ACHTERGROND

DE DOMMEL GEEFT ZICHZELF AAN BIJ OPENBAAR MINISTERIE

RwziBoxtel voldoet aan
huidige én toekomstige
normen
Elkwaterschapkrijgtweltemakenmetajvalwaterlozuyen dienietaandenormenvoldoen.Maar
watgebeurttrals lozingenvanhetwaterschapzélfnietaandenormenvoldoen?BijWaterschap
DeDommelmaaktenhandhaversvanhetwaterschapde^an^ naarhetOpenbaarMinisterie.Die
verplichttehetschapvervolgensomvóór1januari2006derwziBoxtelaantepassen. Dat heeftDe
Dommel^edaan,metruimtevoorverdereuitbreidingalsdeeisendoorbijvoorbeeld deKaderrichtlijn
Waterstrengerworden.
DezuiveringinBoxtelisin1965
gebouwd enzuivert rioolwater uitBoxtel,
Liempde,Esch,Gemonde,St.Michielsgestel
enLadonk.In 1985werddezuivering uitgebreid.Erwerdenonder anderetweenabezinktanksgeplaatst enbiorotoren voorde
beluchting.IndeVerenigdeStateneensuccesvolsysteem,maar inNederland werkten
derotoren mindergoeddooraangroei van
slib.In 1996werddanookhetbesluitgenomenomdezuiveringopnieuw te verbouwen
enuit tebreiden.Detweebelangrijkste redenendaarvoor warenstrengere eisenaan het
effluent eneentoename vandeaanvoer van

(foto:SkyPictures).
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afvalwater. Het waterschap wildedeverbouwing intweefasen uitvoeren.Eerst werdde
hydraulische aanvoerverbeterd. Het wasde
bedoelingomdaarna een meetprogramma
testarten enaandehand daarvan verder uit
tebreiden.Maardezuiveringoverschreed al
regelmatigdenormen doordat debiorotoren
slecht functioneerden. Daaromwerdde
tweedefaseversneld uitgevoerd.
Indetweedefasewerdaangenomen dat
dehoeveelheid afvalwater, met namevan
éénvleesverwerkend bedrijf, zou afnemen.
Dit bedrijfleverde 20.000vande berekende
80.000i.e..Tijdens deuitvoering vande uit-

breiding,tussen 2000en 2002,brandde het
bedrijfaf Nadewederopbouw bleek het
bedrijfnietminder,maarjuist méér afvalwateropteleveren.Datbetekendedatde
zuivering,nadeopstart in 2002,biologisch
overbelast werd.Endatbetekende weerdat
deWetverontreining oppervlaktewater
werdoverschreden.Dezeoverschrijding van
deaangenomen i.e.'swasoverigens niet
alleenaandit bedrijf tewijten, maar aaneen
samenloop van omstandigheden.
Nadat controleurs van het waterschap
ditconstateerden, beslotenzij zichzelfaan te
geven bij hetOpenbaar Ministerie.Een
besluit waarwatergraafPeterGlasachter
staat."Ikben trotsdat DeDommelzointeger is.Delinkerhand wilniet weten watde
rechterhand doet.Datgeldtooknaar buiten
toe.Vroegerwerd misschien weleenseen
oogjedichtgeknepen naar collega-overheden,zoalsgemeenten.Nu niet meer.Wat
voorbedrijven en burgersgeldt,geldtook
voorcollega's.Weproberen zottansparant
mogelijk tewerken."HetOpenbaar Ministeriegaf, naoverlegmet het RIZA,het waterschap tot 1januari 2006detijd dezuivering
aantepassen.Enopnieuw zorgdehetvleesverwerkende bedrijfongewild voorproblemen.Hetbedrijfleverdeondertussen 30.000
i.e.aanafvalwater, met pieken tot45.000i.e..
Eenenorm deelvandetotaleaanvoer.Maar
het bedrijfdacht erookovernaom het water
zelftegaanzuiveren,waardoor de afvoer

richting rwzi Boxtel misschien nog maar

gen klaar zijn en wordt de zuivering opgele-

Jek u n t het effluent misschien wel verder

5000 i.e.zou worden. Deze afweging was van

verd. De aangepaste rwzi Boxtel viert op 22

zuiveren, maarje loopt het risico datje dan

wezenlijk belang voor het waterschap. Maar

september de heropening. Het waterschap is

onvoldoende mogelijkheden hebt voor de

vanwege de datum van 1januari 2006kon De

dan een vernieuwde, toekomstbestendige

toekomst. Als deeisen scherper worden door

Dommel niet wachten tot dat besluit. Om

zuivering rijker en 7,6miljoen euro armer.

het zekere voor het onzekere te nemen

Het waterschap had een half miljoen

bijvoorbeeld de KRWhebje de ruimte al volgebouwd. Het slopen van reeds gebouwde

besloot het waterschap uit tegaan van een

euro hiervan kunnen besparen door een

zuiveringscapaciteit van 120.000i.e.en een

andere bouwtechniek toe tepassen. Naast de

onderdelen is kapitaalsvernietiging." Voor
het waterschap gloort alweer een nieuw pro-

hydraulische capaciteit van 3.150 kubieke

zuivering ligteen woning. Berekeningen

ject.Zuivering Soerendonk in de gemeente

meter water per uur. Omdat De Dommel

toonden aan dat dezewoning 20 centimeter

Cranendonk isaan het einde van zijn levens-

intussen de functie 'viswater' had gekregen,

zou verzakken alsdegrondwaterstand zou

d u u r gekomen. De Dommel is al benaderd

wilde het schap ook de fosfaat- en stikstof-

worden verlaagd. Daarom besloot het water-

door een consortium van bedrijven onder de

verwijdering verbeteren. In de zomer mag

schap om het beluchtingsbassin te bouwen

naam 'Blue Force'.Zij willen deze zuivering

het effluent nog 0,9 mg/l fosfaat bevatten, in

zondergrondwater teonttrekken. Voor het

als een proeftuin gebruiken om zuiverings-

de winter 1 mg/l. Voor stikstofgeldt een

bouwen van het beluchtingsbassin, tot zes

technieken tegebruiken die 'KRW-proof

norm van 10mg/l. De fosfaatverwijdering

meter onder het maaiveld, werd een bouwput

zijn. Het bestuur van het waterschap denkt

vindt zoveel mogelijk biologisch plaats.

gebouwd en met onderwaterbeton gewerkt.

n u na ofvoor een traditionele zuivering

Deze derde fase werd en wordt uitge-

Bij het ontwerp van de uitbreiding heeft

wordt gekozen ofvoor nieuwe technieken.
"Waterschap De Dommel stelt zich in prin-

voerd vanafmaart 2005.In december 2005

De Dommel ook naar de toekomst gekeken.

cipe beschikbaar voor bedrijven die nieuwe

werden de eerste onderdelen van de verbou-

Het kan tenslotte gebeuren dat de Kader-

zuiveringstechnieken willen proberen, maar

wing in werking gesteld, waaronder een gro-

richtlijn Water aanvullende, strengere eisen

de bedrijven moeten er zelfook wat instop-

tenieuwe nabezinktank. Op dit moment

aan het effluent stelt. Daarom is er ruimte

pen" volgens Glas."Dat past in de innovatie-

wordt nog verder gebouwd. Zo wordt hard

over op de zuivering voor eventuele nabe-

strategie van de 'launching customer'. We

gewerkt aan een nieuw beluchtingsbassin.

handeling. Volgens Glas doet elke beheerder

hopen ook op subsidie van het Ministerie

Deze moet op 2j u n i in gebruik worden

er goed aan ruimte te reserveren. "Bij de rwzi

van Economische Zaken. Uiteindelijk heeft

genomen. Eindj u n i moeten alle verbouwin-

Boxtel wordt 86procent stikstof verwijderd.

iedereen daar voordeel bij."f[

adv,ertentic

Dechemischtechnoloog voelt aanzijnwater dat hij bij ons goedzit
De afdeling Factory Technology and Reliability richt zich op fabrieksondersteuning van de
afdeling Vloeistoffen en Poeders, waaronder ook de utility-voorziening en de waterzuivering
valt. De afdeling speelt een belangrijke rol in het TPM-programma en in de uitvoering van
QESH-gerelateerde vereisten. Voor deze afdeling zoeken we een
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FABRIEKSTECHNOLOOG AWZ ENFERMENTATIE M/V
Jezult ineerste instantievoornamelijk actief zijnop

We bieden je een dynamische job in een jonge

het gebied van afvalwaterzuivering enfermentatie.

en ondernemende organisatie met een open

Tot je taken behoren het initiëren en uitvoeren

bedrijfscultuur Eenteamvan collega's dat sterk is

van efficiency-, procesoptimalisatie- en kwaliteits-

gericht op samenwerken. Een functie waarin je je

projecten, het oplossen van ad hoc ontstane

ervaringen en contacten optimaal kunt benutten.

proces-enkwaliteitsproblemen,enhet leverenvan

De mogelijkheid je inhoudelijk verder te ontwik-

functionele procestechnische ondersteuning en

kelen, met een grote vrijheid in het realiseren

begeleidingbijbedieningenbeheervandagelijkse

van doelstellingen Naast een uitstekend salaris

productieprocessen.

kun je rekenen op één maandsalaris gratificatie,

Bovendien draag je bij aan het TPM-programma,

100% studiekostenvergoeding, 25 vakantiedagen

Jelevertmanagementinformatie metbetrekkingtot

en 11,5 adv-dagen. Een psychologische test kan

de prestaties op het gebiedvanwaterzuivering.En

deel uitmakenvan de selectieprocedure.

je adviseert en biedt ondersteuning bij de opstart
van nieuwe of gewijzigde installaties en fabrieksp

URAC biochem, gevestigd mGortnchem, is wereldwijd markt'eider op het gebied van de productie van natuurlijk melkzuur'
e
n afgeleide productentenbehoevevandevoedingsmiddelen-,
cosmetische/farmaceutische, medische en chemische industrie
p
URAC biochem is een onderdeel van CSM biochemicals.
Naast PURACbiochemheeft PURACfabriekeninSpanje.BraziliëI
e
n de Verenigde Staten, en kent zij een wereldwijd netwerk |
m
et eentiental eigen verkoopkantoren en agenten in meer dan
1
00 landen. Kwaliteit, productinnovatie en klantgerichtheid zijn
belangrijke kenmerken van de onderneming, die zich tevens
onderscheidt door een collegiale, informele en resultaatgerichte
[bedrijfscultuur.
PURAC isonderdeelvan CSM [

Belvoormeer informatie metPeterKnops,telefoon

proeven. Je bent ct'emisch technoloog (HBO- of

(0183) 69 55 23 Je schriftelijke sollicitatie kun je,

academisch niveau), of je hebt een andere rele-

graag binnentien dagen, richten aan

vante studieachtergrond.
Je beschikt over substantiële ervaring met aerobe

PURAC biochem bv,t.a.v Geert Jan Eissens,

en anaerobe waterzuiveringstechnologie en mini-

afdeling HR, Postbus 21, 4200AAGorinchem

maal drie jaar werkervaring in een productiegeori-

E-mail: humanresources@purac.com

enteerde functie. Bij voorkeur heb je tevens ervaring met TPM,of met een ander continu verbeter-

Acquisitie naaraanleiding

programma. Je bent zelfstandig en initiatiefrijk, en

van deze advertentie

hebt een praktische en resultaatgerichte instelling.

wordtnietopprijs gesteld.
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