde rwzi
Utrecht. Op deze rwzizal ook de verwerking
van het ingedikte slibplaatsvinden. Belangrijk
isook derestrictie van het bebouwbare oppervlak:door een CrossBorder Lease-contract zal
de nieuwe rwzi moeten verrijzen binnen de
locatiegrenzen van het contract; dat betekent
in depraktijk op deoude plek.
Zoweldestrenge fosfaateis alsde bediening opafstand vragen om een robuuste en
betrouwbare zuivering. Dit isdan ook het doel

Getraptevoeding,gecombineerdmetUCT-confyurarie.
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PLATFORM

Denieuwenoolwaterzuivenn^siiutaüatievanDeBilr.

diktgetransporteerd naarderwziUtrecht.
Keerzijdevandezefaseringishetuiterst
krappebeschikbareoppervlakvoordeactiefslibtanksendenabezinking.Toepassingvan
getraptevoedingendiepe nabezinktanks
maaktdegekozenopzethaalbaar.
Getrapte voeding
Getraptevoeding(zieafbeelding 1)biedt
demogelijkheidomméérbiomassainhet
äctiefslibsysteem tehandhavenzonderdat
hiervoorgroterebouwvolumesnodigzijn.De
configuratie iszodaniguitgevoerddathet
risicoopeenverhoogdeSVI isondervangen.
Getraptevoedingbespaartzodoendeopkosten
zonderconcessiestenaanzienvanbetrouwbaarheidofduurzaamheid.
InhetgevalvanderwziDeBiltkanruim
'5procentophetvolumevandeaè'ratietank
wordenbespaard,belangrijk vanwegede
beperkteruimte.Uitdynamischesimulatie
bleekbovendiendathetinfluent datinde
tweedetrapwordt ingebracht,extra bijdraagt

aaneeneffectieve denitrificatie.Vergeleken
meteensituatiezondergetraptevoedingleidt
dittoteenverbeterdeverwijdering vantotaalstikstof.Gezienderandvoorwaardevantwee
zuiveringstratenzijndemeerkostenvan
getraptevoedingalsgevolgvanextraanaërobe
enanoxischeruimten inDeBiltsesituatie
nihil.

relatietotdebenodigdebemaling.Hetoorspronkelijke ideewashetinfluentgemaal en
éénvandenabezinktanks tehandhaven.
Daarmeelaghethydraulischprofiel vrijwel
vast.Incombinatiemethethogegrondwaterpeil,leiddedebenodigdeaanleghoogtetotzeer
hogebemalingsdebietenendustothoge
kostenenrisico's.

Diepe nabezinktanks
Toepassingvandenieuwsteinzichten in
hetontwerpvannabezinktanks1'wijst uitdat
eenoppervlaktebelasting van1,1m/h mogelijk
isalswordtgekozenvooi eenkantdieptevan
minimaaldriemeter.DeSVIvan150ml/gis
gehandhaafd alsontwerpuitgangspunt en
biedtextraveiligheidvoordenageschakelde
discontinuezandfilters.Indepraktijk zalde
SVI lagerzijn;naarverwachtingtussen 100en
125ml/g.

Uiteindelijk iservoorgekozeneenveel
hogereaanleghoogtetekiezen.Behalvedat
daarmeedebemalingveelminder omvangrijk
wordt,vervalttevensdenoodzaakvooreen
tussengemaalvoordezandfiltratie.

Hoogteligging
Voorafgaand aanhetontwerpisuitgebreid
aandachtbesteedaandehoogteliggingin

Fosfaatverwijdering: UCTconfiguratie en discontinue
zandfiltratie
Descherpefosfaateis (minderdan0,15
mg/l)noodzaaktenerzijdseenstabieleenvergaandefosfaatverwijdering inhetactiefslibprocestotminderdan 1 mg/lenanderzijds een
nageschakeldefiltratiestapincombinatiemet
chemischevastleggingvanhet resterende
H20
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PLATFORM

voorenergiezuinige installatieskrijgt bellenbeluchtingvaakdevoorkeur,ondanksde
hogereinvesteringskosten.Ookvoorderwzi
DeBiltisdezeafweginggemaakt.Hieruit
blekenbeidesystemeneconomisch gelijkwaardig.Hetenergieverbruik van bellenbeluchting
isweliswaar lager,maardaarstaat tegenover
datpuntbeluchters minderonderhoud vergen
enalsminderstoringsgevoeligwordengekenmerkt.DezelaatsteargumentengavenvoorDe
StichtseRijnlanden dedoorslag.Hierisdus
eenconcessiegedaanaanhet energieverbruik,
tenfaveurevanhetbeheerenonderhoud.Door
hetgebruikvan'draft tubes'kanpuntbeluchtingheelgoedwordengecombineerd metzes
meterdiepetanks.

Zijaanzicht'drafttube'enpuntbeluchter.

vierzandfiltratie-installaties.Descherpefosfaateis vereisteenvergaandeenstabieleverwijderingvanzwevendstof Opbasisvande
huidigepraktijkervaringen isdaaromgekozen
voordiscontinue zandfiltratie.
Basisvoordedimensioneringvande filters
iseencontinuehydraulischebelasting tijdens
DWA,waarbij tijdenseenverhoogdeaanvoer
defilterstot 20m/h kunnenworden belast.
VoorrwziDeBiltbetekentditdatopjaarbasis
zo'ndrieprocentvandetotalehoeveelheid
effluent zalwordengebypasst.Hetbypassen
resulteertinslechtseenkleinetoenamevande
geloosdefosfaatvracht, terwijl heteenforse
besparingopdeinvesteringskosten metzich
meebrengt.

opgelostefosfaat, waarinzwevend stofvrijwei
volledigmoetworden verwijderd.
Voorhetverwijderen vande'bulk'vanhet
fosfaat isgekozenvoorhetduurzamebiologischedefosfateren. ToepassingvandeUCT-configuratie, gecombineerdmeteenpropstroomkaraktervanzoweldeanaërobealsanoxische
tank,zorgtvooreenstabieleenrobuustebiologischefosfaatverwijdering. Dezeprocesconfiguratiebiedtookvoldoendewaarborgvoorde
beheersingvandeSVI,zonderdatdebedrijfsvoeringonnodigcomplexwordtdoorteveel
recirculatiestromenendebijbehorende besturingsregels.Deeenvoudigeuitvoeringbespaart
investeringskosten(weinigwanden)enenergie
(circulatiepompen),zonderdatdittenkoste
gaatvandebetrouwbaarheid.DeUCT-configuratiekaneenvoudigwordengecombineerd met
getraptevoeding.
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Oppervlaktebeluchting
Hetomloopcircuit wordt uitgerust met
puntbeluchters,tegenwoordigeenminder
gebruikelijke keuze.Vanwegedeaandacht

Polishingvanheteffluent vindtplaatsin

"Despecialist in filtratie"

Fuzzy control
Hetfosfaat zalvoorhetovergrotedeelvia
biologischefosfaatverwijdering moeten
wordenverwijderd.Doorhetsamenspelvande
(biologische)stikstofverwijdering ende fosfaatverwijderingénvanwegedeonbemande
bedrijfsvoering iseenadequateprocesregeling
eenvereiste.
Mededoorgoedeervaringenopderwzi
Utrecht2''' isbeslotenomvoordeaansturing
vandebeluchtingeenfuzzy regelinginte
zetten,omenergieverbruik en effluentkwaliteitopverantwoordewijzeopelkaarafte
stemmen.Doortoepassingvanfuzzy kaneen
efficiënt energieverbruik wordengecombineerdmeteenstabielereeffluentkwaliteit bij
fluctuerende aanvoeromstandigheden.•"

vering slimgereaeld?H . 0 nr.4. paa. 22.

