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Inleiding
1.1 Aanleiding
In de periode mei tot december 2019 heeft Levvel voor het realiseren van de nieuwe gemalen op de
Afsluitdijk twee bouwkuipen gemaakt. Het betreft hierbij de eerste set in een serie van bouwkuipen
waarmee de dijk wordt doorkruist. In deze bouwkuipen wordt het betonwerk van de gemalen
gerealiseerd.
De bouwkuipen die zijn gerealiseerd in de periode mei tot december 2019 zijn A4 en D4. De beide
bouwkuipen zijn aan weerszijden gesitueerd ten opzichte van het bestaande spuicomplex in Den
Oever (zie onderstaande luchtfoto).

Bouwkuip A4

Bouwkuip D4

Figuur 1: bouwkuipen A4 en D4 te Den oever

Bouwput A4 is in december 2019 ontgraven. Na het ontgraven is het slib in het water in de bouwput
verwijderd door middel van een polymeerdoseerinstallatie. Na het gebruik van de
polymeerdoseerinstallatie is door IL&T gevraagd om aanvullende informatie te geven ten aanzien van
de milieueffecten van polymeer. In dit rapport wordt hier dieper op ingegaan.
In bouwput D4 is tot op heden geen polymeer toegepast. De ontgraving van bouwkuip D4 is een
aantal weken later gepland de ontgraving van A4.
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1.2 Leeswijzer
In dit rapport wordt de volgende onderdelen beschreven:
·

Hoofdstuk 2: toepassingen en onderbouwing gebruik polymeer

·

Hoofdstuk 3: werking polymeerdoseerinstallatie en vaststelling optimale dosering

·

Hoofdstuk 4: vaststelling milieueffecten polymeer

·

Hoofdstuk 5: referenties en aansluiting wij wettelijk kaders

·

Hoofdstuk 6: conclusies
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Toepassingen en onderbouwing gebruik polymeer
2.1 Inleiding
Voor de bouw van nieuwe gemalen op de Afsluitdijk worden verschillende bouwkuipen gerealiseerd.
Deze bouwkuipen bestaan uit damwanden met een stempelraam. Als onderafdichting van deze
bouwkuipen worden onderwaterbetonvloeren gebruikt. Deze vloeren worden, zoals de benaming al
aangeeft, worden onder water aangebracht in een ontgraven bouwkuip.
De fasering van een bouwkuip is als volgt:
1. Aanbrengen damwanden
2. Droge ontgraving (tot boven het grondwaterpeil)
3. Aanbrengen stempelraam
4. Natte ontgraving
5. Schoonspuiten damwanden
6. Slibzuigen met behulp van polymeerdoseerinstallatie (PDI)
7. Stort onderwaterbeton
8.

Leegpompen bouwkuipen

De dikgedrukte stap in de fasering is de procestap waarbij polymeer wordt toegepast. Het slibzuigen
is een essentiële stap voor het verkrijgen van een constructief veilige onderwaterbetonvloer.

2.2 Slibzuigen met polymeerdoseerinstallatie (PDI)
De bouwkuip (in rood aangegeven in onderstaande afbeelding en luchtfoto) wordt ontgraven met
behulp van mechanische graafkranen tot de benodigde diepte. Na het gereedkomen van de
ontgraving wordt de onderwaterbetonvloer gestort waarna de bouwkuip droog wordt gepompt.
Voordat de onderwaterbetonvloer kan worden gestort dient het slib in het water te worden
verwijderd. Dit slib ontstaat omdat tijdens het ontgraven het slib vrijkomt bij het ontgraven van de
klei en leemlagen. Daarnaast komt slib vrij bij het schoonspuiten van de damwanden.
Om het slib en het water te scheiden wordt een Polymeer Doseer Installatie (PDI) gebruikt. Deze
installatie bestaat uit een serie geschakelde containers die in elkaar overlopen. Naast de containers
staat een aparte container voor het doseren van het polymeer.

Bij het proces van slibzuigen loopt de stroom van water met slib uit de bouwkuip naar de slibvang
containers. In de eerste trap wordt aangemaakte flocculantoplossing beheerst toegediend. Door de
vlokvorming slaat het slib in de achtereenvolgende overstort containers neer.
Het effluent van de laatste overstort container stroomt terug in de bouwkuip. De instroom vanuit de
Waddenzee is tijdens dit proces minimaal, alleen om het waterniveau in de bouwkuip te handhaven.
Als het slib voldoende is verwijderd, stopt deze stroom en wordt er ook geen flocculant meer gebruikt.
Nadat het onderwaterbeton is gestort (stap 7) en uitgehard, heeft het bouwkuipwater meer dan twee
weken ongestoord gestaan.
Daarna wordt het bouwkuipwater rechtstreeks op de Waddenzee (of IJsselmeer) geloosd.
Het op de onderwaterbeton alsnog neergeslagen slib wordt schoongespoten, afgezogen en afgevoerd
naar erkende verwerker.
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De keuze voor polymeer is gemaakt door de Levvel in samenwerking met de leverancier (in dit geval
Brenntag). Beiden zijn aanwezig bij de opstart van het systeem en bepalen het type polymeer.
De toegepaste polymeren bij bouwkuip A4 zijn:
·

Zetag 8125 (kationisch) 50 kg

·

Zetag 4100 (anionisch) 75 kg

Het anionische Zetag 4100 is in de praktijk effectiever gebleken en zal ook in het vervolg gebruikt
worden.
De toepassing van polymeer geschiedt op basis van visuele waarneming. Hierbij werd gekeken
naar vlokvorming, vlokstabiliteit en bezinksnelheid.

Figuur 2: bovenaanzicht polymeerdoseerinstallatie
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Figuur 3: Luchtfoto bouwkuip A4 en PDI. De locatie van de PDI wijkt af van de bovenstaande figuur vanwege
aanpassingen in de uitvoering

2.3 Onderbouwing gebruik polymeerdoseerinstallatie
2.3.1

Algemeen

Het scheiden van slibdeeltjes uit water gebeurt op basis van zwaartekracht. Dit proces kan
plaatsvinden in slibdepot. Als een slibdepot groot genoeg is wordt de verblijftijd van het slibwater
dusdanig verlengd dat de slibdeeltjes onder natuurlijke omstandigheden bezinken.
De mogelijkheden tot slibdepot zijn afhankelijk van de locatie-specifieke omstandigheden. Niet altijd
is voldoende ruimte aanwezig om een slibdepot te realiseren. IN deze gevallen kan dan worden
gekozen voor het toepassen van een polymeerinstallatie.
Er is onderzoek gedaan naar de volgende depotmogelijkheden:
1. Optie 1: Depot op Robbenplaat noord
2. Optie 2: Depot op akkerbouwland in de omgeving van Den Oever
3. Optie 3: polymeerinstallatie naast de bouwkuip
4. Optie 4: innemen water vanuit de Waddenzee, slibwater lozen op de Waddenzee
Voor het bepalen van de mogelijkheden per depot zijn er randvoorwaarden vastgesteld:
·
Er dient rekening te worden gehouden dat al de bouwkuipen die binnen de 2-0 fasering van
het werk vallen tegelijk zullen moeten worden ontgraven.
·
Per bouwkuip gaat het om ca. 5.0 mln. liter water met slibdeeltjes die gescheiden dienen te
worden.
·
De geschatte afmeting voor de benodigde depotruimte nodig voor voldoende verblijftijd voor
het uitzakken van slib is circa 10.000 tot 30.000 m2 (afhankelijk van gelijktijdigheid
werkzaamheden).
·
Het depot dient in stand te worden gehouden voor een periode van circa 2 weken per
bouwput.
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2.3.2

Beschrijving opties
Optie 1: Depot op Robbenplaat noord

Optie 1 bestaat uit het creëren van een depot op Robbenplaat Noord. Het depot kan worden
gerealiseerd doormiddel van L-wanden of grondwallen. De maximale haalbare ruimte is beperkt tot
6000 m2 (zie onderstaande afbeelding). De ruimte wordt beperkt door aanwezigheid van de
kazematten van stelling Den Oever.

Figuur 4: depotmogelijkheden Robbenplaat Noord

Het slibwater wordt via leidingen in het depot gepompt. Het achterblijvende slib wordt via de as
afgevoerd.
Optie 2: depot op akkerbouwland in omgeving Den Oever
Optie 2 betreft het inrichten van een depot op akkerbouwland in de omgeving van den Oever. Hierbij
wordt het slibwater via een buizentransportsysteem verpompt naar het depot. Voor het passeren van
de draaibruggen en voorhaven van Den Oever dient een zinker te worden aangebracht in verband
met de staande mast route. Daarnaast dienen bij kruisingen van wegen een overkluizing te worden
gerealiseerd.
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Werklocatie D

Werklocatie A

Zinker onder voorhaven

Tracé ntb

overkluizing

depotlocatie

Figuur 5: slibdepotlocatie omgeving Den Oever

Optie 3: polymeerinstallatie naast de bouwkuip
Optie 3 betreft het toepassen van een polymeerinstallatie naast de bouwkuip. Hierbij wordt het water
met slib rondgepompt in een gesloten systeem. Door toevoeging van polymeer wordt het slib
gebonden en afgevoerd.
Optie 4: direct lozen op de Waddenzee
De optie betreft het direct lozen van het slibwater op de Waddenzee. De werkwijze hierbij is als
volgt:
·
·

Water innemen vanuit Waddenzee bouwkuip D5
Slibwater in Waddenzee lozen bij spuigroep 1.2
o Lozen alleen met PH tussen 7 en 9 (conform BLBI-voorschrift)
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Het slibwater kan wel tot 300 g/l onopgelost slib bevatten. Daarmee kan niet voldaan worden aan
lozingseis met betrekking tot onopgeloste bestandsdelen (<50 mg/l).

Figuur 6: principeschets optie 4

In A4 is ca. 135 m3 slib afgevoerd (na slibzuigen) op de volledige bouwput. De verwachting is bij D4
dat dit dezelfde orde grootte zal zijn, maar waarschijnlijk lager. De duikers in A4 hebben namelijk
veel meer spuitwerk moeten doen (wat leidt tot slibvorming) om de ankers op te zoeken dan wordt
verwacht bij D4.
Het uitgekomen slib is voorlopig opgeslagen in depot op Breezanddijk separaat van andere
grondstromen. Na bemonstering en acceptatie door een erkende verwerker zal dit materiaal
afgevoerd worden naar de verwerker. De afvalstroomregistratie wordt volgens de regels beheerd.

2.3.3

Afweging

De afweging van de opties is in hoofdlijn gebaseerd op de haalbaarheid.
Optie 1: Robbenplaat Noord
·

Niet haalbaar vanwege beperkte ruimte op Robbenplaat noord, minimaal benodigd is 10.000
m2. Beschikbaar is 6.000 m2.

Optie 2: depot op akkerbouwland in Den Oever
·

Niet haalbaar vanwege de volgende onderdelen
o

Verkennende gesprekken met grondeigenaren leiden niet tot mogelijkheden voor
alternatieve gebruik land.

o

Aanleggen zinker onder voorhaven is problematisch met betrekking tot benodigde
vergunningen en stremmingen.

o

Aanleg buizenstelsels is problematisch met betrekking tot omgevingseffecten en
vergunningen.

Optie 3: polymeerinstallatie
·

Haalbaar en toepasbaar
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Optie 4: lozen op Waddenzee
·

Praktisch uitvoerbaar, maar niet toepasbaar wegens grote overschrijding van BLBI-lozingseis
ten aanzien van onopgeloste delen wordt toegestaan.

Concluderend wordt gesteld dat het toepassen van een polymeerinstallatie de meeste geschikte
methode is voor het uitvoeren van de bouwkuipen A4 en D4. Deze methode is inmiddels toegepast
voor bouwkuip A4.

2.4 Controle optimale hoeveelheid polymeer
2.4.1

Opzet schudproeven

Op na te gaan welke dosering optimaal is heeft Levvel een aantal schudtesten uitgevoerd op het
bouwkuipwater van A4 en D4. Voor het uitvoeren van de schudtesten is een aparte memo opgesteld.
Deze memo is opgenomen in ref 1. De navolgende proeven zijn uitgevoerd:
1. Polymeer toevoegen aan water uit bouwkuip A4 (zonder slib), hierbij wordt overdosering van
polymeer gesimuleerd en wordt vastgesteld dat het zintuigelijk is waar te nemen.
2. Water uit bouwkuip A4 met slib uit D4 laten bezinken, om aan te tonen dat het slib een
langzame bezinktijd heeft, omdat er geen polymeer in het water van bouwkuip A4 zit.
3. Polymeer toevoegen aan water uit A4 met slib uit D4, om aan te tonen dat het gekozen
polymeer en dosering correct functioneert
4. Water uit D4 met slib uit D4, om aan te tonen dat er geen verschil in bezinktijd zit tussen het
water uit A4 en D4, omdat er geen polymeer meer in het water van A4 zit.
5. Polymeer toevoegen aan water uit D4 met slib, om aan te tonen dat ook bij D4 vlokvorming
ontstaat, omdat er polymeer wordt toegevoegd.
Test 3 is uitgevoerde met zowel de vooraf geselecteerde en gebruikte polymeer (zetag 4100) als met
biologische variant (KA3)
2.4.2

Resultaten

De resultaten van de schudproeven zijn vastgelegd in onderstaande tabel.
Nr

Test

Testomschrijv
ing

Type
polyme
er

PPM

Bezinksnelhe
id [seconde]

0

Vlok
vor
min
g
0

Vlok
stabi
liteit

Opmerking

bezinkt niet

Helderheid
van het
afgescheid
en water
3

1

1

geen

2

1

3

1

4

1

Polymeer
toevoegen aan
water uit A4
zonder slib
Polymeer
toevoegen aan
water uit A4
zonder slib
Polymeer
toevoegen aan
water uit A4
zonder slib
Polymeer
toevoegen aan
water uit A4
zonder slib

0

0

bezinkt niet

3

0

50

0

bezinkt niet

3

0

Zetag
4100

75

0

bezinkt niet

3

0

Water uit A4
met toevoeging
slib uit D4

geen

0

0

>1200

1

0

Polymeer
toevoegen aan
water uit A4
met slib uit D4

Zetag
4100

10

0

0

0

0

Geen polymeerketens, geen
mogelijkheid tot het maken
van een straal. Druppels
breken gelijk af.
Een aantal polymeerketens
met vervuiling eraan.
Mogelijkheid tot het maken
van een hele dunne straal
Zelfde polymeerketens als
bij 25ppm. Mogelijkheid tot
het maken van een grotere
straal
Zelfde polymeerketens als
bij 25ppm. Geheel wordt
stroperiger door
overdosering. Minder
bezinksel in water.
Door geen aanwezigheid van
polymeer, bind het middel
niet en ziet men het
materiaal niet bezinken. De
bezinktijd is meer dan 20
minuten.
Geen vlokvorming

Zetag
4100

25

Zetag
4100

5

2

6

3
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7

3

Polymeer
toevoegen aan
water uit A4
met slib uit D4
Polymeer
toevoegen aan
water uit A4
met slib uit D4
Polymeer
toevoegen aan
water uit A4
met slib uit D4

Zetag
4100

50

4

15

3

3

8

3

KA3

25

0

>1200

0

0

9

3

KA3

50

1

300

1

0

10

3

Polymeer
toevoegen aan
water uit A4
met slib uit D4

KA3

75

2

180

1

1

11

4

Water uit D4
met slib uit D4

geen

0

0

>1200

0

0

12

5

Polymeer
toevoegen aan
water uit D4
met slib

Zetag
4100

25

4

3

3

4

13

5

Polymeer
toevoegen aan
water uit D4
met slib

KA3

50

2

240

1

1

snelle vlokvorming die
genoeg stabiel blijft na
toevoeging van de
polymeer.
Doordat er geen
vlokvorming optreedt blijft
de bezinktijd meer dan 20
minuten.
De vlokken die optreden
zorgen niet voor de snelle
bezinking van Zetag 4100,
het water blijft troebel en de
vlokstabiliteit is niet hoog.
De vlokken die optreden
zorgen niet voor de snelle
bezinking van Zetag 4100,
het water blijft troebel en de
vlokstabiliteit is niet hoog.
Door geen aanwezigheid van
polymeer, bind het middel
niet en ziet men het
materiaal niet bezinken. De
bezinktijd is meer dan 20
minuten.
Het slib wat is gebruikt voor
deze proef bevatte meer
zand en minder klei/leem
dan het slib in test nr. 7.
Daardoor is de
bezinksnelheid sneller bij
een lagere dosering.
Dit komt overeen met wat
Levvel doet in de uitvoering,
daar wordt de
polymeertoevoeging ook
gemonitord en bijgesteld
naar gelang het materiaal.
De vlokken die optreden
zorgen niet voor de snelle
bezinking van Zetag 4100,
het water blijft troebel en de
vlokstabiliteit is niet hoog.

Figuur 7: resultaten schudtesten

2.4.3

Conclusies

De navolgende conclusies worden getrokken op basis van de schudtesten.
Zintuigelijke waarneming dosering:
·
Een aanwezigheid van polymeer van 5 ppm in water is voelbaar. Het water is dan stroperig
en voelt aan als zeep. Dit was niet voelbaar in het water van bouwkuip A4 (zie test 1).
·
Een aanwezigheid van polymeer van 5 ppm in water is zichtbaar. Het overschenken van het
water is dan al stroperig en druppels breken niet af.
Effectieve dosering:
· De effectieve dosering van polymeer betreft tussen 25 tot 50 ppm polymeer voor de
bouwkuipen A4 en D4.
Vaststellen aanwezig polymeer op basis van geleidbaarheid:
·
De geleidbaarheid is niet meetbaar, omdat de hoeveelheid flocculant die wordt toevoegt te
laag is.
Toepassing biologisch flocculant
·
Toepassing van het biologische flocculant KA3 (op basis van aardappelzetmeel) vertoond
suboptimale vlokvorming en vlokstabiliteit. Toepassing van dit polymeer wordt derhalve niet
aanbevolen.
Naar aanleiding van deze proeven wordt nog een nadere doseringsinstructie uitgewerkt, waarbij de
effectieve dosering wordt aangegeven.
Door de bezinkinstallatie wordt ca 250 m3/u gepompt, waarbij het slibgehalte onvermijdelijk varieert.
Van de basisoplossing polymeer met een bekende concentratie wordt de toestroom naar de overstort
containers ingesteld, waarmee een beoogde doel dosering op dit debiet wordt onderhouden.
Rekenvoorbeeld: 4,12 kg polymeer / uur bij debiet 250 m3 /u resulteert in polymeerconcentratie van
16,5 mg/l.
De operator monitort het verbruik en de effectiviteit van de vlokvorming/ bezinking in de containers.
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Milieueffecten polymeer
3.1 Metingen polymeer
Gegeven dat polymeren op juiste manier zijn toegepast is het niet mogelijk om residuen van
opgeloste polymeren te traceren in het effluent water (zie ref 3). Er zijn dus geen metingen
voorhanden welke kunnen aantonen dat er polymeer in bouwkuipwater A4 zit.

3.2 Milieueffecten polymeer
Op basis van literatuur van de producent (zie ref 3) is vastgesteld dat polymeren niet giftig zijn voor
zoogdieren, bacteriën en plantleven. Polymeren zijn wel schadelijk voor vissen vanwege mogelijke
hechting van het polymeer aan de kieuwen. Dit wordt bevestigd door het Stowa rapport 1995-17:
“De toxische werking van (kationische) p.e. voor aquatische organismen verschilt per groep van
organismen. Voor vissen berust de werking meer op een mechanische dan een chemische reactie. Er
zijn aanwijzingen dat door adsorptie van positief geladen p.e. aan het geladen kieuwoppervlak de
zuurstofuitwisseling wordt beïnvloed en de ionenbalans wordt verstoord. Effecten op kreeftachtigen
zijn het gevolg van de vorming van geaggregeerde p.e. waardoor de mobiliteit wordt beïnvloed”
De material safety data sheets (MSDS, zie ref 2) van de gebruikt polymeren (zetag 4100 en 8125)
stellen het volgende:
Zetag 4100
·

LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oncorhynchus mykiss (statisch)

·

LC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna

Zetag 8125
·

LC50 (Vis): > 10 - 100 mg/l

·

EC50 (Daphnia (Watervlieg)): > 10 - 100 mg/l

Het bovenstaande houdt in: dat voor de zetag 4100 de concentratie polymeer toxisch wordt bij >100
mg/l water voor regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) en watervlooien (Daphnia magna). Bij de
zetag 8125 wordt de concentratie polymeer toxisch >10-100 mg/l voor vis en voor watervliegen.
Levvel heeft in totaal 125 kg (50kg 8125, 75 kg 4100) polymeer gebruikt om het slib te laten
neerslaan.
Voor een evaluatie van mogelijke toxiciteit van het resterende bouwkuipwater wordt eerst
aangenomen, dat er maximaal 1% van het polymeer doorstroomt en opgelost kan blijven in het
bouwkuip water.
Achtergrond hiervan is, dat er tijdens het circulaire proces van het slibzuigen nog volop vrij slib
zweeft, waaraan het polymeer bindt en in de slibvang of ook op de bouwkuipbodem bezinkt.
Nadat het slibzuigproces is gestopt blijft de bouwkuip nog ruim 2 weken volstaan tijdens het beton
storten en uitharden. Het resterende bouwkuipwater vertoont geen tekenen van aanwezigheid van de
polymeer.
Als er maximaal 1 % van de polymeer ongebonden in de bouwkuip zou overblijven, is de maximale
concentratie in de bouwkuip aan het eind 0,75 kg 4100 en 0,5 kg 8125 op de 5.1 miljoen l;
Ofwel 0,15 mg/l 4100 en 0,10 mg/l 8125.
Daarmee blijft de concentratie in de bouwkuip respectievelijk een factor 1000 en 100 onder de
toxische LC50 waarde.
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Bij wijze van gevoeligheidsanalyse: als er tot 5% zou overblijven is er nog sprake van een factor
meer dan respectievelijk 200 en 20.
Concluderend wordt gesteld dat bij Levvel geen toxische hoeveelheden polymeer achterblijft in eht te
lozen bouwkuipwater.

Referenties en aansluiting bij wettelijk kader
4.1 Consultatie RWS WVL en Bureau Charles River (laboratorium)
Er is contact geweest met drs. Rob Berbee van Rijkswaterstaat WVL met betrekking tot dit vraagstuk.
Rob Berbee is deskundige op het gebied van giftigheid van flocculant.
Over de giftige werking schrijft hij:
Flocculanten functioneren als een soort plakmiddel voor het te verwijderen van zwevend stof. Ze
hebben meestal een zeer hoog molgewicht (> 1 miljoen). Kationische flocculanten hechten zich
vooral aan kieuwen van vissen en zijn vaak giftig. Anionische en non ionische flocculanten hechten
zich niet aan kieuwen, maar kunnen wel kleine organismen zoals bijvoorbeeld watervlooien
flocculeren. Dat geldt ook voor kationische flocculanten.
Bij metingen van toxiciteit speelt het probleem speelt dat de meeste labs in NL geen vistesten meer
uitvoeren (geen accreditatie meer voor dierproeven). Wel worden er viseierentesten uitgevoerd. Dat
heeft geen zin want er zijn in dat stadium geen kieuwen.
Rob heeft aanwijzingen gegeven voor het nader opbouwen van testen voor een optimale dosering om
overmaat van gebruik van flocculant te voorkomen. Dit is als leidraad gebruikt in par. 2,4
Verder heeft Rob onderzoeksbedrijven aangereikt om de mogelijkheid van aanvullende onderzoeken
voor de toxiciteit van flocculant op het bouwput water te doen. Rob had van LNV en IL&T vernomen,
dat er behoefte is aan meting door middel van oa vistesten in monsters van het bouwputwater.
Hierna is contact opgenomen met Simon van Kuijk, PhD van Charles River.
Deze heeft aangegeven dat toxiciteit van een stof wordt bepaald door vissen en/of watervlooien in
watermonsters met verschillende concentraties uit te zetten en vast te stellen bij welke concentratie
50 % van de dieren sterft (LC50).
Deze proeven zijn al door de fabrikant van het product uitgevoerd (zie ook par. 3.2). De resultaten
zijn beschikbaar in de productbladen.
Directe testen op het bouwkuipwater – met als verwacht resultaat dat er geen effect wordt
waargenomen – worden niet uitgevoerd.
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4.2 Consultatie Universiteit Wageningen (WUR)
Naar aanleiding van een bericht van IL&T dat er bij WUR biologisch flocculant ontwikkeld wordt is er
contact geweest met prof. Hardy Temmink van WUR. Dit alternatief is nog niet voor operationeel
gebruik beschikbaar.
Hij schrijft over deze ontwikkelingen:
“Allereerst dank voor de informatie die jullie hebben gestuurd en de belangstelling voor onze
flocculanten. Wij doen inderdaad onderzoek naar de productie van biodegradeerbare flocculanten.
Deze zijn anionisch, hebben een hoog molecuulgewicht en we hebben vastgesteld dat ze erg goed
zijn in het flocculeren van o.a. kleideeltjes, zowel bij hoge als lage deeltjesconcentraties. Wellicht
interessant voor jullie: we kunnen ze zowel onder zoetwatercondities als onder zoutcondities maken
en testen en hebben vastgesteld dat de zoetwater variant het beste werkt onder zoetwatercondities
en de zoute variant onder zoutwatercondities. Overigens hebben we inmiddels ook een kationische
versie gemaakt t.b.v. andere toepassingen.
Echter, wij doen e.a. op lab-schaal en kunnen dus op korte termijn niet de hoeveelheden produceren
die jullie bij de afsluitdijk nodig hebben. Voor toekomstige projecten lijkt het me van belang dat we
een keer wat kleinschalige flocculatieproeven doen en een vergelijking maken met synthetische
polymeren zoals jullie die nu gebruiken.“

4.3 Bemonstering bouwkuipwater en beschouwing analyse op polymeer
door Synlab
Synlab is door Levvel ingeschakeld om het bouwkuipwater te analyseren. Patrick van der Est van
Synlab schrijft op de vraag of zij restanten van het flocculant zouden kunnen analyseren:
“Zetag is een mengsel van polymeren. Voor polymeren hebben wij helaas geen analyses methodes
omdat dit vaak zeer specifieke analyses zijn die maar voor 1 polymeer soort opgezet kunnen worden.
Het grote issue is het hoge kookpunt maar ook de verschillende ketenlengtes. Hierdoor lukt het niet
om deze stoffen op onze gaschromatograven in te zetten. De stoffen zullen niet juist scheiden van
elkaar en de kan is groot dat ze nooit mee van de kolom af komen door hun hoge kookpunt. Door het
verschil in ketenlengtes krijg je grote spreiding in retentietijden en is het correct kwantificeren van
deze stoffen bijna onmogelijk. Wij, maar ik denk ook andere commerciële labs hebben hier geen
mogelijkheden voor.”
Het aanwezige bouwkuipwater wat na onderwaterbeton storten klaar staat om leeggepompt te
worden is normaal geanalyseerd en bevat 39 mg / l onopgeloste bestanddelen / zwevende stof, wat
op zich ondersteunt, dat er geen sprake is van overdosering van het flocculant en dus geen toxiciteit
door flocculant. Het water heeft pH 8,5. Hiermee voldoet het water aan de eisen uit de Besluit lozen
buiten inrichtingen.

4.4 Bestudering Vergunning RWZI De Groote Lucht HHR Delfland
Op verzoek van LNV is er uitgezocht of er in de praktijk van rioolwaterzuiveringsinstallaties
vergelijkbare toepassing van polymeer voor slibscheiding plaatsvindt en hoe gebruik en/of
effluentlozing hiervoor gereguleerd is.
Er is contact geweest met HHR Delfland. Daar is de Aanvraag en de Waterwetvergunning voor RWZI
De Groote Lucht beschikbaar gesteld. Hierin is gezocht op welke wijze het gebruik en de risico’s van
flocculant / poly-electrolieten wordt beschreven en beoordeeld.
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De conclusie is, dat het proces van slibontwatering niet vergelijkbaar is en dat polymeer een in het
proces gebruikte stof is, maar waarvoor geen specifieke bemonstering / onderzoek in het effluent van
de RWZI of anderszins plaatsvindt.
In de Aanvraag wordt beschreven dat er in het Slibontwateringsproces Poly-electroliet wordt
gebruikt. Hierover wordt aangegeven:
“Poly-Elektroliet (PE, polymeren)
PE's zijn met geclassificeerd als gevaarlijk volgens de EU richtlijnen, maar kunnen licht
irriterend tot irriterend zijn, afhankelijk van de concentratie Contact met huid, ogen en
ademhalingsorganen moet daarom worden voorkomen. PE's binden zich bij contact met het slib
direct. Er worden slechts kleine hoeveelheden gedoseerd. Er zullen dus geen PE's in het effluent
voorkomen en deze zijn dus met schadelijk voor het watermilieu. “
Het gebruik van PolyElectroliet (PE) wordt bij de Slibontwatering toegelicht.
“Vanuit de PE opslag wordt het ruwe PE met een vacuumpomp naar de aanmaakunit
getransporteerd waar het met proceswater of bedijfswater wordt gemengd. De aanmaakconcentratie
is instelbaar tussen 0,2% en 0,7% Het aangemaakte PE wordt vervolgens bewaard in een van beide
compartimenten die afwisselend dienst doen als rijping- en doseervaten. De procesvoering is batchgewijs, met een rijpingstijd van minimaal een half uur en maximaal eén uur.
Het PE-concentraat (de stam-oplossing) wordt voor gebruik naverdund met bedrijfswater
(verdunningswater) tot een doseeroplossing met een gewenste concentratie van 0,1 a 0,2 %. Dit
gebeurt met behulp van een statische menger. De doseerpompen voeren de oplossing naar
aanvoerleiding van de centrifuges.
Het ontwaterde slib wordt voor afvoer naar de slibverbrandingsinstallatie tijdelijk opgeslagen in
een silo. Het slib wordt door middel van slibschroeven gelost in een vrachtauto. De slibsilo is
voorzien van een ruimer welke in bedrijf is wanneer er gelost wordt.
Het centraat, afkomstig van de centrifuges, wordt naar de centraattank geleid. Van daar loopt het
onder vrij verval naar verdeelwerk 23 en de ontvangkelder. Wanneer de centraattank te vol is,
wordt het met de centraatpompen verpompt.”
In de vergunning (ref 4) wordt op pag. 23-24 alleen een algemene bepaling over mogelijke toxiciteit
van het effluent van de RWZI en onderzoek daaraan. Daarin is het gebruik van poly-electroliet geen
(specifieke) aanleiding.
“Onderzoek heeft uitgewezen dat het effluent van communale RWZI's in min of meerdere mate
toxische effecten vertoont voor waterorganismen en dus voor aquatische ecosystemen. Een
onderzoeksmethodiek ten aanzien van het toxiciteitsonderzoek wordt thans door de Waterdienst
uitgewerkt. Op termijn dient ook rekening te worden gehouden met een normstelling ten aanzien van
toxiciteit.
De vergunninghouder dient in verband daarmee in de toekomst rekening te houden met het
uitvoeren van een toxiciteitsonderzoek aan het effluent van de RWZI Groote lucht en daarover te
rapporteren.”

Toepassing en onderbouwing gebruik van polymeer
ASD-MEM-0209 – B –31-jan-2020–Definitief- Pagina 17 van 20

Dit onderzoek geeft aan dat de RWZI geen relevante referentie voor het gebruik bij slibzuigen in
bouwkuipen is

4.5 Wettelijk kader Waterwet en Besluit Lozingen Buiten Inrichtingen
Onder de Waterwet valt de werkwijze onder Besluit Lozingen Buiten Inrichtingen artikel 3.2.
Dit artikel zegt onder lid 3 en 4 dat het lozen van water in het oppervlaktewater is toegestaan onder
de volgende condities:
3 Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter
bedraagt; en
b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
4 Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij
maatwerkvoorschrift:
a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien
genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt
en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger
gehalte verzet; en
b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door
toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de
bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging
optreedt.

4.6 STOWA-rapport over ‘Groen’ poly-electrolyt
STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) heeft Rapport 2016-14 ‘GROEN’ POLYELEKTROLYT uitgegeven. Hierin wordt ook over de toxiciteit van deze producten geschreven:
“De toxiciteit van poly-elektrolyt voor aquatische organismen kan sterk verschillen door de variëteit
in mogelijke poly-elektrolyten. In het algemeen zijn kationische poly-elektrolyten toxischer dan nonionische of anionische polyelektrolyten. Deze toxiciteit lijkt vooral veroorzaakt te worden door de
lading van het polymeer waardoor het polymeer bijvoorbeeld hecht aan de kieuwen van vissen. De
toxische werking is hierdoor veelal mechanisch van aard. Het acute toxische effect van poly-elektrolyt
lijkt in de praktijk beperkt te worden doordat een groot deel van het poly-elektrolyt hecht aan
bijvoorbeeld humusverbindingen of kleideeltjes. Bio-accumulatie van poly-elektrolyt wordt niet gezien
als een risico doordat de esterverbindingen in het polymeer hydrolyseren waardoor het polymeer
afbreekt en zijn lading verliest.”|
Verder geeft het rapport aan dat er nog weinig marktvraag is vanuit waterschappen naar onderzoek /
ontwikkeling van een alternatief ‘groene poly-electrolyt’.
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Conclusies
Met dit rapport heeft Levvel zich ingespannen om heel breed te verkennen hoe het gebruik van en de
risico’s van polymeer bij het afscheiden van slib wordt gezien.
Er zijn geen aanwijzingen, dat er elders bijzondere voorschriften worden gehanteerd naar aanleiding
van de eigenschappen van deze producten.
De eigenschappen en gevaren van deze producten zijn bepaald door de leverancier en gepubliceerd
in de productbladen.
Levvel heeft onderbouwd, dat het polymeer neerslaat met het opgevangen slib, wat afgevoerd wordt
naar een erkend verwerker. Het resterende bouwkuipwater bevat mogelijk nog restanten van
flocculant. De concentratie hiervan is zeer beperkt en ligt ver onder de als toxisch vastgestelde
waarden.
Uit de referenties, o.a. STOWA rapport 2016-14, blijkt dat er geen sprake is van bioaccumulatie van
minimale restproducten flocculant bij lozing van het betreffende bouwkuipwater.
Binnen de gegeven omstandigheden van het project en wettelijk kader zijn op korte termijn geen
praktische uitvoerbare alternatieve werkwijzen, waarbij geen polymeer wordt gebruikt.
Alleen als bevoegd gezag directe lozing van slibhoudend water tot 300g/l in de directe nabijheid van
het werk in de Waddenzee toestaat, is een alternatief met directe lozing mogelijk.

Voor het vervolg is bepaald:
Levvel zal hierna (bouwkuip D4 en verder) gebruik maken van anionische flocculant
De te gebruiken dosering zal tussen 10 en 50 ppm liggen
Naar aanleiding van de uitgevoerde proeven wordt nog een nadere doseringsinstructie uitgewerkt,
Van de basisoplossing polymeer met een bekende concentratie wordt de toestroom naar de overstort
containers ingesteld, waarmee een beoogde doel dosering op dit debiet wordt onderhouden.
De operator monitort het verbruik en de effectiviteit van de vlokvorming/ bezinking in de containers.

Het uiteindelijk te lozen water zal voor de bouwkuipen voor de spuimiddelen in de Waddenzee en/of ten
minste dichtbij de spuivoorziening worden geloosd, met normale bemonstering voor aantoning van de
eisen voor BLBI.
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