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Dynamiek van de industriële 
afvalwaterzuivering in het Sloegebied 
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• Inleiding: AWZI Sloe, industriële afvalwaterzuivering sinds 
1997 

• Lay-out van riool en AWZI 

• Aangesloten industrie: voortdurende transitie 

• Zuiveringsproces: voortdurende transitie 

• Leerpunten en uitdagingen 

• Toekomst 

Inhoud 
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AWZI Sloe 
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AWZI Sloe 

• Delta Afvalwater bouwt AWZI Sloe, 1997 

• Oorspronkelijk bedoeld voor chemie: Total 

raffinaderij, Hoechst 

• 60+ aangesloten bedrijven 

• 24 km persriool met 28 pompputten 

• 45.000 v.e. 
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• Raffinaderij afvalwater 

• Nazuivering effluent percolaat waterzuivering 

• MBR permeaat foodindustrie, nazuivering 

• Food (vruchtensap overslag / verwerking) 

• Chemie / Haven Ontvangst Installaties / scheepsbouw / overslag 
(/voorheen fosforproductie: ThermPhos) 

• Sanitair (<1%) 

Aangesloten industrie  
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Aangesloten industrie  
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Aangesloten industrie  
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Dynamiek in influent 
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Evides heeft privaatrechtelijke contracten met indirecte lozers. 

• Evides AWZI Sloe: lozingsvergunning via Rijkswaterstaat 

• Indirecte lozers: lozing geregeld in WABO (via RUD / provincie) 

• Acceptatie ‘bewaken’ in privaatrechtelijke contracten 

• Off-spec afvalwater; hoe handhaven? 

• Intensief overleg met aangesloten klanten 

Aangesloten industrie  
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Biologische behandelbaarheid? 
De hamvraag: nut en noodzaak van biologische behandeling; 
acceptatietoets. Voor welke stoffen is de AWZI BBT? 

• Cyanide; remming (de)nitrificatie 

• 1,4 dioxaan 

• Zware metalen 

• Detergenten; schuimvorming en uitspoeling slib 

 

Ontvangst van afvalwater 
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Ontvangst van afvalwater 
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Biologische behandelbaarheid? 
De hamvraag: nut en noodzaak van biologische behandeling; 
acceptatietoets. 

• Cyanide; remming (de)nitrificatie 

• 1,4 dioxaan 

• Zware metalen 

• Detergenten; schuimvorming en uitspoeling slib 

 

Ontvangst van afvalwater 
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Leerpunten: wisselend influent 

SVI 

 Tot 2011: 

stabiel laag 

 2011: 

Minder anorganisch 

 
2014: 

Sterk meer Food 

gerelateerd  
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In toenemende mate food(vruchtensap)-gerelateerd 
afvalwater 

• Toename van v.e. belasting; niet kritisch  

• Veranderende CZV:N en CZV:P ratio’s 

• Toename hydraulisch, kortere HRT in AWZI 

• Toename fractie vetzuren 

 

Leerpunten: het gevecht met vetzuren 
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Leerpunten: het gevecht met vetzuren 
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        SVI 90   SVI 150   SVI >300 

                  (dominantie 021N) 

 

Leerpunten: het gevecht met vetzuren 
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Leerpunten: het gevecht met vetzuren 
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Beheersmaatregel: beluchten buffertank AWZI 

• Met O2 verwijdering van vetzuren in de buffertank 

• Vetzuren vracht naar carrousel drastisch verlaagd, 
daardoor geen selectievoordeel meer voor draadvormers, 
herstel SVI 

• Aandachtspunten: pH, overbelasting 

• Huurinstallatie: blower en 16 plaatbeluchters 

 

Leerpunten: het gevecht met vetzuren 
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In de toekomst wordt een nog groter aantal v.e. uit de 
foodindustrie verwacht (25.000-30.000). 

Doelmatig verwerken van dit v.e. aanbod in een anaerobe 
voorzuivering is volop in onderzoek en momenteel het 
meest waarschijnlijke scenario. 

Toekomst 
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Samenvattend 
 
 
 
 

• Transitie influent: acceptatie vooraf belangrijk 

• …maar niet alles is vooraf te voorzien! 

• Transitie influent = transitie zuiveringsproces 
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Industrie verandert, wij veranderen mee 


