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Voorwoord 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat in 2015 de chemische en 

ecologische doelen in grotere wateren (waterlichamen) gehaald moeten zijn. Met 

goede motivatie is eventuele uitloop hiervoor mogelijk tot 2021 of 2027. 

Voor het behalen van deze doelen vormt de belasting van watersystemen met 

nutriënten en in mindere mate, zware metalen en bestrijdingsmiddelen, een risico. 

 

Een brongerichte aanpak is het terugdringen van de hoeveelheden mest en 

bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. Deze maatregel zal 

echter niet direct tot verbeteringen van de waterkwaliteit leiden omdat veel 

nutriënten in de bodem zijn opgeslagen en nog jarenlang voor nalevering kunnen 

zorgen. In droogmakerijen kunnen verder natuurlijke nutriëntrijke kwelstromen 

voorkomen (fosfaat- en stikstofrijke kwelstromen).  

 

Het project “Gemalen en Zuivering: Een logische combinatie?” onderzoekt 

alternatieve oplossingen voor een brongerichte aanpak. Het project is gericht op 

een toetsing van de technische en financiële haalbaarheid voor zuivering van 

nutriëntrijk polderwater tijdens het uitmalen naar de boezem. 

 

In dit rapport worden verschillende technische systemen uitgewerkt voor een 

toepassing bij poldergemalen. Er wordt ingegaan op technieken die voor 

verschillende zuiveringsconcepten kunnen worden ingezet (bron-, recirculatie- en 

gemaalconcepten). Voor de gemaaltechnieken wordt ingegaan op de 

dimensionering, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende systeemstudies. 

Vervolgens is uitvoerig gekeken naar de kosten, waarbij, afwijkend van 

afvalwater- en drinkwaterinstallaties, rekening is gehouden met eenvoudige 

uitvoeringsvormen. Ten slotte is een multicriteria analyse uitgevoerd voor de 

verschillende technieken, waarbij is gekeken naar kwaliteit (rendement en 

effluentkwaliteit), ruimtegebruik, bedrijfszekerheid, landelijke inpasbaarheid, 

duurzaamheid en de kosten.   
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1 Inleiding 

De lage gebieden van Nederland zijn opgedeeld in hydrologische eenheden; de 

inlaat polders. Het water in deze polders wordt continu aangevuld met neerslag, 

kwel en soms ook stedelijke bronnen (overstorten, neerslagwater van wegen en 

daken). De afvoer van dit water, inclusief de verontreinigingen uit de diverse 

diffuse- en puntbronnen gebeurt via de poldergemalen. Dit water wordt vervolgens 

via de regionale boezemsystemen afgevoerd naar de Noordzee. 

 

Het project “Gemalen en Zuivering: een logische combinatie?” is gehonoreerd met 

een subsidie in de tender 2008 van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water. 

In het eerste deel van dit project is de invloed van polderwater op de 

waterkwaliteit van de boezem bepaald. De resultaten hiervan dienen als 

uitgangspunten voor het ontwikkelen van een zuiveringssysteem. 

 

Het 2e deel van het project gaat in op de mogelijke zuiveringssystemen en de 

technische- en financiële haalbaarheid van dergelijke systemen. De focus bij de 

zuiveringsprocessen ligt bij fosfaat en stikstof. In akkerbouwgebieden spelen 

daarnaast ook bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden) mogelijk een rol. 

 

Tabel 1-1 Aandachtsgebied van het project en de nationale 
fosfaatstromen (ordegrootte in miljoen kg P) 

 

Bodem-
voorraad

Fosfaatmijnen

Kunstmest-
industrie

Land- en 
tuinbouw

Menselijke 
voedselketen

Dierlijke 
voedselketen

RWZI’s

Zuiveringsslib

Vulstoffen, 
cement

Dierlijke 
mest

Watersysteem

Noordzee

Af- en 
uitspoeling(Fosfaat-

Recycling)

Mengvoer
industrie

60

20

70 40 15

?

35

20

15

12,5

2,5

2,4

4,9
(excl. afvoer 
grote rivieren)

Export
landbouw

?

?
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Reductie in belasting oppervlaktewater te beperkt 

De af- en uitspoeling naar het oppervlaktewater van stikstof en fosfor daalt onder 

invloed van het scenario ‘streng’ ten opzichte van 2003 met een gelijk percentage 

(respectievelijk 12% en 11%). Bij zandgronden is de afname het grootst 

(respectievelijk 22% en 18%). De beoogde 50% reductie van de af- en uitspoeling 

van stikstof- en fosfor naar het oppervlaktewater in 2010 ten opzichte van 1985 

komt ook bij het scenario ‘streng’ nog niet binnen bereik. De berekende reductie is 

voor stikstof circa 32% en voor fosfor circa 13%. De afname van de stikstof- en 

fosfaatoverschotten komt maar ten dele tot uiting in de afname van de belasting 

van het oppervlaktewater omdat deze in sterke mate door de bodemvoorraden 

wordt gestuurd.  

 

(W.J. Willems et al., “Nutriëntenbelasting van bodem en water - Verkenning van 

de gevolgen van het nieuwe mestbeleid”, MNP, 2005) 

 

Dit rapport geeft de handvatten voor scenariostudies van gemaalzuiveringen aan 

de hand van een multicriteria analyse op kosten, kwaliteit, kwantiteit, 

bedrijfszekerheid en inpasbaarheid. Deze aanpak kan daarmee als uitgangspunt 

dienen voor een keuze van een logische combinatie van een gemaal en een 

zuivering. Voor de boerenslootmethode wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen 

kleipolders en veenpolders. 
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2 Zuiveringsconcepten 

Er zijn meerdere concepten mogelijk om polderwater te zuiveren alvorens het op 

de boezem te lozen. Deze kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

1. Bronconcepten (directe zuivering van uit- en afspoelingswater vanuit 

percelen op sloten door binding) 

2. Recirculatieconcepten (zuivering binnen een polder via een 

zuiveringsinstallatie en recirculatiesysteem) 

3. Gemaalconcepten (Voor- of nageschakelde zuiveringstechnieken bij 

poldergemalen) 

 
 
 
Bij deze concepten kunnen niet alle technieken worden toegepast, vooral vanwege 

technische en financiële aspecten. Daarom zullen in dit rapport de meest kansrijke 

technieken in een matrixoverzicht worden onderverdeeld in deze verschillende 

systeemconfiguraties. Daarbij wordt vooral dieper ingegaan op eenvoudige, 

relatief goedkope technieken vanwege de kansrijkheid van een praktische 

toepassing. 

2.1 Zuivering aan de bron 

In deze categorie vallen technieken die gericht zijn op beperking van de af- en 

uitspoeling (inrichten van mestvrije zones en natuurvriendelijke oevers), maar ook 

de aanleg van zuiverende drainage (Puridrain) valt onder deze categorie 

maatregelen. Met deze maatregelen kunnen kwaliteitsdoelstellingen voor het 

gehele watersysteem worden bereikt. Zowel de “haarvaten” (tertiaire 

watergangen), de hoofdwateren binnen een poldersysteem (secundaire 

watergangen) als de boezem (primaire watergangen) kunnen profiteren, maar zijn 

sterk afhankelijk van de schaalgrootte waarop deze techniek kan worden 

toegepast. Daarnaast zal de effectiviteit in de praktijk in sterke mate afhankelijk 

zijn van medewerking en samenwerking met de grondeigenaren, veelal agrariërs. 

2.2 Recirculatie via een zuiveringssysteem 

Door in het stelsel van hoofdwatergangen een zuiveringsinstallatie te integreren 

en het water te recirculeren, kunnen voedingsstoffen uit het water worden 

gehaald. De relevante stoffen (meestal stikstof en fosfaat) worden als het ware 

“uitgemijnd”, waardoor de waterkwaliteit steeds verder zal verbeteren. Dit heeft 

als voordeel dat zowel voor de waterkwaliteit binnen een polder als voor de 
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boezem waterkwaliteitdoelstellingen kunnen worden bereikt. Deze categorie heeft 

als beperkende voorwaarde dat er mogelijkheden voor recirculatie van water 

binnen een polder aanwezig moeten zijn of kunnen worden aangelegd. Doordat de 

capaciteit onafhankelijk is van het poldergemaal is de ontwerpcapaciteit alleen 

afhankelijk van de snelheid waarmee de relevante stoffen in het water terecht 

komen (in agrarische gebieden zijn dit vooral af- en uitspoelingsprocessen). Ook 

maakt de onafhankelijkheid van het gemaal continubedrijf mogelijk. Technieken 

die hergebruik van de afgescheiden voedingsstoffen (stikstof en fosfaat) mogelijk 

maken, kunnen een belangrijk voordeel zijn voor toepassing van dergelijke 

concepten. Daarbij kan gedacht worden aan hergebruik van zuiveringsslib als 

meststof binnen het betreffende gebied. 

 

Bij het ontwerp zal, net als bij gemalen, rekening moeten worden gehouden met 

het aspect viswering, waarbij vooral vissterfte in de pomp of als gevolg van het 

zuiveringsproces van belang is. 

2.3 Zuivering bij gemalen  

De derde categorie maatregelen is uitsluitend gericht op het bereiken van 

waterkwaliteitsdoelstellingen in het boezemsysteem. In deze situatie wordt het 

water in een installatie voor of achter het gemaal gezuiverd. Nadeel van deze 

systeemkeuze is dat rekening moet worden gehouden met de wisselende 

belastingen omdat het in poldersystemen meestal moeilijk is om water te bufferen 

(wateroverlastproblematiek). Bij piekbelastingen zal een deel van het water dus 

waarschijnlijk ongezuiverd moeten worden uitgemalen om wateroverlast te 

voorkomen en bij minimale afvoeren zal de installatie onder de ontwerpcapaciteit 

draaien. Deze ontwerpcapaciteit is afhankelijk van de afvoerkarakteristiek van het 

gemaal en de stofconcentraties in het uitgemalen water. Ook in deze 

systeemconfiguratie kunnen mogelijkheden voor hergebruik van nutriënten een 

voordeel vormen. 

 

Vanuit de KRW is er veel aandacht voor het aspect “vismigratie”. Indien het 

gemaal passeerbaar moet zijn voor vissen, dan zullen alle zuiveringsprocessen die 

gebaseerd zijn op filtratie- en adsorptietechnieken ongeschikt zijn en afvallen. 

Deze technieken zijn dan alleen in deelstroom mogelijk, of als deze technieken 

worden toegepast, zal bij het ontwerp rekening moeten worden gehouden met een 

adequaat visweringsysteem aan de inlaatzijde, eventueel in combinatie met een 

vispassagesysteem op een andere locatie (bv. hevelpassage).  
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3 Zuiveringstechnieken en –systemen 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende zuiveringstechnieken behandeld. Er 

wordt gekeken naar de dimensioneringsgrondslagen (kwantiteit), de 

zuiveringsprestaties (kwaliteit), de bedrijfszekerheid, duurzaamheid en kosten. 

 

Techniek Bronsysteem Recirculatie-

systeem 

Gemaalsysteem 

Puridrain X   

Randenbeheer X   

Natuurvriendelijke oevers en 

helofytenfilters 

X X  

Chemische defosfatering 

- Boerenslootmethode 

- Vlokkingsfiltratie 

- 1Step filter 

  

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

Dynamisch zandfilter1  X X 

Fuzzy filter2  X X 

Langzame zandfiltratie met 

ijzer en kalk 

 X X 

Oever-/bodemfiltratie X X X 

Spaarbekken (retentie) X X X 

3.1 Brontechnieken 

De beschouwde brontechnieken bestaan uit het aanleggen van zuiverende 

drainage (Puridrain), actief randenbeheer (het inrichten van mestvrije zones) en 

het aanleggen van natuurvriendelijke oevers of helofytenfilters. 

3.1.1 Puridrain 

Deze techniek richt zich op het zuiveren van drainwater, waarbij de  

aandachtsstoffen bestaan uit stikstof en fosfaat. Het is een nieuwe benadering die 

momenteel in ontwikkeling is. De techniek is bijvoorbeeld interessant in gebieden 

met intensieve teelt van akkerbouwgewassen (bv. bollenteelt). 

 

3.1.2 Randenbeheer 

In de provincie Noord-Brabant is dit een gemeenschappelijk project op initiatief 

van de provincie Noord-Brabant, de waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas, 

De Dommel en Rivierenland en de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie 

(ZLTO). Er wordt een mestvrije strook van 4 meter tussen slootranden en 

teeltgewassen ingericht, waarvoor een vergoeding wordt toegekend aan de 

deelnemende agrariërs. Op hogere (zand)gronden levert dit een verbetering op 

van zowel de biodiversiteit in deze gebieden als de waterkwaliteit. In 

                                                
1 De werking wordt weergegeven in bijlage 1 van dit rapport 
2 De werking van deze techniek wordt beschreven in Bijlage 2 van dit rapport 
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veengebieden met een fijnmazig netwerk van sloten is het ruimtebeslag relatief 

groot, waardoor de bereidwilligheid kleiner is. 

3.1.3 Natuurvriendelijke oevers en helofytenfilters 

Aanleg van natuurvriendelijke oevers en helofytenfilters wordt gezien als een 

nuttig instrument om nutriënten af te vangen. In poldersystemen geldt als 

randvoorwaarde dat een robuust afvoersysteem gewaarborgd moet blijven. 

Hierdoor zijn alleen in geïsoleerde haarvaten en langs overgedimensioneerde 

watergangen toepassingsmogelijkheden. In watergebiedsplannen wordt deze 

maatregel de laatste jaren al geïmplementeerd. Ook is het project “Boeren als 

inrichters en beheerders” opgestart, waarin boeren tegen vergoeding kunnen 

deelnemen. 

 

 
 
De verbetering van de water- en natuurkwaliteit is in grote lijnen te voorspellen 

aan de hand van vergelijkingen met andere sloten en vaarten en correlaties met 

biotische en abiotische parameters. In dit model worden de vier 

kwaliteitselementen gekoppeld aan ondermeer het areaal emerse (= boven 

water), submerse (= ondergedoken) en drijvende vegetatie. De fosfaatbelasting is 

gedefinieerd als een belasting per m2 wateroppervlak. Door natuurvriendelijk 

inrichting en onderhoud neemt zowel het areaal vegetatie als het wateroppervlak 

toe. De inrichtingskosten (5 euro per strekkende meter) worden over 10 jaar 

afgeschreven. De onderhoudskosten bedragen €0.25 per m per jaar. 

 

- Aanleg (per m oeverlengte)  € 5 (excl. grondaankoop) 

- zuiveringsrendement  nog vast te stellen 

- bedrijfszekerheid  ++ 

- duurzaamheid   ++ 
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3.2 Recirculatie- en gemaaltechnieken 

Kansrijke technieken die toepasbaar zijn voor recirculatiesystemen of die 

geïntegreerd kunnen worden met de bemaling van een polder, bestaan uit 

chemische defosfatering (doseren+mengen, vlokvorming , sedimentatie of 

vlokkingsfiltratie) en filtratietechnieken (langzame zandfiltratie, Fuzzy-filter) of 

technieken, gericht op de terugwinning van fosfaat. Deze technieken en systemen 

worden hieronder beschreven. 

3.2.1 Precipitatietechnieken 

Bij chemische defosfatering wordt aan het water een vlokmiddel toegevoegd dat 

vlokstructuren vormt waaraan het fosfaat wordt gebonden. Deze vlokken kunnen 

via bezinking of filtratie worden gescheiden van de waterstroom. De techniek is in 

de praktijk bewezen met een relatief grote bedrijfszekerheid en is relatief 

goedkoop, maar heeft als nadeel dat ijzerhydroxide-fosfaatslib (waterijzer) 

ontstaat alhoewel dat in sommige gevallen geschikt is voor hergebruik bij de 

defosfatering bij RWZI’s. 

 

3.2.1.1 Boerenslootmethode 

De meest toegepaste uitvoeringsvorm voor zuivering van oppervlaktewater is een 

de chemische defosfatering bestaande uit drie procestechnologische stappen; de 

zogenoemde “boerenslootmethode”: 

- dosering en menging 

- vlokvorming (meestal cascadesloot-systeem) 

- bezinking (brede kanalen of vijvers) 

 

In de praktijk is gebleken dat het watertype van invloed is op het rendement van 

een boerenslootsysteem. Voor de rivierwatertypen, waarin vooral klei-achtige 

sedimentdeeltjes voorkomen zijn de gangbare ontwerpcriteria geschikt. Voor 

polderwateren met vooral humus-achtige deeltjes blijken de vlokken moeilijker te 

vormen en vraagt het systeem een lagere energieinbreng dan bij rivierwatertypen  

In hoofdstuk 5.1 worden de gerealiseerde ontwerpgrondslagen voor een aantal 

bekende systemen vergeleken en beoordeeld op basis van de praktijkrendementen 

van deze installaties. Verder worden in dit hoofdstuk kentallen afgeleid voor een 

ideaal zuiveringssysteem voor humusrijke polderwateren op basis van deze 

informatie. Deze kentallen zijn vervolgens doorvertaald naar dimensionerings- en 

kostenaspecten. 
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3.2.1.2 Vlokkingsfiltratietechnieken 

Bij vlokkingsfiltratietechnieken wordt ten opzichte van de Boerenslootmethode de 

vlokvorming en sedimentatie vervangen door een filtratietechniek.  De 

procestechnologische stappen zijn dan: 

- doseren en mengen 

- filtratie 

 

Doseren en vindt vaak plaats in de vorm van een dosering aan een statische 

menger en aan de hand van de filtratievorm kan vlokkingsfiltratie weer 

onderverdeeld worden in de volgende uitvoeringsvormen: 

- dynamische vlokkingsfiltratie 

- fuzzy vlokkingsfiltratie 

- 1-STEP filter 

 

Het dynamische zandfilter bestaat uit een zich continu spoelend snelfilter. 

Door middel van een centrale mammoetpomp op lucht wordt het zandbed continu 

naar boven gepompt, schoongewassen om vervolgens aan de bovenzijde weer op 

het filtrerend zandbed te vallen. In tegenstroom wordt daar het te filtreren water 

doorheen geleid. Plaatsing van het dynamische zandfilter bij een RWZI biedt de 

mogelijkheid om de continue ijzerrijke slibstroom te gebruiken bij de defosfatering 

van de RWZI. Een schematische weergave van de werking wordt gegeven in 

bijlage 1. 

 

Het Fuzzy Filter bestaat uit een vierkante behuizing waarin het filtermedium is 

opgesloten tussen 2 geperforeerde platen. Het filter wordt in up-flow bedreven. In 

de inlaatleiding is een grof filter opgenomen om te voorkomen dat relatief grote 

delen het filter instromen en het filter verstoppen. In de verdeelkamer wordt het 

influent gelijkmatig over het filteroppervlak verdeeld voordat het door de 

onderste, vast gemonteerde, geperforeerde plaat stroomt. In het filterbed wordt 

vervolgens het vuil afgevangen. Het gefilterde water verlaat het filter aan de 

bovenzijde. Omdat de bovenste geperforeerde plaat te verstellen is, kan de 

compressie en daarmee de porositeit van het filterbed worden gevarieerd. Het 

filter kan dus op een optimale instelling worden ingeregeld en worden aangepast 

aan wisselende omstandigheden. Het Fuzzy Filter gebruikt luchtreiniging en water 

om het filter te wassen. Gedurende een wascyclus blijft het influent het filter 

instromen terwijl een externe blower lucht toevoert in de bodemsectie van het 

filter om het medium in een turbulente stroming te brengen. Het waswater kan 

bijvoorbeeld naar een vloeiveld of sliblagune worden afgevoerd, waar de 

verontreinigingen worden afgevangen. Een schematische weergave van de 

werking wordt gegeven in bijlage 2. 

 

Het 1-STEP filter is een zuiveringsconcept met als basis een discontinue 

vlokkingsfiltratie met granulair actief kool als filterbedmateriaal. In dit filter 

worden de volgende zuiveringsprocessen geïntegreerd: 

- P-verwijdering via chemische fosfaatverwijdering (combinatie van doseren 

en mengen en filtratie); 

- N-verwijdering via denitrificatie; 

- Verwijdering van troebelheid (zwevende stof) via filtratie; 

- Verwijdering van microverontreinigingen via adsorptie aan actief kool. 
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De techniek is uitgebreid en langdurig onderzocht als effluentpolishing techniek op 

de rwzi Horstermeer (Waternet). Hierbij is het mogelijk gebleken om hier de 

concentraties fosfaat en stikstof te zuiveren tot MTR kwaliteit (P-totaal = 0,15 mg 

P/l en N-totaal = 2,2 mg N/l). De exploitatiekosten zijn op grond van dit 

onderzoeksprogramma geraamd op 7 eurocent per m3, maar zullen voor 

oppervlaktewatertoepassingen waarschijnlijk lager zijn door de lagere 

ingangsconcentraties, waarbij langere bedrijfsperioden mogelijk zijn voordat de 

maximale stofbelading van het filtermateriaal zal worden bereikt. 

 

3.2.1.3 Filtratietechnieken 

Filtratietechnieken zijn vooral geschikt als een groot deel van de nutriënten 

organisch gebonden zijn. Via een zandfilter of een fuzzy filter kunnen (organische) 

deeltjes worden afgescheiden, waaraan stikstof en fosfaat zijn gebonden. Er 

ontstaat uiteindelijk een (geconcentreerde) deelstroom met relatief hoge gehalten 

stikstof en fosfaat, die zo mogelijk direct kan worden hergebruikt in agrarische 

toepassingen. 

 

Langzame zandfiltratie met ijzer en kalk 

Deze uitvoeringsvorm is een hybride uitvoering van filtratie en chemische 

defosfatering. Het langzame zandfilter filtreert P en N terwijl het ijzeroxide in 

basisch milieu zorgt voor een chemische fosfaatbinding. Langzame zandfilters zijn 

niet voorzien van terugspoelvoorzieningen en kunnen om die reden alleen worden 

belast met een lage vuillast. De filters zijn voorzien van een drainagesysteem. Het 

filtraat wordt door middel van drains, liggend in een grindlaag onder het filterbed, 

verzameld en afgevoerd. Periodiek worden de filters geschraapt en wordt het 

filterbed aangevuld met nieuw zand. De filtratiesnelheid voor langzame 

zandfiltratie ligt veelal in de range 0,3 tot 0,5 m/h, zodat het benodigde 

filteroppervlak, en daarmee samenhangend het bouwvolume, hoog is. De 

zandfilters moeten discontinu worden bedreven (fill and draw) vanwege de 

oxidatie van het ijzer (beluchting van het filterbed), dat vervolgens weer fosfaat 

kan vastleggen. Voor een continubedrijf zijn dus meerdere filterbedden nodig. 

 

Het Fuzzy filter kan ook zonder voorafgaande vlokvorming worden uitgevoerd, 

waarbij als randvoorwaarde geldt dat het fosfaat in organisch gebonden vorm 

aanwezig is en dat deze deeltjes voldoende groot zijn om via dit filter te kunnen 

worden afgevangen. 

3.3 Terugwinningstechnieken 

Adsorptietechnieken 

Terugwinningtechnieken zijn geavanceerde technieken, vooral gericht op adsorptie 

van opgelost (ortho)fosfaat. Een nieuwe techniek is onlangs gepatenteerd door 

een Israëlisch bedrijf (Inventors: SEMIAT, Raphael; (IL), ZELMANOV, Grigory; 

(IL). “TECHNION RESEARCH AND DEVELOPMENT FOUNDATION LTD (IL), 

WO/2009/063456). Het (aangezuurde) water wordt daarbij door een bed met 

oxides of hydroxides van overgangsmetalen (ijzer, aluminium), titaniumoxide of 

een mengsel daarvan, actief kool, geactiveerd aluminium of minerale klei, zeoliet 

of een ionenwisselaar met nanodeeltjes van deze materialen geleid, waarbij een 
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gezuiverd effluent ontstaat. Het adsorptiemateriaal wordt vervolgens 

geregenereerd door de pH te verhogen, waarbij een geconcentreerde 

fosfaatoplossing of een fosfaatkristal slurry ontstaat. Deze stroom kan worden 

hergebruikt als meststof. 

 

Vooralsnog lijkt dit proces vanwege de complexiteit niet geschikt voor inzet in 

gemaalsystemen. Deze techniek wordt in dit rapport niet verder uitgewerkt.  

 

Ionenwisseling 

Een ander zuiveringsconcept is gebaseerd op ionenwisseling. Om ionenwisseling 

(na voorfiltratie) direct op oppervlaktewater toe te kunnen passen kan gekozen 

worden voor het FIX concept: Fluidized Ion eXchange. Zowel zwak als sterk 

basische harsen kunnen worden toegepast. Er kan met verschillende regeneranten 

worden gewerkt: chloride, waterstofcarbonaat of hydroxyl vorm (allen in Na of 

andere vorm). Er kan dus gekozen worden voor uitwisseling van sulfaat en fosfaat 

tegen Cl, HCO3 of OH. Door de harsen vergaand te beladen tot chloride en 

waterstofcarbonaat volledig doorgebroken zijn, zal de hars alleen met fosfaat en 

sulfaat worden beladen. Pas dan wordt geregenereerd.  

 

Affiniteit anionharsen: 

OH-  F- < HCO3
- < Cl- < Br- < NO3

- < HSO4
- < PO4

3- < CrO4
2- < SO4

2- 

 

Het regeneraat/brijn is een geconcentreerde sulfaat-fosfaat oplossing die de 

overmaat regeneratiezouten (Cl-, HCO3- of OH-) bevat. Deze stroom dient te 

worden verwerkt. Voor zover mogelijk wordt het regeneraat hergebruikt. Dat kan 

worden gerealiseerd door een scheiding te realiseren van het sulfaat en fosfaat 

van de regeneratiechemicaliën met bijvoorbeeld nanofiltratie. Het permeaat kan 

worden hergebruikt voor aanmaak van de regeneratievloeistof, terwijl het 

retentaat verder kan worden verwerkt. Het fosfaat kan herbruikt worden in de 

landbouw, maar ook voor bijvoorbeeld kweek van biomassa (b.v. algen of 

daphnia), waaruit energie (eiwitten, biodiesel, biogas, thermische energie) wordt 

opgewekt. Het sulfaat kan worden vastgelegd als gips. Dit kan worden 

gerealiseerd wanneer de regeneratie plaatsvindt met onthard water en het calcium 

aan het retentaat van de nanofiltratie wordt toegevoegd. 

 

De techniek kan worden toegepast in een recirculatiesysteem, waarbij continu een 

vaste hoeveelheid water uit het gebied wordt behandeld (piekfactor 1). 

 

Omdat deze techniek relatief complex is en grote investeringen zal vragen in 

verhouding tot de andere technieken, wordt deze techniek in dit rapport niet 

verder uitgewerkt.  

3.3.1 Slibverwerking 

Alle technieken zijn gericht op het concentreren van fosfaat. Bij de 

boerenslootmethode zal het fosfaat accumuleren in het sediment van de 

bezinkingskanalen of –vijvers. De filtratietechnieken produceren een 

geconcentreerde deelstroom (enkele procenten) die verder zal moeten worden 

verwerkt. Afvoer naar een rwzi is een geschikte optie, maar zal niet altijd mogelijk 

zijn. Een sliblagune, spaarbekken of silo (na verdere indikking via een 

lamellenafscheider) behoort dan tot voor de hand liggende oplossingsrichtingen. 
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3.3.2 Afvoerkarakteristieken en capaciteiten 

Voor een technische systeemkeuze van zuiveringstechnieken voor een specifieke 

locatie is inzicht in de volgende systeemkarakteristieken noodzakelijk: 

- Afvoerhoeveelheid 

- Afvoerkarakteristiek 

- Fosfaatgehalte (opgelost en organisch gebonden fosfaat) 

- Stikstofgehalte (ammonium, nitraat en organisch gebonden stikstof) 

3.4 Gemalen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 

3.4.1 Gemalen 

 

Gemaal De Kooi 

In de gemeente Bergschenhoek staat poldergemaal De Kooi. Dit gemaal bemaalt 

de polder Bleiswijk en slaat uit op de Rotte. De twee schroefcentrifugaalpompen 

van het gemaal hebben een maximale capaciteit van 450 m3 per minuut (2 

pompen à 225 m3/min). Het betreft een automatische elektrische pomp en een 

met de hand te bedienen dieselpomp. Ze bemalen een gebied met een oppervlakte 

van ruim 3.700 ha. 

 

In de aangeleverde overzichten is gerekend met een werkelijke capaciteit van 180 

m3/minuut; vermoedelijk is de werkelijke capaciteit lager door hydraulische 

weerstandsverliezen. 

 
Gemalen Kroes en Zuidplas 

De gemalen Kroes en Zuidplas worden ingezet voor de bemaling van de 

Zuidplaspolder (totaal 4902 ha). Deze diepste polder van Nederland (waterpeilen 

van -5,80 tot -6,70 m NAP) is volop in ontwikkeling (integrale gebiedsontwikkeling 

voor de functies wonen, werken, glastuinbouw, groen en water, inclusief 

recreatie). Deze analyse in dit rapport wordt gebaseerd op de afvoergegevens en 

kwaliteiten over de jaren 2003 (droog jaar) en 2008 (normaal jaar). 

 

Het Abraham Kroes gemaal tussen Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel 

loost zowel het water uit de Zuidplaspolder naar de ringvaart als van de 

Zuidplaspolderringvaart naar de Hollandsche IJssel. In totaal ligt de hoeveelheid 

water tussen de 40 miljoen m3 in een relatief droog jaar (2003) tot ruim 50 

miljoen m3 in een normaal jaar (2008).  

 

Gemaal Mr. M.P. de Kley 

Dit poldergemaal maalt het overtollige water uit de Polder Prins Alexander (2024 

ha). Het gemaal pompt het water 4,5 meter omhoog naar de Ringvaart. 

 

Gemaal Verdoold 

Het gemaal Verdoold heeft een capaciteit van 320 m3/min en slaat water uit naar 

de Hollandsche IJssel. Dit gemaal zal worden vernieuwd, waarbij de capaciteit 

wordt opgeschaald tot 400 m3/min. Het afwateringsgebied van dit gemaal zal 

toenemen van 4.660 tot 5.900 ha. 
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Gemaal Krimpenerwaard 

Het gemaal Krimpenerwaard (geopend in 2004) bemaalt een gebied ter grootte 

van circa 4.600 ha in het zuiden en oosten van de Krimpenerwaard. 

3.4.2 Afvoerkarakteristieken 

De afvoeren van de bestudeerde gemalen variëren, afhankelijk van de 

karakteristieken van de afvoergebieden (oppervlakte, grondgebruik en 

hoeveelheid kwel). Deze gegevens worden samengevat in Tabel 3-1. 

 

Tabel 3-1 Afgevoerde hoeveelheden water in 2003 en 2008 
Gemaal Totaal 2003 Totaal 2008 
 zomer winter zomer winter 
 Mm3 Mm3 Mm3 Mm3 

Gemaal Kroes - pomp A 3.3 10.0 6.7 13.7 
Gemaal Kroes - pomp B 12.6 14.5 14.9 16.4 
Gemaal Zuidplas 7.5 10.4 9.0 11.3 
Gemaal Mr. P.D. Kleij 10.0 9.8 10.5 10.6 
Gemaal De Kooi 10.1 13.7 12.4 15.0 
Gemaal Verdoold   7.9 21.0 
Gemaal Krimpenerwaard   4.2 10.5 

 

De maandgemiddelde afvoeren kunnen met een piekfactor3 worden gebruikt voor 

een calculatie van een zuiveringsinstallatie. De grootte van deze piekfactor is 

afhankelijk van de variatie in de dagwaarden. Omdat geen dagwaarden zijn 

bestudeerd, wordt in dit rapport gerekend met een piekfactor van 1,7 op de 

maximale maandgemiddelde aanvoer. 

 

Tabel 3-2 Maandgemiddelde zomer- en winterafvoeren in m3/min en 

uitgedrukt als percentage van de maximale 

maalcapaciteiten (data 2003 en 2008) 

Gemaal Maandgemiddelde afvoer (m3/min) 

 Zomer-

gemiddelde 

Winter-

gemiddelde 

minimum maximum 

 m3/min % m3/min %  m3/min % m3/min % 

Kroes - pomp A 11,1 5% 35,3 17% 0,35 0% 74,26 36% 

Kroes - pomp B 42,4 26% 57,2 36% 30,44 19% 77,55 48% 

Zuidplas 24,9 18% 38,4 28% 18,28 13% 61,40 45% 

Mr. P.D. Kleij 33,2 38% 37,5 43% 22,97 26% 56,90 65% 

De Kooi 33,2 18% 46,1 26% 5,74 3% 88,06 49% 

Verdoold 7,7 3% 29,8 10% 0,00 0% 60,47 20% 

Krimpenerwaard 6,5 4% 24,5 14% 0,00 0% 54,79 31% 

                                                
3 De piekfactor is een verhoudingsgetal tussen de gemiddelde en maximale afvoer, binnen 

een zekere tijdsperiode en dient als ontwerpgrondslag. Als criterium voor het bepalen van de 

piekfactor kan gesteld worden dat 90% van het water moet worden gezuiverd. Het restant 

zal ongezuiverd via een by-pass worden afgevoerd. 
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3.5 Stikstof 

Voor stikstof zijn de waterkwaliteitsgegevens van HHSK geëvalueerd voor de 

karakterisering van het concentratie bereik. 

 

Tabel 3-3 Stikstofgehalten in de polder- en boezemsystemen 
 

Boezemkanaal. bij Sc

Gamaal A. Kroes Moor

Gemaal De Kooi, Rott

Gemaal P.D. Kley Ber

Gemaal Verdoold

Gemaal Zuidplas Noor

Ringvaart ZPP, bij g

WATERGANG gemaal Lan

Box-and-Whisker Plot

0 3 6 9 12 15
N  

 

Meetpunt Count Average Deviation 

Boezemkanaal 109 3,87523 1,3607 

Gemaal A. Kroes  111 7,01477 1,67378 

Gemaal De Kooi 112 6,95893 1,67862 

Gemaal P.D. Kley 109 4,95046 1,39361 

Gemaal Verdoold 227 4,06233 1,15437 

Gemaal Zuidplas 110 8,16091 1,75385 

Ringvaart ZPP 111 5,78198 2,17708 

 

De hoogste gehalten stikstof worden gemeten in 

het water van gemaal Zuidplas. De gehalten in het 

water van De Kroes en De Kooi zijn eveneens 

hoog. 

 

Het bemalingswater bevat stikstof in verschillende 

verschijningsvormen. De samenstelling van het 

water uit de polders van Schieland en 

Krimpenerwaard laat zien dat het water van de 

gemalen “De Kooi” en “Zuidplas” vooral nitraat 

bevat, terwijl het aandeel ammonium met name in 

het water van de gemalen “De Kley” en “Kroes” 

hoog is. Globaal fluctueren de gemiddelde N-totaal 

gehalten van deze gemalen tussen 4,0 mg N/l (De 

Kley, zomer) en 8,8 mg N/l (Zuidplas, winter). 

 

De aangevoerde vrachten stikstof zijn berekend 

door de totale zomer- en winterhoeveelheden te 

vermenigvuldigen met de zomer- en 

wintergemiddelde concentraties.

De Kley

2,1

1,3

0,6

NH4 N-org NO2+NO3

Kroes

3,2

0,9

1,9

NH4 N-org NO2+NO3

De Kooi
0,9

1,8
4,1

NH4 N-org NO2+NO3

Zuidplas

3,2
3,7

1,0

NH4 N-org NO2+NO3

De Kley

3,4
1,4

1,2

NH4 N-org NO2+NO3

Kroes

4,2

1,4

2,7

NH4 N-org NO2+NO3

De Kooi
1,1

1,94,1

NH4 N-org NO2+NO3

Zuidplas

3,4
4,0

1,5

NH4 N-org NO2+NO3

Zomer Winter
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Tabel 3-4 Stikstofvrachten op de boezem in 2003 en 2008 
Vrachten (kg) Stikstof    
 2003  2008  
 zomer winter zomer winter 

Gemaal Kroes - A 14.813 82.798 20.720 113.166 

Gemaal Kroes - B 64.715 120.008 70.762 135.311 

Gemaal Zuidplas 48.803 91.071 53.265 99.094 
Gemaal Mr. P.D. Kleij 36.009 59.256 34.728 63.873 

Gemaal De Kooi 60.664 96.426 60.106 105.940 

Gemaal Verdoold   25.500 101.406 

3.6 Fosfaat 

Voor fosfaat zijn eveneens de waterkwaliteitsgegevens van HHSK geëvalueerd 

voor de karakterisering van het concentratie bereik. 

 

Tabel 3-5 Fosfaatgehalten in de polder- en boezemsystemen 

Boezemkanaal. bij Sc

Gamaal A. Kroes Moor

Gemaal De Kooi, Rott

Gemaal P.D. Kley Ber

Gemaal Verdoold

Gemaal Zuidplas Noor

Ringvaart ZPP, bij g

WATERGANG gemaal Lan

Box-and-Whisker Plot

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8
P

 
Omschr__meetpunt Count Average Deviation 

Boezemkanaal 109 0,220844 0,103541 

Gemaal A. Kroes 111 0,367117 0,178021 

Gemaal De Kooi 112 0,681964 0,199381 

Gemaal P.D. Kley 108 0,28463 0,115382 

Gemaal Verdoold 227 0,595352 0,320188 

Gemaal Zuidplas 109 0,427615 0,141826 

Ringvaart ZPP 111 0,245135 0,100479 

 

Fosfaat wordt met name in verhoogde gehalten gemeten bij de gemalen De Kooi 

en Verdoold. Het polderwater van de gemalen Zuidplas en Kroes bevat eveneens 

hoge gehalten fosfaat. 
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Fosfaat komt voor als (opgelost) ortho-

fosfaat en in een organisch gebonden vorm 

(berekend als verschil tussen P-totaal en P-

ortho). De verhoudingen tussen deze twee 

verschijningsvormen varieert per polder. Het 

water van de gemalen “De Kley” en “Kroes” 

bevatten hoge gehalten organisch gebonden 

fosfaat . Gemaal “De Kooi” bevat relatief een 

groot aandeel opgelost fosfaat. Het water 

van gemaal “Zuidplas” bevat beide vormen, 

en de gehalten opgelost fosfaat zijn nog 

relatief hoog. 

 
De aangevoerde vrachten fosfaat zijn 

berekend door de totale zomer- en 

winterfluxen te vermenigvuldigen met de 

zomer- en wintergemiddelde concentraties. 

 

Voor een verkenning van de mogelijkheden 

voor hergebruik als meststof kan uitgegaan 

worden van de gebruiksnormen voor 

evenwichtsbemesting. Bij een 

evenwichtsbemesting wordt uitgegaan van 

90 kg P2O5 per hectare voor grasland. Dit 

komt overeen met 40 kg fosfor (als P). Het 

oppervlak grasland dat bij volledige 

terugwinning van fosfaat bemest zou kunnen 

worden varieert van 149 ha (gemaal Kley) 

tot 529 ha (gemaal De Kooi). Dit is ongeveer 

10% van het betreffende polder oppervlak. 

 
 
 
Tabel 3-6 Fosfaatvrachten op de boezem in 2003 en 2008 
Vrachten (kg P) Fosfor    
 2003  2008  
 zomer winter zomer winter 
Gemaal Kroes - A 921 3.647 1.289 4.985 
Gemaal Kroes - B 4.026 5.287 4.402 5.961 
Gemaal Zuidplas 2.874 4.307 3.137 4.686 
Gemaal Mr. P.D. Kleij 2.818 2.439 2.718 2.628 
Gemaal De Kooi 7.505 9.639 10.551 10.590 
Gemaal Verdoold   4.509 13.052 

 
 
 

Zomer Winter
De Kooi

0,420,44

P-ortho P-org

De Kley
0,05

0,27

P-ortho P-org

Kroes
0,06

0,32

P-ortho P-org

Zuidplas

0,20

0,26

P-ortho P-org

De Kooi

0,39
0,32

P-ortho P-org

De Kley
0,03

0,21

P-ortho P-org

Kroes
0,05

0,31

P-ortho P-org

Zuidplas

0,11

0,30

P-ortho P-org
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4 Technologische karakterisering 

Voor de keuze van een optimale techniek om fosfaat en stikstof  te verwijderen is 

de fysisch-chemische matrix waarin deze stoffen voorkomen in het water 

bepalend. Hierbij wordt gekeken naar drie factoren: 

1. de deeltjesgrootteverdeling 

2. de chemische eigenschappen van de deeltjes 

3. de deeltjesconcentratie 

4.1 Deeltjesgrootteverdeling 

Zuiveringsprocessen verlopen in het algemeen van “grof” naar “fijn” (van rechts 

naar links in Figuur 4-1). Voorafgaand worden eerst grove delen verwijderd 

(harkrooster, zeefbochten), meestal gevolgd door een snelle sedimentatie.  

 

De zuiveringstechnieken die worden toegepast voor zuivering van 

oppervlaktewateren bestaan vooral uit sedimentatie- en filtratietechnieken, 

meestal voorafgegaan door dosering van coagulanten. Het ontwerp van een 

effectief zuiveringssysteem en de keuze en dimensionering van de verschillende 

processtappen wordt in sterke mate bepaald door de deeltjesgrootteverdeling. 

 
Figuur 4-1 Classificatie op basis van deeltjesgrootte (m) en 

zuiveringstechnieken 

10-210-310-410-510-610-710-810-910-1010-11
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Inactivatie en desinfectie
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Ionenwisseling

 
 
Het coagulatieproces wordt getypeerd door een groot werkingsgebied qua 

deeltjesgrootte en is dan ook van oudsher een populaire techniek in 

waterzuiveringsprocessen. Na coagulatie als processtap zal er altijd een 

scheidingstechniek nodig zijn om de gevormde deeltjes te verwijderen. Meestal 

zullen dit flotatie-, sedimentatie- of filtratietechnieken zijn. 

 

Zandfiltratie wordt algemeen toegepast in de conventionele drinkwaterbereiding 

(systemen voor langzame en snelle zandfiltratie), maar worden ook algemeen in 
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systemen voor oppervlaktewaterzuiveringen toegepast (bodempassage in 

helofytenfilters, verticaal zandfilter). Nadeel hierbij is dat zandfilters kunnen 

vervuilen en verstoppen, waardoor periodiek terugspoelen (snelle zandfilters) of 

afschrapen van de toplaag (langzame zandfilters) soms gewenst is. 

 

De membraanfiltratietechnieken (micro- ultra- en nanofiltratie) kennen een 

specifiek toepassingsgebied en worden daardoor in de praktijk “getrapt” 

toegepast, waarbij de deeltjesgrootte in de loop van het proces geleidelijk af zal 

nemen. Voor zuivering van oppervlaktewateren zal vooral gekeken worden naar 

zandfiltratie, waarvoor slechts kleine drukverschillen nodig zijn en meestal 

volstaan kan worden met een natuurlijk verval. Dit schept mogelijkheden om dit 

proces natuurlijk in te passen. 

 

Micro-, ultra- en nanofiltratie zijn drukgedreven membraanprocessen die water 

verder fysisch zuiveren dan conventionele zandfiltratie. De poriën van een 

microfiltratie membraan zijn van ordegrootte 0.1 – 10 µm, de poriën van een 

ultrafiltratie membraan hebben een ordegrootte van 0.001 – 0.1 µm. Bacteriën 

worden vrijwel volledig door microfiltratie verwijderd terwijl via ultrafiltratie ook 

virussen kunnen worden afgescheiden. Nanofiltratie wordt voornamelijk toegepast 

bij de drinkwaterbereiding zoals ontharding, ontkleuring en het verwijderen van 

microverontreinigingen, zoals pesticiden uit grondwater en verwijdering van zware 

metalen. 
 

Opgeloste stoffen (< 10-9 µm) kunnen direct worden verwijderd door adsorptie, 

ionenwisseling of omgekeerde osmose (“hyperfiltratie”). Afhankelijk van de 

chemische samenstelling kunnen opgeloste stoffen ook indirect worden verwijderd 

na neerslagreacties, waarbij de deeltjesgrootte toe zal nemen. 

4.2 Chemische eigenschappen 

Afhankelijk van het beoogde waterkwaliteit kunnen processtappen in een 

zuiveringsproces ook worden geselecteerd aan de hand van deeltjesgrootte en een 

chemische kwaliteitsindex. 

 

Figuur 4-2 Indeling van zuiveringstechnieken op grond van  

deeltjesgrootte en chemische kwaliteitsindex4 
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< 10-9

bacterien

Virussen/
eiwitten

Suikers,
Org. zuren Precipitatie Ionen-

wisseling

B
io

log
isch

e zu
iverin

g

Chemische coagulatie

Nano-, ultra- en microfiltatie

Membraantechnieken 
(reverse osmosis)

 
 

                                                
4 Tambo, N. en Kamei, T. (1978) Treatability evaluation of general organic matter. Matric 

conception and its application for a regional water ans waste water system. Water Res. 12, 

1931. 
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Water dat veel organische stoffen bevat kan meestal effectief worden gezuiverd in 

een biologische zuivering, waarbij bacteriën, virussen, suikers en organische zuren 

kunnen worden verwijderd. Het effluent van een biologische zuivering bevat echter 

nog een aantal persistente stoffen en anorganische stoffen die alleen met andere 

technieken kunnen worden verwijderd. Afhankelijk van de deetjesgrootte kunnen 

verschillende technieken worden gebruikt, waarbij chemische coagulatie een 

algemeen toegepaste methode is om fosfaat te verwijderen. 

4.2.1 Verstoring door laag-moleculaire organische stoffen 

Hoewel coagulatie en flocculatie kunnen worden beschouwd als bewezen 

technieken om deeltjes te verwijderen, is uit verschillende onderzoeken gebleken 

dat dit niet altijd even effectief is. Hoogmoleculaire deeltjes (MW > 104) kunnen 

effectief worden verwijderd met aluminium- of ijzercoagulanten bij  een optimale 

zuurgraad en dosering, maar laagmoleculaire stoffen, zoals humine- en 

fulvinezuren (MW < 103) blijken niet altijd effectief te worden verwijderd. Het 

aandeel humine- en fulvinezuren kan indicatief worden bepaald met een DOC-

bepaling en UV-extinctie meting (260 nm), waarbij laagmoleculaire stoffen een 

typische verhouding DOC/E260 van ca. 50 hebben. Voor hoogmoleculaire stoffen 

is deze verhouding ongeveer 30. Naarmate deze verhouding lager is, zal het water 

beter coaguleerbaar zijn. Om deze reden moet bij de dimensionering onderscheid 

worden aangebracht in typische randvoorwaarden voor kleipolders en veenpolders. 

4.3 Deeltjesconcentratie 

De deeltjesconcentratie is vooral van belang voor de dimensioneringsgrondslagen. 

In sedimentatiebekkens moet de buffercapaciteit afgestemd zijn op de gewenste 

bedrijfsperiode. Bij hogere concentraties moet een groter volume voor de 

slibaangroei op de bodem worden ingecalculeerd, meestal door een dieper 

bezinkbekken aan te leggen. Ook voor filtratieprocessen geldt dat het oppervlak 

moet afgestemd zijn op de bedrijfsperiode tussen de regeneratieprocessen. Ook 

voor slibbehandeling en –afvoer is inzicht in de deeltjesconcentratie van groot 

belang, waarbij vooral het kostenaspect een rol zal spelen.
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5 Dimensionering 

5.1 Coagulatie 

5.1.1 Theorie 

Voor de coagulatie moet intensief worden gemengd bij het toevoegen van het 

vlokmiddel. In de meeste gevallen wordt het vlokmiddel via een geperforeerde 

buis boven een vrije overstort met een minimale valhoogte van 0,25 m gedoseerd, 

waarbij de turbulentie achter de “waterval” zorgt voor een snelle initiële menging, 

en zeer kleine deeltjes (vlokkingskernen) worden gevormd. Deze menging vindt 

plaats binnen 0,1 sec. met een G-waarde tussen 1000 en 10.000 [s-1] 

 

Na de dosering volgt een flocculatieproces. Doel van dit proces is om de 

vlokkiemen te laten aangroeien tot bezinkbare deeltjes door aangroei en 

samenklontering: 

  

kiemvorming vlokgroei aggregatenkiemvorming vlokgroei aggregaten

 
 

In de eerste fase van dit proces zullen deeltjes verkleven door Brownse 

bewegingen (perikinetische flocculatie). Naarmate de afstand tussen de deeltjes 

groter wordt, zal de botsingskans afnemen. Daarom zijn snelheidsgradiënten nodig 

om het vlokkingsproces te bevorderen (orthokinetische flocculatie). Theoretisch 

wordt de afname van het aantal deeltjes (= vlokaangroei) beschreven door de 

vergelijking van Smoluchowski: 

 
 

nG
dt
dn 4

 
 
Waarin: 

- n  = aantal deeltjes per volume-eenheid [m-3]; 

-   = vlokvolumefractie [-] 

- G  = snelheidsgradiënt [s-1] 

 

Voor een optimale bezinking is de vorming van een relatief grote vlok gewenst. 

Omdat deze grotere vlokken ook weer makkelijk uiteenvallen, zal de vergelijking 

van Smoluchowski niet langer opgaan als teveel mengenergie wordt ingebracht. 

Een goede vlokvorming wordt in de praktijk gerealiseerd in systemen waarin de 

mengenergie geleidelijk afneemt naarmate de vlokken groter worden. 

 



 

juni 2010 - Gemalen en Zuivering: 

Een logische combinatie?  

 28/85 

 

Een belangrijke dimensioneringsparameter is de G-waarde (hydraulische 

snelheidsgradiënt), in de literatuur voor het eerst genoemd door Camp en Stein 

(1943). De snelheid waarmee de vlokken groeien wordt verondersteld een lineaire 

relatie te hebben met de deeltjesconcentratie en de snelheidsgradiënt (G-waarde). 

 

Voor systemen met hydraulische menging onder vrij verval geldt de volgende 

vergelijking:  
 
 

2530* dHG
t  

 
Waarin: 

- G  = mengenergie [s-1]; 
- dH  = hoogteverschil over het systeem [m]; 
- t = nominale verblijftijd [s] 

 
Het hoogteverschil in deze formule kan worden berekend met de formule van 
Chézy: 
 

2
0

2
h

L vdH
R C

 
 
Waarin: 

- L  = lengte vlokkanaal [m]; 
- v0 = horizontale stroomsnelheid [m/s]; 
- Rh = hydraulische straal [m-1]; 
- C = Chézy coëfficiënt [m1/2/s]. 

 
In de literatuur (lit. 12) worden G-waarden voor vlokvorming genoemd die 

variëren tussen 10 en 100 [s-1]. In een publicatie uit 1955 beschreef Camp een 

getrapt systeem met 4 mechanische roerwerken, waarbij de G-waarde afneemt 

van 70 s-1 in het eerste tot 20 s-1 in het vierde compartiment (Hendricks). 
 

5.1.2 Praktijkervaringen 

In deze studie zijn dimensioneringsgrondslagen bepaald aan de hand van de 

werking en prestaties van de volgende defosfateringsinstallaties: 

- Vinkeveense Plassen (Waternet) 

- Loenderveen (Waternet) 

- Botshol (Waternet) 

- Nieuwkoop (Hoogheemraadschap van Rijnland) 

 

De installatie van de Vinkeveense Plassen onderscheidt zich van de overige 

installaties. Hier is een duidelijk statisch vlokvormingstraject aangelegd, terwijl de 

vlokvorming in Loenderveen gecombineerd plaatsvindt in het sedimentatiebassin. 

De installatie Botshol is een natuurlijke watergang die uitmondt in een stelsel van 

petgaten, waarbij geen duidelijke scheiding is tussen de flocculatiesloot, het 

bezinkbekken en het watersysteem. De installatie Nieuwkoop bestaat uit een 

lange, rechte watergang die uitmondt in de Nieuwkoopse Plassen. 
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Voor de flocculatiesloten in deze defosfateringsinstallaties zijn de volgende 

kengetallen berekend5: 

 

Tabel 5-1 Flocculatiesloten met berekende G- en v0-waarden 

Parameter Eenheid Vinkeveen Botshol Nieuwkoop  

Q [m3/s] 1,7 (max) 0,08 1,3  

Chezy [m-1/2/s) 45 45 45  

Dimensies Flocculatiesloot  

L [m] 200 100 600  

B (waterlijn) [m] 9 5 10  

H [m] 1 1,2 1   

talud (x/z) [-] 0 1,5 1,5  

Berekeningen         

Ontwerp 

richtlijn 

opp. dwarsprofiel [m2] 9 3,84 8,5   

opp.belasting [m3/m2.h] 3,40 0,58 0,78  

Verblijftijd [min] 18 80 65 10 – 20 (klei/veen)   

v0 [m/s] 0,19 0,013 0,13 0,1  0,01 (veen)6 

0,2  0,02 (klei)7 

G [1/s] 5,10 0,13 3,19 

0,5 – 16 (veen) 

10 – 100 (klei) 

 

In de volgende paragrafen zullen deze dimensies en dimensioneringparameters  

worden besproken. 

 

Vinkeveen 

De locatie Vinkeveen is onlangs aangepast, waarbij de breedte van het vlokkanaal 

wordt vergroot van 3 tot 9 meter. Oorspronkelijk was een flocculatiekanaal 

aangelegd van 6 parallel lopende sloten van 3 meter breed, waarbij het water aan 

het eind van iedere sloot een bocht van 180 graden moest maken. De 

praktijkresultaten bij hoge hydraulische belastingen waren slecht, waarbij zowel 

visueel als met bezinkingsproeven een vlokvernietiging na de bochten in het 

kanaal kon worden waargenomen. Met Computational Fluid Dynamics8 is een 

aantal varianten voor aanpassingen aan het flocculatiekanaal doorgerekend (zie 

bijlage 5). Het kanaal is in maart 2010 aangepast. De verwachting is dat de 

vlokvorming na de aanpassing zal voldoen, maar dit kan nog niet worden 

onderbouwd met praktijkresultaten. 

 

De hydraulische belasting onder gemiddelde omstandigheden voldoet in Vinkeveen 

aan de gedefinieerde ontwerpnormen, maar bij de maximale belasting (1,7 m3/s) 

zal de G-waarde groter zijn dan 5 bij een stroomsnelheid van bijna 0,2 m/s. De 

praktijk zal nog moeten uitwijzen of bij deze piekbelastingen, die overigens zelden 

en van korte duur zullen voorkomen, nog vlokvernietiging zal optreden. 

                                                
5 De installatie Loenderveen ontbreekt; de flocculatie en sedimentatie zijn hier 

gecombineerd. 
6 Best of Practices 
7 L. Huisman (lit. 11) 
8 COMSOL Multiphysics, versie 3.4 
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Loenderveen 

In Loenderveen is de flocculatie gecombineerd met de sedimentatie, waardoor 

geen G-waarde voor vlokvorming kan worden berekend. Bij de instroom van deze 

installatie zijn schotten aangelegd die moeten zorgen voor een homogene 

verdeling van het water over het gehele dwarsprofiel. De stroming tussen deze 

schotten zorgt voor snelheidsgradiënten die de orthokinetische vlokvorming 

stimuleren. Met CFD kunnen deze G-waarden (in 3D) worden berekend en de G-

waarde kan worden gevat in een eenvoudige formule.  

 

Botshol 

In Botshol is het dwarsprofiel zeer groot ten opzichte van het aanvoerdebiet, 

waardoor de stroomsnelheid hier zeer laag is. Hierdoor kan bezinking optreden in 

het flocculatietraject. In deze installatie is dat echter geen probleem; er is geen 

scheiding tussen flocculatiekanaal en het petgat dat bestemd is voor de 

sedimentatie. Alle dimensioneringsparameters zijn zeer laag; het flocculatiekanaal 

is hier sterk overgedimensioneerd. De verwijderingsrendementen van de installatie 

Botshol zijn goed, maar dit hangt ook samen met de relatief hoge totaal-

fosfaatgehalten in het influent; gemiddeld 0,47 mg P/l en 0,08 mg P/l in het 

effluent. Dit laatste gehalte is in vergelijking met andere installaties nog relatief 

hoog. Het is mogelijk dat de flocculatie verder verbetert door juist een hogere 

mengenergie te hanteren, bijvoorbeeld door de slootbreedte te verkleinen van 5 

naar 2 meter. 

 

Nieuwkoop 

De installatie in Nieuwkoop (HHR) is in feite een langgerekte watergang. 

Uitgangspunt van deze installatie was dat deze watergang zowel bedoeld was voor 

flocculatie als bezinking. De stroomsnelheid en G-waarde zijn relatief hoog bij de 

ontwerpcapaciteit, maar de oppervlaktebelasting is laag en de verblijftijd relatief 

hoog. Hierdoor zal de bezinking vooral optreden in het ontvangende 

watersysteem, dat uitmondt in de Nieuwkoopse Plassen. Door de lange verblijftijd 

in het flocculatietraject en de relatief hoge, constante G-waarde in het traject zal 

er een groter risico bestaan dat gevormde vlokken achterin het systeem vernietigd 

zullen worden. 
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5.1.3 Ontwerprichtlijn vlokvorming 

Op grond van de bestudering van deze bestaande installaties en hun 

zuiveringsprestaties wordt verwacht dat een optimale flocculatie zal optreden in 

systemen met de volgende kenmerken: 

 

- Verblijftijd:  10 tot 20 minuten 

- Stroomsnelheid:  

 veenpolders Afnemend, bereik van 0,1 tot 0,01 [m/s]9 

 kleipolders Afnemend, bereik van 1 tot 0,1 [m/s]10  

- G-waarde:   

 veenpolders Afnemend, gemiddeld 0,5 tot 1,0 [s-1]9 

 kleipolders Afnemend binnen bereik 10 – 10011 

 

Door een flocculatiekanaal in de lengterichting geleidelijk te verbreden en 

verdiepen zal de stroomsnelheid en de G-waarde geleidelijk afnemen, waardoor 

het risico op vlokvernietiging minimaal is. Volgens deze ontwerpfilosofie lijkt een 

geleidelijke, divergerende overgang naar een sedimentatiebekken een logisch 

uitgangspunt voor een ontwerp. Op grond van praktijkervaringen met humusrijke 

polderwateren moeten, in afwijking van de gangbare literatuurwaarden (lit. 1, 7, 

9, 12, 13), lagere waarden worden aangehouden voor de lineaire stroomsnelheid 

en G-waarden. Reden hiervoor is de geringere sterkte van de gevormde 

vlokstructuren in (humusrijke) veenwatertypen ten opzichte van de (minerale) 

kleiwatertypen. 

5.2 Sedimentatie 

5.2.1 Theorie 

Bezinking berust op een verschil in het soortelijk gewicht tussen deeltjes en het 

omringende medium. De bezinkingssnelheid van bolvormige deeltjes in een 

vloeibaar medium wordt beschreven door de formule van Stokes: 
 
 )(

9
2 2 dsgrv

 
Waarin: 

- r  = straal van het deeltje [m]; 
- g = zwaartekracht versnelling [m.s-2]; 
- s = soortelijk gewicht deeltje [kg.m-3]; 
- l = soortelijk gewicht vloeistof [kg.m-3]. 

 
Hieruit kunnen enkele belangrijke uitgangspunten worden afgeleid:  

- De bezinksnelheid neemt kwadratisch toe met de deeltjesgrootte (straal) 

voor bolvorimge deeltjes. Voor vlokvormige deeltjes zal deze toename 

minder sterk zijn, maar de bezinksnelheid zal significant toenemen. 

- De soortelijke massa van de vlokken moet groter zijn dan het soortelijk 

gewicht van water. De organische deeltjes in “polderwater” zijn licht, maar 

                                                
9 Best of Practices 
10 L. Huisman (lit. 11) 
11 Van Melick, Mededelingen nr. 39 (lit. 13) 
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door samenklontering voldoende groot om sedimentatie mogelijk te 

maken. 

- De bezinksnelheid is omgekeerd evenredig met de viscositeit. Dit is vooral 

van belang voor de inschatting van temperatuurseffecten op de 

bezinksnelheid. 

 

Naast de verticale krachten (gravitatiekracht en opwaartse kracht) zijn de 

horizontale waterbewegingen (convectieve krachten) en de visceuze 

weerstandskrachten bepalend voor de werking van een bezinkingsinstallatie. 

 

Voor het ontwerp wordt in de praktijk gebruik gemaakt van de 

oppervlaktebelasting, de lineaire stroomsnelheid en het getal van Reynolds.  

 

Daarnaast moet bij het ontwerp rekening worden gehouden met de processen die 

de bezinking verstoren, waarvan de voornaamste zijn: 

- Storing door kortsluitstromen; 

- Storing door turbulente stromingen; 

- Storing door erosie van bezonken materiaal. 

 

Oppervlaktebelasting en lineaire stroomsnelheid 

De lineaire stroomsnelheid wordt bepaald door de oppervlaktebelasting, de diepte 

en de lengte/breedte verhouding van de installatie. In de praktijk kan de diepte 

van natuurlijk gegraven bezinkingsvijvers variëren tussen 1,5 en 3,5 meter. De 

oppervlaktebelasting hangt af van de gewenste verblijftijd, die voor rivierwateren 

(2 tot 4 uur) meestal korter is dan voor polderwateren (> 4 uur). Voor 

rivierwateren worden in de literatuur oppervlaktebelastingen genoemd tussen 0,05 

en 0,5 mm/s, omgerekend 0,18 – 1,8 m/h (lit. 14). Voor polderwateren wordt in 

de praktijk vaak een lagere oppervlaktebelasting gehanteerd. 

 

De lineaire stroomsnelheid wordt bepaald door de oppervlakte van het 

dwarsprofiel (breedte en diepte). Deze is bij een constante temperatuur 

(viscositeit) recht evenredig met het getal van Reynolds en is daarmee bepalend 

voor de mate van turbulentie. In de praktijk worden voor drinkwaterinstallaties, 

gevoed met rivierwater, richtwaarden aangehouden van 0,01 tot 0,02 m/s. Deze 

richtwaarde kan worden overgenomen voor kleipolders. Voor de veenpolders wordt 

een richtwaarde van maximaal 0,01 m/s gesteld op basis van praktijkervaringen. 

 

Bodemerosie 

Bodemerosie is afhankelijk van de stroomsnelheid. De kans op erosie is minimaal 

in brede, diepe bezinkkanalen. Voor natuurlijke systemen zal echter de invloed 

van bodemwoelende vissen (brasem) in de bezinkkanalen veel belangrijker zijn. 

Ook gistingsprocessen (vorming van moerasgas) kunnen bodemerosie stimuleren. 

 

Temperatuur 

De invloed van temperatuur op vlokvormingsprocessen is zowel fysisch als 

chemisch van aard. In fysische zin zijn zowel het soortelijk gewicht van water als 

de viscositeit temperatuursafhankelijk. Bij defosfatering van polderwater met hoge 

concentraties organisch materiaal worden veelal lichte deeltjes gevormd, waarbij 

het verschil in soortelijk gewicht tussen deeltjes en het water klein is. Hierdoor 

wordt de invloed van de temperatuur op de bezinksnelheid groter. 
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Een chemisch temperatuurseffect is een verschuiving van de optimale zuurgraad 

voor de coagulatie naar een hogere pH-waarde. Dit effect is het sterkst bij de 

initiële vlokvorming (precipitatie coagulatie). Bij adsorptieve coagulatie is dit effect 

minder sterk omdat dit proces van nature beter verloopt bij een wat lagere 

zuurgraad. Voor dit proces zijn namelijk positieve hydrolyseproducten nodig. De 

temperatuurseffecten op vlokvorming verschillen per coagulant. Het effect bij 

ijzerchloride is minder sterk dan bij aluminiumsulfaat (Haarhoff en Cleasby, 1988). 

5.2.2 Praktijkinstallaties 

In deze studie zijn dimensioneringsgrondslagen bepaald van de bezinkingsruimte 

van enkele aangelegde defosfateringsinstallaties. De resultaten van deze 

berekeningen staan in Tabel 5-2 en worden vervolgens per installatie besproken. 

 

Tabel 5-2 Bezinkkanalen en dimensioneringparameters 

    Locaties  

Parameter Eenheid Vinkeveen Loenderveen Botshol Nieuwkoop  

Q [m3/s] 1,7 0,5 0,08 1,3   

Geometrie bezinkingsruimte  

Aantal [-] 2 1 1 1   

L [m] 150 100 60 600   

B [m] 60 45 15 10   

H [m] 2 2 1,5 1   

 

Berekeningen 

           Ontwerp- 

richtlijn 

opp.belasting [m3/m2.h] 0,54 0,40 0,32 0,78 0,2–0,5 (veen)12 

0,5-1,8 (klei)13 

verblijftijd [min] 276 300 281 77  > 240 (klei/veen) 

v0 [m/s] 0,009 0,006 0,004 0,13 <0,01 (veen)12 

<0,02 (klei)13 

  

                                                
12 Best of Practices 
13 L. Huisman 
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Vinkeveen 

De bezinkingsruimte in de installatie Vinkeveen is samengesteld uit twee brede 

kanalen van circa 60 meter breed en 150 meter lang. De diepte is circa 3 meter, 

waarvan de onderste meter bestemd is voor sedimentatie van het slib. 

 

De oppervlaktebelasting varieert, afhankelijk van de momentane aanvoer, tussen 

0 en 0,54 [m3/m2.h]. De ontwerpcapaciteit wordt in de praktijk gedurende korte 

perioden bereikt. Bij dit maximum is de verblijftijd in de kanalen langer dan 4 uur. 

Ook de gemiddelde horizontale stroomsnelheid voldoet dan nog aan het criterium 

van <0,01 [m/s]. 

 

Loenderveen 

De bezinkingsruimte van de installatie in Loenderveen is gecombineerd met de 

flocculatie. Tussen deze procesonderdelen ligt een “onzichtbare” grens achter de 

verdeelschotten (baffles), die achter het instroompunt zijn geplaatst en dienen 

voor de waterverdeling en menging t.b.v. de vlokvorming. 

 

Figuur 5-1 Resultaten fosfaatverwijdering in de installatie Loenderveen 

Defosfatering Loenderveen
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De installatie presteert goed. De oppervlaktebelasting ligt onder het 

ontwerpcriterium, maar deze ontwerpparameter wordt minder belangrijk 

beschouwd dan de lineaire stroomsnelheid. De oppervlaktebelasting gaat in 

theorie uit van laminair bezinkende deeltjes in de verticaal waarbij het omringende 

water omhoog beweegt, terwijl in de praktijk de waterbewegingen hoofdzakelijk in 

het horizontale vlak verlopen in een turbulent stromingspatroon. 

 

Botshol 

In Botshol is sprake van een geleidelijke overgang van de flocculatieruimte naar 

het bezinkingsdeel. De installatie is niet aangelegd en kent daarom een volledig 

natuurlijke geometrie. 

 

De oppervlaktebelasting is met 0,15 m/h het laagst van de onderzochte 

installaties. De verblijftijd is vergelijkbaar met de installatie Vinkeveen. 
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De bezinking in Botshol verloopt nagenoeg laminair (Re < 2000), maar zal gezien 

de “dode zones” in de praktijk een factor hoger zijn; op de factsheets is te zien dat 

de natuurlijke geometrie sterk afwijkt van de ideale condities.  

 

Nieuwkoop 

De oppervlaktebelasting van de installatie Nieuwkoop is het hoogst van de 

bestudeerde installaties. Door de hoge stroomsnelheid (0,13 m/s) en de daaraan 

gerelateerde hoge turbulentie zijn de resultaten van de bezinking slecht. 

 

Figuur 5-2 Analyseresultaten Nieuwkoop (periode 1990 – 1994)14 

 
 
                                                
14 Bron: STOWA-rapport 94-15, “Verwijdering van fosfaat uit oppervlaktewater – Evaluatie 

van in Nederland toegepaste systemen” 
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5.2.3 Ontwerpparameters sedimentatie 

De ontwerpparameters voor de sedimentatie in een boerenslootmethode in veen- 

en kleipolders verschillen door slechtere bezinkingseigenschappen van de 

gevormde vlokken in de veengebieden. Om deze reden zijn twee 

dimensioneringsparameters onderscheiden, die verder worden uitgewerkt in de 

kostensystematiek en het ruimtebeslag. 

  

De volgende ontwerpparameters worden aangehouden voor de sedimentatie: 

 

Verblijftijd [min] > 240 (klei/veen) 

opp.belasting [m3/m2.h] 0,2–0,5 (veen)15 

0,5-1,8 (klei)16 

v0 [m/s] <0,01 (veen)12 

<0,02 (klei)13 

                                                
15 Best of Practices 
16 L. Huisman 
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6 Kosten zuiveringstechnieken 

Een overzicht van de kostensystematiek wordt gegeven in bijlage 3. 

 

Op basis van de aangeleverde data van mogelijke toepassingslocaties zijn de 

zuiveringssystemen met de kostencalculator doorgerekend bij 3 verschillende 

capaciteiten (5, 15 en 30 m3/min). Dit is uitgevoerd voor de volgende technieken: 

 

- Coagulatie-sedimentatie (boerenslootmethode) 

- (vlokkings)filtratie (dynamische vlokkingsfiltratie, fuzzy vlokkingsfilter, 

1Stepfilter) 

- Langzame zandfiltratie met ijzer en kalk 

- Fuzzy filter 

 

Voor gemaalsystemen moet een piekfactor worden gehanteerd. De grootte van 

deze piekfactor is ontleend aan een reeks dagwaarden (1/1/2004 t/m 31/12/2008) 

van gemaal Winkel (Groot-Mijdrecht). Dit gemaal heeft een gemiddelde dagafvoer 

van ongeveer 136.000 (± 50.000) m3/dag. Op basis van een piekfactor van 2 keer 

de standaard deviatie is deze piekfactor berekend op 1,7. Afhankelijk van het 

percentage open water in een polder kan deze piekfactor groter (bij weinig open 

water) of kleiner zijn (polders met een groot percentage wateroppervlak). 

6.1.1 Doseren + mengen  en flocculatie (vlokvorming) 

 

Voor een vlokvormingsinstallatie zijn de volgende kosten inbegrepen in de 

kostenfunctie: 

- Doseren en mengen en flocculatieruimte(n) 

- chemicaliëndosering, inclusief chemicaliënopslag 

- menginrichting 

- gebouwvolume 

- energievoorziening 

- algemene voorzieningen (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie) 

 

De nauwkeurigheid van deze kostenraming is gesteld op +/- 25%. 

 

De bouwkosten voor vlokvorming worden voornamelijk bepaald door het 

bouwvolume van de flocculatieruimte(n). Deze wordt ontleend aan de 

dimensioneringsparameters (zie paragrafen 5.1.3 en 5.2.3). De inhoud is als 

kostenbepalende parameter gehanteerd in de afgeleide bouwkostenfunctie. 

 

In de “Kostencalculator Drinkwater” wordt uitgegaan van € 2900 per m3 inhoud 

van de vlokvormingsruimte. In paragraaf  5.1 zijn echter andere ontwerpcriteria 

ingevoerd. Op basis van deze nieuwe criteria en het uitgangspunt dat de 

vlokvorming kan worden uitgevoerd in natuurlijk gegraven sloten, kunnen de 

bouwkosten ruimschoots lager zijn. In deze analyse zijn de bouwkosten daarom 
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gesteld op € 1000 per m3 inhoud van de vlokvormingsruimte17. De opslagtanks, 

doseerinrichting en bijkomende voorzieningen (gebouwen, energie) vormen de 

belangrijkste investeringsposten. 

 

Tabel 6-1 geeft een samenvattend overzicht van de berekende kosten 

(bouwkostenfuctie 1000 euro per m3 inhoud en 10.000 euro basiskosten) voor een 

installatie in veenpolders. 

 

Tabel 6-1 Kostenoverzicht vlokvorming bij een gemaalsysteem en een 

recirculatiesysteem in veengebieden18 

Gemaalsysteem (piekfactor 1,7) 5 15 30 

Ontwerpcapaciteit (m3/min) 8,5 25,5 51 

Volume vlokvorming (m3) 226 678 1357 

Investering (€) 336.889 982.130 1.949.991 

Exploitatie (€) 52.899 155.530 309.476 

€ct/m3 2,0 2,0 2,0 

Recirculatiesysteem    

Ontwerpcapaciteit (m3/min) 5 15 30 

Volume vlokvorming (m3) 133 399 798 

Investering (€) 204.046 583.599 1.152.929 

Exploitatie (€) 42.096 123.120 244.656 

€ct/m3 1,6 1,6 1,6 

 

Voor kleipolders gelden andere dimensioneringsgrondslagen. Tabel 6-2 geeft een 

samenvatting van de kosten voor kleipolders. 

 

Tabel 6-2 Kostenoverzicht vlokvorming bij een gemaalsysteem en een 

recirculatiesysteem in kleigebieden 

 Gemaalsysteem 5 15 30 

Ontwerpcapaciteit (m3/min) 8.5 25.5 51 

Volume vlokvorming (m3) 170 509 1017 

Investering (€) 256.234 740165 1.466.060 

Exploitatie (€) 47.889 140498 279.413 

€ct/m3 1,8 1,8 1,77 

 Recirculatiesysteem    

Ontwerpcapaciteit (m3/min) 5 15 30 

Volume vlokvorming (m3) 100 299 599 

Investering (€) 156.601 441.266 868.264 

Exploitatie (€) 32.888 95.495 189.407 

€ct/m3 1,3 1.2 1,2 

 

Uit deze raming blijkt dat toepassing in een recirculatiesysteem ongeveer 40% 

goedkoper is dan een zuiveringssysteem in een gemaal. Voorwaarde is echter dat 

                                                
17 Graafwerk wordt normaal ingeschat voor € 5,- (droog) à € 10,- (nat) per m3 te ontgraven 

grond. Bijkomende kosten kunnen bestaan uit beschoeiing of eventueel het aanbrengen van 

een schuimbetonnen bodem.  
18 Berekeningsmethode CoP Kostencalculator Drinkwater, Niveau beleidsplan en 

systeemkeuze, DHV Water B.V., versie 2009 met aangepaste bouwkostenfunctie 
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er fysieke mogelijkheden moeten zijn om het water eenvoudig te kunnen 

recirculeren zonder dure aanvullende voorzieningen (extra gemalen, leidingen). 

Verder moet rekening gehouden worden met een extra energieverbruik in geval 

van recirculatie; hiervoor is een extra verbruik van 15 Wh/m3 aangehouden Bij 

integratie in gemalen is dit ongeveer 5 Wh/m3. 

6.1.2 Sedimentatie 

Voor sedimentatie wordt uitgegaan van een eenvoudig uitgevoerde, gegraven 

bezinkvoorziening. De kosten bestaan overwegend uit graafwerk, waarbij extra 

kosten kunnen bestaan uit oeverbeschermende maatregelen en een 

uitstroomvoorziening. Op basis van de ontwerpparameters in paragraaf 5.2.3 is 

het te ontgraven grondvolume bepaald. Voor het graafwerk is uitgegaan van een 

bouwkostenfunctie van € 20,- per m3, waarbij als uitgangspunt geldt dat de 

vrijkomende grond in het werk kan worden verwerkt (ophoging en aanvulling). De 

afvoer van slib is meegenomen in deze processtap, waarbij is uitgegaan van een 

slibproductie van 2 keer de ijzerdosering en een extra neerslag van 20 mg/l 

zwevende stof. 

 

De nauwkeurigheid van deze raming is gesteld op +/- 25%. 

 

Tabel 6-3 geeft een overzicht van het bouwvolume en de kosten van een 

sedimentatievoorziening in veengebieden. In Tabel 6-4 is een samenvattend 

overzicht gegeven voor kleipolders. 

  

Tabel 6-3 Kostenoverzicht sedimentatie bij een gemaalsysteem en 

een recirculatiesysteem in veenpolders 

 Gemaalsysteem (piekfactor 1,7) 5  15 30 
Ontwerpdebiet (m3/min) 8.5 25.5 51 

Volume vlokvorming (m3) 2.713 8.140 16.279 

Investering (€) 93.142 250.438 486.382 

Exploitatie (€) 39.114 114.728 228.147 

€ct/m3 1,5 1,5 1,5 

Recirculatiesysteem    
Ontwerpdebiet (m3/min) 5 15 30 

Volume vlokvorming (m3) 1.596 4.788 9.576 

Investering (€) 60.757 153.284 292.075 

Exploitatie (€) 36.192 105.961 210.615 

€ct/m3 1,4 1,3 1,3 
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Tabel 6-4 Kostenoverzicht sedimentatie bij een gemaalsysteem en 

een recirculatiesysteem in kleipolders 

 Gemaalsysteem (piekfactor 1,7) 5  15 30 

Ontwerpdebiet (m3/min) 8.5 25.5 51 

Volume bezinkingsruimte (m3) 1.357 4.070 8.140 

Investering (€) 53.818 132.466 250.438 

Exploitatie (€) 35.566 104.083 206.858 

€ct/m3 1,4 1,3 1,3 

 Recirculatiesysteem       

Ontwerpdebiet (m3/min) 5 15 30 

Volume bezinkingsruimte (m3) 798 2.394 4.788 

Investering (€) 37.625 83.889 153.284 

Exploitatie (€) 34.105 99.700 198.091 

€ct/m3 1,3 1,3 1,3 

 

De exploitatiekosten van de sedimentatie worden voornamelijk bepaald door de 

kosten van de slibverwerking. Rente en afschrijving op de investering vormen 

slechts een kleine post, zodat er geen grote verschillen zijn tussen gemaal- en 

recirculatiesystemen. 

 

Voor de totale kosten kunnen de volumes en bedragen worden gesommeerd. Het 

bouwvolume kan niet rechtstreeks worden vertaald in een oppervlak. Als 

aangenomen wordt dat de diepte van een vlokkanaal gemiddeld 1 meter is en een 

bezinkingsvoorziening ruim 2 meter, dan kan voor een indicatieve schatting van 

het benodigd oppervlak het totale bouwvolume worden gehalveerd. 

 

Samenvattend worden de volgende kosten geraamd voor uitvoeringen van de 

boerenslootmethode in veen- en kleipolders: 

 

Tabel 6-5 Overzicht kosten en ruimtebeslag voor de 
boerenslootmethode voor veen- en kleipolders 

 Veen Klei Veen Klei 
 gemaal gemaal recirculatie recirculatie 
Investering (per 100 m3/h)  € 421,390   € 122,526   € 107,443   €  83,918  
Exploitatiekosten (€cent/m3) 3,7 +/- 0,9 3,4 +/- 0,8 3,0 +/- 0,8 2,8 +/- 0,7 
Indicatief oppervlak  
[m2 per 100 m3/h] 

490 254 288 150 
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6.1.3 Vlokkingsfiltratie 

Voor vlokkingsfiltratie is geen bouwkostenfunctie beschikbaar. Een installatie voor 

vlokkingsfiltratie is vergelijkbaar met een snelfiltratie, waarbij een aantal extra 

voorzieningen moeten worden getroffen (doseerpompen, leidingen, 

menginstallatie en mammoetpomp (centrale “airlift”). Als uitgangspunt is de 

bouwkostenfunctie voor snelfilters (druksysteem) genomen met een 

opslagpercentage van 20% voor de genoemde extra voorzieningen. 

 

De volgende kosten zijn verder inbegrepen in de kostenfunctie: 

- filters, inclusief regelapparatuur/besturing 

- leidingwerk en appendages 

- spoelwaterpompen en (schoon) spoelwaterbuffer 

- blowers 

- gebouwvolume 

- energievoorzieningen 

- algemene voorzieningen (verlichting, verwarming, 

koeling, ventilatie) 

- filtermateriaal 

 

De nauwkeurigheid van deze raming is gesteld op +/- 30%. 

 

Tabel 6-6 Kostenoverzicht vlokkingsfilter bij een gemaalsysteem en 

een recirculatiesysteem 

 Gemaalsysteem (piekfactor 1,7)  5 15 30 
Ontwerpdebiet (m3/min) 8.5 25.5 51 
Filteroppervlak (m2) 45 136 273 
Investering (€) 2.545.690 4.515.327 6.503.102 
Exploitatie (€) 293.405 565.389 875.878 
€/m3 0,111 0,072 0,056 

 Recirculatiesysteem 5  15 30 
Ontwerpdebiet (m3/min) 5 15 30 
Filteroppervlak (m2) 26.75 80.25 160.5 
Investering (€) 1.933.185 3.421.368 4.917.211 
Exploitatie (€) 231.427 454.445 714.702 
€/m3 0,088 0,058 0,045 

 

Bij vlokkingsfiltratie is sprake van een afnemende kostprijs bij grotere installaties, 

zodat deze optie vooral aantrekkelijk kan zijn voor de grotere poldergemalen. 

6.1.4 Langzame zandfiltratie (ijzer- en kalkhoudend) 

Voor zandfiltratie is een raming gemaakt op basis van het eenvoudig ontwerp (zie 

paragraaf 0) In deze kostenberekening zijn de volgende onderdelen opgenomen:  

- Filters 

- leidingwerk en appendages (drains) 

- energievoorzieningen 

- algemene voorzieningen (verlichting, verwarming, koeling, ventilatie) 

- filterzand 

- automatiseringskosten 

- sliblagune 
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De bouwkosten worden voor een groot deel bepaald door de uitvoering en 

dimensionering van het zandfilterbed. Het filterzand is daarbij de grootste 

kostenpost (circa € 150,- per m3). Omdat het water het opgebrachte bodemfilter 

twee keer passeert, is de laagdikte gesteld op 60 centimeter. Voor het peilverschil 

is 25 centimeter aangehouden. De filtersnelheid is uitgerekend volgens de Wet van 

Darcy, waarbij een gemiddelde k-waarde van 10 m/d voor het filterpakket is 

aangehouden. 

 

Met deze aannames worden de volgende kosten geraamd voor een 

gemaalsysteem en een recirculatiesysteem: 

 

De nauwkeurigheid van deze raming is gesteld op +/- 50%. 

 

Tabel 6-7 Kostenoverzicht zandfiltratie bij een gemaalsysteem 
en een recirculatiesysteem 

Gemaalsysteem 
(piekfactor 1,7) 

5 15 30 

Ontwerpdebiet (m3/min) 8,5 25,5 51 
Oppervlakte filterbed (m3) 5875 17626 35251 
Volume filterbed (m3) 3525 10575 21151 
Investering (€) 779.068 2.117.203 4.124.407 
Exploitatie (€) 54.535 148.204 288.708 
€/m3 0,0208 0,0188 0,0183 

 
Recirculatiesysteem 5 15 30 

Ontwerpdebiet (m3/min) 5 15 30 
Oppervlakte filterbed (m3) 3456 10368 20736 
Volume filterbed (m3) 2074 6221 12442 
Investering (€) 503.569 1.290.708 2.471.416 
Exploitatie (€) 35.250 90.350 172.999 
€/m3 0,0134 0,0115 0,0110 
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6.1.5 Fuzzy filter 

Het Fuzzy filter wordt geleverd door Bosman Watermanagement BV. Van deze 

installatie zijn prijzen opgevraagd, waaruit een globale kostenfunctie is afgeleid. In 

deze kostenfunctie is de levering en de installatie inbegrepen, uitgaande van 

nieuwbouw. 

 

De bouwkosten worden bepaald door het te behandelen debiet. Er worden 8 

verschillende standaardtypes geleverd: 

  

 
 

Het energieverbuik wordt bepaald door de blower, die tijdens het terugspoelen 

zorgt voor regeneratie van het filter. 

 

Met de kentallen en aannames worden de volgende kosten geraamd voor een 

gemaalsysteem en een recirculatiesysteem, de nauwkeurigheid van deze raming is 

gesteld op +/- 50%. 

 

Tabel 6-8 Kostenoverzicht Fuzzyfilter bij een gemaalsysteem 
systeem en een recirculatiesysteem 

Gemaalsysteem 5 15 30 

Ontwerpdebiet (m3/min) 8,5 25,5 51 
Oppervlakte filterbed (m3) 11 34 68 
Volume filterbed (m3) 40 119 237 
Investering (€) 662.920 1.888.877 3.727.812 
Exploitatie (€) 108.494 313.983 622.216 
€/m3 0,0413 0,0398 0,0395 

Recirculatiesysteem 5 15 30 

Ontwerpdebiet (m3/min) 5 15 30 
Oppervlakte filterbed (m3) 6,65 19,95 39,9 
Volume filterbed (m3) 23 70 140 
Investering (€) 410.517 1.131.668 2.213.395 
Exploitatie (€) 79.436 226.808 447.866 
€/m3 0,0302 0,0288 0,0284 
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7 Multicriteria analyse 

7.1 Kwaliteit 

Tabel 7-1 geeft een overzicht van de prestaties van de onderzochte 

zuiveringstechnieken op een aantal locaties. 

 

Tabel 7-1  Fosfaatverwijdering in de praktijk 
 Locatie Fe -dos Influent Effluent Rendement 

  g/m3 Ptot Ortho-P Ptot Ortho-P % 

BSM Botshol 6,6 0,47  0,08  83% 

 Vinkeveen19 5,0 0,22  0,11  50% 

 Loenderveen 7 0,2-0,4  0,1  50-75% 

 Naardermeer 13,9 0,059  0,033  44% 

1-Step® Horstermeer 4* 0,7  0,15  82% 

CZF Efteling 4-5 0,84 0,7 0,1 0,07 88-90% 

 Maasbommel 3* 1,8 1,5 0,44 0,19 75-87% 

 Leiden 4* 0,5 0,4 0,19 0,04 90% 

LZF Leidsche rijn 0 0,2-0,3   0,015 80-90% 

Fuzzy   ?      

 

De resultaten per techniek verschillen sterk. Ook valt af te leiden dat hoge 

rendementen veelal samengaan met hoge influentconcentraties. Lage 

restconcentraties zijn in het algemeen moeilijk te verwijderen. De langzame 

zandfiltratie “Leidsche Rijn” geeft de laagste effluentconcentraties te zien. Deze 

installatie is echter nog niet lang in bedrijf, zodat het doorslagrisico van dit 

filtertype nog niet bekend is. Met het 1-Step® filter zijn uitsluitend ervaringen 

opgedaan op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Voor oppervlaktewateren moeten 

deeltjes eerst worden afgefiltreerd (screenfilters of wedge-wired filters). 

  

 

Tabel 7-2 Verwijderingscapaciteit van de te beoordelen 

zuiveringsstappen voor fosfaat en stikstof 

 

 
BSM  = Boerensloot methode ++ 

CZF  = Continu zandfiltratie + 

FF  = Fuzzy filter 0 

1-step®  = 1-Step® actief koolfilter - 

LZF  = Langzame zandfiltratie -- 

                                                
19 Voor aanpassingen vlokkanaal (resultaten 2008 en 2009) 

  P N 
  Ptot Ortho-P N-tot NOx 
BSM         

1-Step®         
CZF         
LZF         
FF         
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7.2 Ruimtegebruik 

Het ruimtegebruik varieert sterk per techniek. Voor langzame zandfiltratie is 

relatief gezien het grootste oppervlak benodigd. Ook sedimentatie, vrijwel altijd in 

combinatie met een voorafgaande coagulatie, vereist een relatief groot oppervlak. 

 

Vlokkingsfitratie en Fuzzy filter zijn relatief compacte technieken. Een stand-alone 

Fuzzy filter installatie zou alleen effectief kunnen zijn als fosfaat en/of stikstof in 

organische gebonden vorm in het water voorkomt, maar hiermee zijn nog geen 

praktijkervaringen opgedaan. Als alternatief zou een coagulatiestap als 

voorbehandelingstechniek effectief kunnen zijn (bijvoorbeeld in het laatste traject 

van een maaltocht en maalkom) 

 

Tabel 7-3 Globaal ruimtegebruik per techniek, per 100 m3/h influent 

(procesgerelateerd oppervlak  en –volume, exclusief 

opslagvoorzieningen, doseerinstallaties en bedieningsruimten) 
Techniek Oppervlak Volume 
Boerensloot (klei) 225 450 
Boerensloot (veen) 450 900 
Vlokkingsfiltratie 15 60 
Langzame zandfiltratie 650 650 
Fuzzy filter 4 14 
 

Voor natuurlijke slibontwatering in een lagune kan relatief veel ruimtebeslag 

benodigd zijn. In deze studie is hier geen rekening mee gehouden. Bij 

sedimentatie kan periodiek baggerwerk ook worden gecombineerd met een 

mechanische ontwatering.  

7.3 Bedrijfszekerheid 

Omdat gemalen vrijwel altijd onbemand zijn, is een hoge 

bedrijfszekerheid van een zuiveringstechniek gewenst. 

Coagulatie en sedimentatie zijn robuuste technieken, waarbij 

in de praktijk weinig storingen voorkomen. Voor de 

filtratietechnieken bestaat potentieel een risico op 

verstoppingen met grotere deeltjes die in het water kunnen 

voorkomen (kroos, algen, flab). Bij deze technieken is een 

voorfiltratie (screenfilters of wedge-wired screens) gewenst. 

Door de vorm van de spijlen van deze filters is de kans op 

verstoppingen klein, maar intermitterend terugspoelen is 

noodzakelijk. 

 

Met vlokkingsfiltratie zijn praktijkervaringen opgedaan met 

effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Zwevende delen 

in rwzi-effluent zijn meestal klein. Omdat nog geen praktijkervaringen zijn 

opgedaan met Fuzzy filters kunnen hierover geen uitspraken over de 

bedrijfszekerheid worden gedaan. 
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7.4 Landelijke inpasbaarheid 

Coagulatie en sedimentatie worden beschouwd als landelijk goed inpasbare 

technieken, waarbij een natuurvriendelijke inrichting mogelijk is (aanbrengen 

oeverbeplanting). Ook langzame zandfiltratie zou kunnen samengaan met een 

natuurlijke inrichting, waarbij rekening moet worden gehouden met het periodiek 

afschrapen en aanvullen van de toplaag bij dichtslaan door mogelijke 

verstoppingen. 

 

Vlokkingsfiltratie en Fuzzy filters zijn 

industrieel ogende installaties. 

Vlokkingsfilters kunnen eventueel deels 

ondergronds worden gebouwd, maar 

Fuzzy filters zijn relatief hoog en kunnen 

visueel als storend worden ervaren.  

7.5 Duurzaamheid 

De relatieve duurzaamheid van de zuiveringsstappen wordt bepaald door het 

energie- en chemicaliënverbruik. Indien deze factoren gekwantificeerd worden kan 

de klimaatvoetafdruk (“climate footprint”) van de systemen worden bepaald door 

het verbruik om te rekenen naar  CO2 emissies (FeCl3 = 1,15 kg CO2/kg FeCl3; 

energie 0,562 kg CO2/kWh). Daarnaast gelden de mogelijkheden voor hergebruik 

van fosfaat en slibstromen een duurzaamheidscriterium.  

 

De boerenslootmethode en systemen gebaseerd op vlokkingsfiltratie gebruiken 

bijv. FeCl3 als coagulant. Doordat de ijzerdosering bij de boerenslootmethode een 

orde grootte hoger is, zal hierdoor een grotere footprint ontstaan. Ook zal als 

gevolg van een hogere dosering meer slib worden geproduceerd. De 

mogelijkheden voor terugwinning van fosfaat uit deze slibstroom zijn beperkt (lit. 

14). Wel een kansrijke optie zou hergebruik voor immobilisatie van fosfaat in 

natuurontwikkelingsgebieden zijn (lit. 4). Als alternatief voor natuurontwikkeling 

zou een toepassing als immobilisatiemiddel voor afspoeling van fosfaat in de 

oeverzones langs watergangen in de betreffende polder een interessante optie 

kunnen zijn. 

 

Bij het 1-Step® wordt het actieve kool van het filterbed regelmatig geregenereerd 

en gedeeltelijk vervangen, hetgeen bijdraagt aan het energieverbruik. Het 

productieproces en transport van het actieve kool levert ook een negatieve 

bijdrage aan de duurzaamheid van het systeem. Verder is het gebruik van 

elektriciteit een bepalende factor voor de duurzaamheid van de systemen. Hoewel 

er bij het LZF wordt uitgegaan van een lange standtijd (tot 30 jaar) zal op den 

duur het filterbed fosfaatverzadigd raken. Dit bed zal moeten worden vervangen 

en verwerkt. 

 

Coagulatie en sedimentatie zijn door hun eenvoud en robuustheid relatief 

goedkope technieken. Langzame zandfiltratie is vooral interessant doordat geen 

aanvoer van chemicaliën nodig is, waardoor de exploitatiekosten laag zijn. 
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Vlokkingsfiltratie is door de relatief complexe techniek relatief gezien de duurste 

oplossing. Het Fuzzy filter vraagt een lagere investering, maar moet mogelijk in 

combinatie met een voorcoagulatie worden uitgevoerd. 

 

Een totaaloverzicht van de investerings- en exploitatiekosten wordt gegeven in 

hoofdstuk 8 van dit rapport.  
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8 Haalbaarheid 

Tabel 8-1 geeft een totaaloverzicht van de technieken en de beschouwde criteria.  

  

Tabel 8-1 Overzicht van technieken en criteria 

  Coagulatie+ 

sedimentatie 

(boerensloot) 

Continu 

vlokkings- 

filtratie  

Langzame 

zandfiltratie 

(ijzer/kalk) 

Filtratie 

Fuzzy filter20 

rendement stikstof 0 ? ? ? 

rendement fosfaat 50-80 60-90 70-90 
20–60 

(schatting)  

energieverbruik 

(Wh/m3) 
5 15 5 10 

FeCl3 (g/m3) 30 20 - - 

slibproductie g/m3) 45 30 - 10 

Ruimtebeslag (m2) 225 - 450 15 650 4 

Investering  

(k€ per 100 m3/h) 
84 – 420 375 – 625 180 – 300 75 – 125 

Exploitatiekosten 

(€cent/m3) 
2,8 – 3,7 5 – 9  1,5 – 2,5  1,5 – 2,5 

Flexibiliteit +/- + - + 

Werking zomer/winter z+/w- z+/w? z+/w? z+/w? 

 

De technische haalbaarheid van een combinatie van polderbemaling en 

waterzuivering is hoog, maar hangt sterk samen met locale factoren. De keuze 

voor een specifieke technische oplossing vraagt om een creatief proces op grond 

van de volgende factoren: 

- Aanwezige ruimte in- en rondom het gemaal; 

- Kwaliteitseisen aan het effluent; 

- Mogelijkheden voor recirculatie van waterstromen; 

- Mogelijkheden voor aanleg van een locale slibontwatering (sliblagune); 

- Bereikbaarheid (aanvoer chemicaliën en maximaal toelaatbare asbelasting 

van de aanvoerwegen) 

                                                
20 Er zijn nog geen praktijktoepassingen met oppervlaktewater uitgevoerd. 
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 Bijlage 1. Werking Fuzzy filter 
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Bijlage 2. Werking Dynasand filter 

 
1 Voeding 
2 Aanvoerleiding 
3 Verdeelarm 
4 Neerwaarts 

bewegend 
zandbed 

5 Effluent 
6 Luchtinbreng 

(mammoetpom
p) 

7 Toevoer 
gewassen 
filterzand 

8 Transportleiding 
zand en 
verontreiniging
en (met lucht) 

9 Afvoer vuil 
water 

10 Wasinrichting 
filterzand 
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Bijlage 3. Werking Langzamezandfilter met ijzerkrullen 
en kalk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouw Langzamezandfilter met ijzerkrullen en kalk en LZFeCaCO3 bij Leidsche 

Rijn
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Bijlage 4. Watervalmenger defosfatering Loenderveen 

 

 

 

 

Watervalmenger bij de defosfatering Loenderveen met dosering van FeCl3 boven 

de waterval.
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Bijlage 5. Kostensystematiek 

 

Kostencalculatie 

 

Voor de kostenberekeningen is gebruik gemaakt van de ‘Kostencalculator 

drinkwater, Niveau beleidsplan en systeemkeuze’ (DHV Water BV). Deze 

systematiek heeft als doel om snel en eenvoudig een kostenschatting voor 

drinkwaterinstallaties te maken op basis van gerealiseerde projecten in Nederland. 

De kostencalculator berekent niet alleen de bouwkosten maar tevens de totale 

investering en exploitatiekosten. De methode voor het presenteren van de 

investeringen is gebaseerd op de Standaard Systematiek Kostenraming (SSK) van 

blad P137 van de CROW.NEN 2631. De volgende kostencomponenten worden hier 

beschreven en waar mogelijk, op basis van praktijkgegevens, gekwantificeerd: 

- Grondkosten;  

- Bouwkosten; 

- voorbereidings- en begeleidingskosten; 

- Overige bijkomende kosten (inrichtingskosten, leges); 

- bouwrente.  

 

Voor de exploitatiekosten is de methode gebaseerd op de NEN 2632. De volgende 

kostencomponenten worden daarin onderscheiden en verder omschreven: 

- vaste kosten (afschrijving, rente en heffingen); 

- verbruikskosten; 

- onderhoudskosten; 

- administratieve beheerskosten (personeelskosten); 

- specifieke bedieningskosten (personeelskosten en analysekosten). 

 

Investeringen 

 

De investeringskosten zijn de kosten die dienen te worden gemaakt om een 

project te realiseren. Bij de standaard opzet wordt uitgegaan van de Standaard 

Systematiek Kostenramingen (CROW publicatie 137 ) Deze systematiek is 

oorspronkelijk opgezet door de GWW sector en vertoont veel overeenkomsten met 

de NEN2631 en de PRI systematiek die jaren ‘90 bij Rijkswaterstaat gehanteerd 

werd. Een aantal grote partijen waaronder Rijkswaterstaat, Prorail, 

Rijksgebouwendienst, Provincies, gemeentes, ingenieursbureaus, Waterschappen 

en Drinkwaterbedrijven, gebruiken deze systematiek momenteel. 

 

Grondkosten 

 

Grondkosten zijn alle kosten die nodig zijn voor de verwerving / bouwrijp maken 

van grond voor zover deze betrekking hebben op het verwerven van eigendom 

van en/of het beheersrecht over het terrein met eventuele hierop aanwezige 

bouwwerken. Tot deze kosten behoort ook de nadeelcompensatie en eventueel te 

maken infrastructurele kosten buiten het bouwterrein. In de kostencalculator 

drinkwater worden deze kosten buiten beschouwing gelaten omdat deze zeer sterk 

variëren per project. 

 



 

juni 2010 - Gemalen en Zuivering: 

Een logische combinatie?  

 62/85 

 

Bouwkosten 

 

Bouwkosten zijn die kosten die gemoeid zijn met de fysieke realisatie van de in 

het project te onderscheiden objecten (bouwwerken). 

De totale bouwkosten zijn onderverdeeld in de bouwkosten voor de verschillende 

disciplines: 

- Civiele werken (Ct) 

- Werktuigbouwkundige werken (Wtb) 

- Elektro en Instrumentatie technische werken (E&I) 

- Procesautomatisering (PA) 

 

De bouwkosten zijn exclusief BTW en bevatten: 

- aanneemsommen (of ramingen hiervan) inclusief overhead, winst en risico 

voor de aannemer, verrekenbare hoeveelheden; 

- de kosten van eventuele werken door derden; 

- kosten van eventueel door de opdrachtgever ter beschikking te stellen 

materialen; 

- eventuele toeslag voor nader te detailleren, afhankelijk van het niveau en 

de methode van raming (de toeslag voor nader te detailleren dekt de 

kosten voor de ‘niet benoemde’ elementen). 

 

Met behulp van bouwkostenfuncties kunnen de bouwkosten (en daarmee 

uiteindelijk de investeringskosten en de exploitatiekosten) worden bepaald in de 

fase systeemkeuze/schetsontwerp. Rekening moet worden gehouden met de 

aangegeven nauwkeurigheid van de bouwkostenfuncties. Deze nauwkeurigheid 

wordt voornamelijk bepaald door de basis van de functie (zoals aantal 

referentieprojecten) en de verschillende uitvoeringsvormen. 

 

De bouwkostenfuncties zijn zoveel mogelijk gebaseerd op referenties van 

gerealiseerde projecten. Daarnaast is geput uit beschikbare literatuurgegevens, 

offertes en detailramingen. 

Bij elke bouwkostenfunctie is aangegeven: 

- De reguliere proces uitgangspunten en de kostenafhankelijke parameter; 

- welke elementen zijn meegenomen in de functie; 

- een globale onderverdeling van de bouwkosten in percentages civiele 

techniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek; 

- verklaring van de gegeven functie: 

o waarop is de functie gebaseerd (gerealiseerde projecten, 

literatuur, offertes/ramingen); 

o omschrijving van mogelijke valkuilen (omschrijving van 

verschillende uitvoeringsvormen); 

o nauwkeurigheid van de functie. 

 

Inrichtingskosten 

 

De inrichtingskosten zijn exclusief BTW en inclusief de toeslag voor nader te 

detailleren en onvoorzien. Zij bevatten alle kosten die moeten worden gemaakt 

voor de inrichting van gebouwen, werkplaats en laboratorium. Hieronder vallen: 

- meubilering en stoffering 

- werkplaatsvoorzieningen 
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- laboratoriuminrichting (inclusief apparatuur) 

- bemonsteringsapparatuur 

- aanschaf voorraden (bijv. oliën, vetten, reserve-onderdelen) 

- aanschaf eerste vulling chemicaliën, filtermateriaal, actieve kool e.d. 

- aanschaf hulpapparatuur 

- aanschaf gereedschappen, werkplaatsvoorzieningen en hulpapparatuur, en 

werktuigen bij onderhoud 

- kunstobjecten 

 

De inrichtingskosten zullen bij nieuwbouw vaak significant hoger zijn dan bij 

uitbreiding. Verder hangt de hoogte van deze kostenpost af van het type installatie 

en de eisen en wensen van de opdrachtgever. De inrichtingskosten bij nieuwbouw 

van zuiveringsinstallaties blijken vaak ongeveer 1-3 % van de bouwkosten te 

bedragen. 

 

Bijkomende kosten 

 

De bijkomende kosten omvatten: 

- voorbereidings- en begeleidingskosten; 

- overige bijkomende kosten. 

 

De voorbereidings- en begeleidingskosten zijn exclusief BTW, en inclusief 

onvoorzien en nader te detailleren toeslag. De voorbereidings- en 

begeleidingskosten bevatten zowel de interne kosten bij de opdrachtgever als de 

externe advieskosten voor: 

- vooronderzoek (studies, proefinstallaties, programma van eisen, 

werkplan); 

- grondonderzoek, opmeting terrein; 

- schetsontwerp/systeemkeuze; 

- voorontwerp; 

- definitief ontwerp; 

- detail ontwerp (voor zover niet in de bouwkosten) 

- bestek; 

- gunning en aanbesteding; 

- directievoering, waaronder keuringen (voor zover niet in bouwkosten); 

- toezicht; 

 

De overige bijkomende kosten omvatten de heffingen (leges, precario, 

aansluitkosten nutsvoorzieningen), verzekeringen (CAR) en aanloopkosten 

(bestuurskosten, inbedrijfstelling, opening, bemonsteringskosten etc.). 

 

Bouwrente 

 

De bouwrente (= het renteverlies tijdens de bouw) bevat de financieringskosten 

voor de betalingen tijdens de voorbereidings- en bouwfase tot het moment van 

ingebruikname c.q. actualisatie. In het tijdstraject tussen de start van de bouw en 

de ingebruikname verdisconteert de bouwrente de extra kosten voor financiering. 

De bouwrente is afhankelijk van de duur tussen betalingen en ingebruikname en 

van de rentevoet en zal in de praktijk variëren tussen 5-15% van de totale 

investeringskosten. 
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Exploitatiekosten 

 

De exploitatiekosten omvatten alle kosten die een opdrachtgever heeft om de 

installatie in stand te houden en te bedrijven (incl. kapitaalslasten). 

 

Door DHV Water wordt de volgende onderverdeling aangehouden: 

- vaste kosten [€/jaar] 

o rente en afschrijvingen 

o overige vaste kosten (w.o. heffingen) 

- verbruikskosten [€/jaar] 

o energie en water 

o chemicaliën 

o overige verbruiksgoederen 

o afvoer afvalstoffen / afvalstromen 

o grondwaterbelasting 

- onderhoudskosten [€/jaar] 

- administratieve beheerskosten [€/jaar] 

o administratief personeel 

- specifieke bedrijfskosten [€/jaar] 

o bedienend personeel 

o personeel voor onderhoud 

o analysekosten 

 

 

Vaste kosten 

 

Vaste kosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het hebben van onroerend 

goed (installaties). De vaste kosten bestaan uit: 

- rente en afschrijving over: 

o de kosten voor verwerving van de bouwgrond (alleen rente) 

o de bruto bouwkosten civiel 

o de bruto bouwkosten werktuigbouw 

o de bruto bouwkosten elektrotechniek 

o de bruto inrichtingskosten 

- overige vaste kosten, zoals: 

o erfpacht canon 

o huur 

o belastingen en andere heffingen 

o verzekeringskosten 

 

Annuïtaire afschrijving geeft een homogene verdeling van de vaste lasten over de 

afschrijvingstermijn. Daarom wordt door DHV Water standaard de annuïtaire 

afschrijvingsmethode gebruikt voor de bepaling van de vaste lasten. De met de 

kostencalculator berekende alternatieven kunnen op deze manier beter met elkaar 

vergeleken worden. 
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Verbruikskosten 

 

De verbruikskosten zijn de kosten voor verbruiksgoederen. Hieronder worden alle 

goederen verstaan die specifiek voor de verschillende processen worden verbruikt. 

Hieronder behoren ook de vervangingen van procesonderdelen (bijv. membranen, 

UV-lampen, zeefbanden). De verbruikskosten (excl. BTW) bestaan uit: 

- energie en water 

- chemicaliën 

- overige verbruiksgoederen 

- afvoer afvalstoffen 

- grondwaterbelasting 

 

Energie 

 

De energiekosten als gevolg van drukverliezen over de procesonderdelen kunnen 

bepaald worden met de volgende vergelijking: 

 

Energiekosten (€/jaar) = 6 * dH * PkWh * Q * 10-3 

 

waarin: 

dH  opvoerhoogte (mwk) 

PkWh  energieprijs per kWh (standaard: 0,12 €/kWh) 

Q  debiet op jaarbasis (m3/jaar) 

 

De vergelijking is gebaseerd op de algemene formule voor energieberekening: 

 

P = (  * g * dH)/  

 

waarin: 

 1.000 kg/m3 (soortelijke massa water) 

 0,7 (rendement pompen). 

 

H kan per procesonderdeel vastgesteld worden. Voor transportleidingen geldt bij 

benadering: 

 

dH = H * L = Q2 * L / (C2 * A2 * R) 

 

waarin: 

dH  opvoerhoogte (mwk) 

h  verval over de leiding (m/m) 

L  lengte van de leiding (m) 

Q  totaal gemiddeld debiet door de leiding (m3/s) 

A  doorstroomd oppervlak van de leiding (m2) 

R  hydraulische straal (m) 

C  Chezy coëfficiënt (m1/2/s) 

 

Voor een eerste benadering kan C constant worden verondersteld, met C = 70 

m1/2/s.  
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Naast energieverliezen door drukval kennen een aantal procesonderdelen een 

relevant specifiek energieverbruik. 

 

Chemicaliën 

 

De kosten van chemicaliën kunnen globaal berekend worden op basis van de 

dosering (mg/l of mmol/l) en de marktconforme bulkprijs (kostprijs 100% product 

per kg of kmol zout). In de kostencalculator worden de chemicaliënkosten 

ingevoerd in € per kg product (100%). 

 

Onderhoudskosten 

 

De onderhoudskosten (excl. BTW) omvatten alle kosten voor onderhoud, inclusief 

het herstellen en vervangen van onderdelen van installaties, binnen de 

afschrijvingstermijn, voor wat betreft deze niet als verbruiksgoederen zijn 

opgenomen. Een langere afschrijvingstermijn heeft vaak tot gevolg dat meer 

onderdelen van installaties reeds binnen deze termijn moeten worden vervangen, 

zodat de onderhoudskosten hoger worden. De onderhoudskosten per jaar worden 

berekend als percentage van de bouwkosten. De civieltechnische, mechanische en 

elektrotechnische delen vereisen in verschillende mate onderhoud, waardoor 

hiervoor verschillende percentages worden gehanteerd. Voor specifieke onderdelen 

moet het percentage zo reëel mogelijk worden geschat in samenhang met de door 

de opdrachtgever gehanteerde afschrijvingstermijn. Voor een totale zuivering 

worden de volgende gemiddelde percentages (van de bouwkosten) gehanteerd ten 

behoeve van onderhoud: 

- civiele bouwkosten (0,5%, technische levensduur 50 jaar); 

- werktuigbouwkundige bouwkosten (2%, technische levensduur 50 jaar) 

- elektrotechnische bouwkosten (4%, technische levensduur 25 jaar) 

- procesautomatiseringskosten (10%, technische levensduur 10 jaar) 

- bouwkosten beveiligingsystemen (10%) 

- inrichtingskosten (10%) 

 

De onderhoudskosten zijn sterk bepalend voor de levensduur van de installatie, en 

hangen daardoor samen met de (technische) afschrijvingskosten. 

 

 

Administratieve beheerskosten 

 

De administratieve beheerskosten zijn de kosten van de administratie, uitsluitend 

met betrekking tot het beheer van de installatie. Onder de administratieve  

beheerskosten vallen: 

- de kosten voor loonadministratie van het productiepersoneel; 

- de kosten voor boekhouding; 

- de kosten voor het hoofdkantoor (voor zover ten laste van ‘productie’). 

 

 

Specifieke bedrijfskosten 

 

De specifieke bedrijfskosten omvatten de kosten voor: 

- Bediening (personeelskosten en voorzieningen) 
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- Kwaliteitsbewaking (analysekosten en optimalisatie bedrijfsvoering) 

- Beveiliging (alarmmeldingen, overige personeelskosten). 

 

Bediening 

 

De bedieningskosten worden relatief gezien lager bij grotere installaties. Door 

schaalvergroting worden, behalve de vaste kosten, ook de personeelskosten per 

m3 geleverd water lager. 

 

Kwaliteitsbewaking 

 

De analysekosten worden geraamd op basis van KIWA-punten. Door het aantal 

KIWA-punten te vermenigvuldigen met het gehanteerde tarief is een inschatting 

van de analysekosten te maken. Het standaard tarief in 2009 voor één KIWA-punt 

bedraagt (inclusief monstername en advisering) 3,73 €/punt.
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Bijlage 6. Factsheets installaties en technieken 
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Bijlage 7. CFD figuren Botshol, Vinkeveense Plassen, 
Nieuwkoopse Plassen 

CFD figuren Botshol 300 m3/h, V0 (boven) en G (onder) 
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CFD figuren Botshol 150 m3/h, V0 (boven) en G (onder) 

 

 

 

 



 

juni 2010 - Gemalen en Zuivering: 

Een logische combinatie?  

 81/85 

 

CFD figuren Vinkeveense Plassen, 3000 m3/h, V0 (boven) en G (onder) 
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CFD figuren Vinkeveense Plassen, 6000 m3/h, V0 (boven) en G (onder) 



 

juni 2010 - Gemalen en Zuivering: 

Een logische combinatie?  

 83/85 

 

CFD figuren Loenderveen, 1800 m3/h, V0 (boven) en G (onder) 

 



 

juni 2010 - Gemalen en Zuivering: 

Een logische combinatie?  

 84/85 

 

CFD figuren Nieuwkoopse Plassen, 1800 m3/h, V0 (boven) en G (onder) 



 

juni 2010 - Gemalen en Zuivering: 

Een logische combinatie?  

 85/85 

 

CFD figuren Nieuwkoopse Plassen, 4680 m3/h, V0 (boven) en G (onder) 

 

 


