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Dit onderwerp wordt geagendeerd 

 ter kennisneming  

 ter consultering  

 ter advisering  

       
 
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
 
In de vergadering van 16 september 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten: 

1. kennis te nemen van de voortgang van het Instandhoudingsplan rwzi Utrecht; 
2. de stukken ter kennisname aan de Commissie BMZ aan te bieden.  

 
 
In de bijlage ‘Stand van Zaken deelproject 4 Instandhouding rwzi Utrecht” (bijlage 1) wordt u geïnformeerd 
over de voortgang van het Instandhoudingsplan met betrekking tot de volgende projecten: 

- WKK/ Gasmotor 
- Gascompressoren 
- Gasleidingen gistingtanks 
- Verdeelwerk 
- Elektrische installatie/ besturingssysteem 
- Straatwerk en hekwerk 
- Vernieuwing slechte terreinomheining 
- Revisie influentpompen 
- Schoonmaken gistingstanks 
- Revisie fijnroosters en roostergoedpersen 

 
 
In bijlage 2 ‘Voortgangsrapportage project Utrecht’ wordt u geïnformeerd over de financiële stand van zaken 
tot en met juni 2014.  
Uit het overzicht blijkt dat er inmiddels ruim 2,8 miljoen euro is besteed met een budget prognose van 4,7 
miljoen euro. Het beschikbare budget is 5,7 miljoen euro. Een belangrijk deel van de meevaller wordt 
bepaald door het niet uitvoeren van het onderdeel leegzetten vergistingtanks (0,5 mln euro). Omdat de 
vergistingtanks worden gesloopt is het niet relevant om deze voor de sloop nog leeg te zetten. Het niet leeg 
zetten van de slibgistingtanks heeft geen gevolgen voor bedrijfsvoering. Verder is het vervangen van de 
roostergoedinstallatie (0,4 mln euro) doorgeschoven naar de uitwerking van de nieuwe waterlijn en de 
daarbij behorende investering. De roostergoedinstallatie functioneert voor het huidige niveau voldoende, 
maar om tot een kwaliteitsverbetering te komen is wel vervanging nodig.  
 
 
Bijlagen: 
1. Stand van Zaken deelproject 4 Instandhouding rwzi Utrecht (DM 848672) 
2. Voortgangsrapportage project Utrecht (DM 850974) 
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Datum : Juli 2014 

Aan : Projectgroep Utrecht 

Van : Albert van Manen 

Betreft : Stand van Zaken deelproject 4  Instandhouding RWZI Utrecht 

CC. :  

  

 
WKK / Gasmotor 
Het slib uit de waterlijn wordt vergist in de gistingstank, het vrijgekomen gas wordt in de gasmotor 
omgezet in elektriciteit. De gasmotoren zijn sinds 1987 in bedrijf en zijn op basis van een normale 
afschrijvingstermijn van 15 jaar reeds lang geleden afgeschreven. De motoren zijn van het fabricaat 
Brons. De fabrikant bestaat reeds decennia niet meer en sindsdien zijn er geen onderdelen meer te 
verkrijgen.  
De rookgasuitstoot (NOx) werd overschreden en bij langdurige uit bedrijf stelling werd het overtollige 
biogas afgefakkeld. De twee oude gasmotoren zijn in het instandhoudingsprogramma vervangen door 
één grotere motor. Eén gasmotor is behouden om ingezet te worden bij uitval of grootonderhoud aan de 
nieuwe installatie. De huidige generatie heeft een aanmerkelijk hoger rendement, het opgestelde wkk 
vermogen stijgt van 1400 kW ( 2x450+500) naar 1700 kW (1200+500). Het werk is meervoudig 
onderhands aanbesteed, de gunning vond plaats op basis van prijs, levertijd en energieopbrengsten. Het 
werk is uitgevoerd op basis van UAVgc (opdrachtnemer verzorgt het ontwerp en de realisatie). Het werk 
heeft een doorlooptijd gehad van 4 maanden, op 18 maart 2014 is de nieuwe installatie in bedrijf 
genomen. De oude gasmotor is tegenwoordig te bewonderen in het Brons Museum te Appingedam. 
 

    
Gasmotorengebouw    Demontage en afvoer oude gasmotor 
 

  
Aanvoer nieuwe gasmotor 
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Aanpassen bestaande installatie                       Nieuwe gasmotorkoeling 
 
 

    Nieuwe gasmotor geplaatst  
 
 
  

   Aankomst Brons Museum te Appingedam. 
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Gascompressoren 
Het slib in de slibgistingstank moet goed gemengd worden om bezinking te voorkomen èn om meer 
gasproductie te bewerkstelligen. Het mengsysteem bestaat uit een gascompressor en twee ringen van 
inblaaslansen. De vier bestaande gascompressoren waren versleten en lekten olie. Deze compressoren 
zijn vervangen en de knelpunten in het leidingstelsel zijn verholpen. Het werk heeft een doorlooptijd 
gehad van 5 maanden (levertijd 4 maanden en bouwtijd 1 maand). Het ombouwen is gefaseerd 
uitgevoerd en op 12 december 2013 is de nieuwe installatie opgeleverd.   
 
 
 

    
                  Oude installatie                Aanvoer en plaatsing nieuwe gasmotor 
 

   
Eindsituatie nieuwe gascompressoren 
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Gasleidingen gistingstanks 
De aan- en afvoergasleidingen van de gistingstanks verkeerden gedeeltelijk in slechte staat. In het 
instandhoudingsplan zijn de slechte delen vervangen. Knelpunten in het leidingstelsel zoals ophoping 
van condenswater zijn zoveel mogelijk verholpen. Het leidingwerk in de tanks is niet vervangen.   
Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed. De gunning vond plaats op basis van prijs en 
risicobeheersing. Met name is kritisch gekeken naar veilig werken in een explosiezone (Atex). 
Het werk is uitgevoerd op basis van UAV (opdrachtgever ontwerp en opdrachtnemer realiseert) met een 
doorlooptijd van 5 maanden, op 3 april 2014 is het werk opgeleverd. 
 

  
Nieuw leidingwerk inclusief nieuwe condenspot 
 

  
 

   Aanpassingen terreinleiding 
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Verdeelwerk  
Het verdeelwerk zorgt voor een goede hydraulische verdeling over de zuivering. 
Om voorkeurstromen te voorkomen, stroomt het afvalwater uit beluchtingstank A1 en beluchtingstank A2 
vanaf de bodem door de geperforeerde vloer omhoog. Vervolgens stroomt het water over de randen van 
de goten. Op deze wijze wordt het water zo gelijkmatig over de achterliggende tanks verdeelt. 
 
Het verdeelwerk (A-trap) verkeerde in zeer slechte staat. De afgebroken goten en de vervuiling 
veroorzaakte een slechte hydraulische verdeling in de waterlijn. Bij veel wateraanvoer stroomde het 
afvalwater over de rand op het terrein.  
 
In de voorbereidingsfase is op basis van (tijd, geld, risicobeheersing en uitvoerbaarheid) gekozen voor 
een tijdelijke installatie met drie pompen met noodstroom aggregaat. Via aanwezige sparingen in het dek 
werd het afvalwater voor het verdeelwerk ontrokken en verpompt naar de drie aanvoerkanalen van de 
achterliggende tanks. Het werk is uitgevoerd op basis van UAV (opdrachtgever ontwerp en 
opdrachtnemer realiseert). De werkzaamheden zijn in de maanden juni en juli 2013 uitgevoerd. 
 
In totaal is er 36.000 kg vuil verwijderd. 
 

    
Aanvang werkzaamheden   Tijdelijke pompinstallatie  Verwijderen goten 
 

   
 
Verwijderen vuil bovenste compartiment en onder de geperforeerde vloer aanbrengen goten 
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Elektrische installatie /  Besturingssysteem 
 
De elektrische installatie op RWZI Utrecht is daar waar nodig aangepast: 
 

□ aangetaste elektrische componenten zijn vervangen  
□ aanpassingen schakelkasten (influentpompen, gascompressor, wkk) 
□ vervanging patchkast 
□ aanpassingen scada systeem 

 
 
Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed. De gunning vond plaats op basis van prijs en kwaliteit.  
Op basis van UAV is het werk gerealiseerd (opdrachtgever ontwerp en opdrachtnemer realiseert).  
Het werk heeft een doorlooptijd gehad van 4 maanden. Op 20 mei 2014 is het werk opgeleverd.   
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Straatwerk en hekwerk  
De inrit aan de Loevenhoutsedijk wordt dagelijks gebruikt voor slibtransporten. 
In combinatie van zware vrachtverkeer en een slechte ondergrond zijn diepe rijsporen ontstaan. 
De betonklinkers zijn verwijderd, de ondergrond is geëgaliseerd en verstevigd, en opnieuw gestraat.  
 

  
 
 
Vernieuwing slechte terreinomheining 
De terreinomheining verkeerde grotendeels in slechte staat en was voor ongewenste personen 
eenvoudig toegang te verschaffen. Het gashekwerk is vervangen door een staafmathekwerk                    
(stalenstaven van 6 en 8 millimeter). Tevens is de hoogte van het hekwerk verhoogt tot 2,45 meter.  
 
Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed. De gunning vond plaats op basis van laagste prijs.   
 
Om tijdens de het aanbrengen van het hekwerk de toegang tot het terrein zoveel mogelijk te beperken 
gold als uitgangspunt dat in dagproducties gewerkt moest worden (wat die dag verwijderd is moet op de 
zelfde dag voorzien zijn van nieuw hekwerk). In totaal heeft men in 10 weken 1500 meter hekwerk 
vervangen. Pp 16 januari 2014 is het werk opgeleverd.   
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Revisie influentpompen 
Het afvalwater van Utrecht wordt via een drietal ondergrondse leidingen door de roostergoedverwijdering  
naar het hoofdgemaal van de zuivering getransporteerd. In het hoofdgemaal van RWZI Utrecht staan 
acht pompinstallaties opgesteld met als doel het afvalwater op te pompen, zodat het onder vrijverval 
door de zuivering kan stromen. De pompen zijn onderhavig aan slijtage (zand), met als gevolg een 
lagere rendement en kans op uitval. Vanuit het instandhoudingsplan worden deze pompen gereviseerd.   
Het werk is meervoudig onderhands aanbesteed. De gunning vond plaats op van prijs en kwaliteit. 
De inschrijfsommen varieerden sterk tussen de €140.000,= en €264.000,=. 
 
Om de functie van het hoofdgemaal te borgen moeten minimaal zes pompen beschikbaar zijn. Om deze 
reden is het werk in vier fases ( 4 x 2 pompen) uitgevoerd worden. In elke fase worden twee 
pompinstallaties inclusief leidingen en appendages gemonteerd, schoongemaakt en gereviseerd.  
Op 1 oktober 2013 was de eerste set pompen uit bedrijf genomen en zijn de demontage 
werkzaamheden aangevangen. De laatste twee pompinstallaties zijn op 16 juli 2014 gereviseerd terug 
geplaatst en in bedrijf genomen. De totale doorlooptijd bedroeg 40 werkweken (4 x 10 weken). 
Het werk kende de nodige tegenslagen zoals: failliete hoofd aannemer, lekkages, extra impact 
bedrijfsvoering en verborgen gebreken. Gezien de vele restpunten zal naar waarschijnlijkheid de 
oplevering medio september 2014 plaatsvinden. 
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Schoonmaken gistingstank  
In het kader van het opheffen van de sliblijn is besloten het schoonmaken van de gistingstank te 
annuleren.  
 
Revisie fijnroosters en roostergoedpersen 
Het afvalwater stroomt bij binnenkomst door de drie fijnroosters naar het influentgemaal. De functie van 
de fijnroosters is het verwijderen van grove delen ter voorkoming van verstopping en vervuiling van de 
daarachter liggende procesonderdelen. Tijdens de werkzaamheden aan het verdeelwerk bleek veel 
vervuiling aanwezig te zijn, zie evaluatierapportage d.d. 22 augustus 2013.  
 
Het vuil in het afvalwater wordt dus onvoldoende door de fijnroosters verwijderd, mogelijke oorzaken 
zijn: 
- het vuil spoelt door het rooster (vezels) 
- het vuil wordt niet goed verwijderd en kan aan de achterzijde afgespoeld  worden.   
- het afvalwater  via de bijpass overstort. 
 
Gezien de grote hoeveelheden vuil in het verdeelwerk en de mogelijke oorzaken is het advies een 
heroverweging te nemen of het verstandig is de huidige machine te reviseren of dat naar een andere 
oplossing gezocht moet worden. De matige staat van de installatie zal naar alle waarschijnlijkheid nog 
één jaar kunnen doordraaien en de besluitvorming (reviseren of nieuwe machines) te laten samenvallen 
met de keuze nieuwbouw òf renovatie van de waterlijn.  
 
 

 
 
Bestaande installatie  
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Rapportage                                Juli   2014              

 
Deelproject 4 
Werk  Instandhouding RWZI Utrecht 
Periode Tot en met juni 2014 
Opgesteld door Albert van Manen 
Gecontroleerd door Ingrid Nieborg van Bijsteren 
 
Budget  Uitvoeringskrediet   5730 k€ 
Bestedingen Budget Besteed Prognose 
Tot en met periode      5730 k€ 2.840 k€ 4.730 k€ 

 
Planning 
Projectfasen - gereed Gepland Gerealiseerd Prognose 
Instandhoudingsplan opstellen 01-10-2012 01-10-2012  
Start voorbereiding en uitvoering  01-12-2012 01-03-2013  
Uitvoering – realisatie vervangingen  30-03-2014 30-06-2014  
Aanpassingen verbetering effl. kwaliteit   31-12-2014 
 
Scopewijzigingen 
Omschrijving Status Gevolgen 

budget 
Gevolgen 
planning 

tracé slibtransport herstellen uitgevoerd  nee nee 
Extra onderzoeken ( inblaaslansen, leidingdikte influent, 
wanddikte gashouder, betontechnische staat verdeelwerk) 

uitgevoerd  nee nee 

Vervanging hoofdschakelaars  Voorbereiding Ja   200k€            Ja                 
(gereed dec 2014)  

 
Risico’s 
Omschrijving Status Gevolgen 

budget 
Gevolgen 
planning 

Vergunning hekwerk 
Vergunning gasmotor  

afgehandeld 
afgehandeld 

nee 
nee 

nee 
nee 

Levertijd gasmotor 
Aanpassingen aan het trafo station Joulz 
i.v.m. veiligheidsvoorzieningen 

Afgehandeld 
Afgehandeld 

nee 
ja 30 k€           

nee 
nee 

Verlenging Instandhoudingstermijn  
( 2016 sliblijn en 2019 waterlijn)   

- nog niet vast te 
stellen 

Nog niet vast te 
stellen 

Faillissement aannemer influentpompen  Afgehandeld 
(overname) 

nee Ja, 3 mnd 

Behalen gestelde eisen aan het 
effluentkwaliteit 

Voorbereiding nee Nog niet vast te 
stellen 

 
Niet gestart 
Omschrijving status 
Heroverweging revisie fijnroosters en roostergoedpers In behandeling 
Schoonmaken slibgistingstank  geannuleerd 
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