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VOORWOORD 

Het Programma Ontwikkeling Saneringsprocessen Waterbodems (POS W) stimuleert de 
ontwikkeling van milieuvriendelijke bagger- en verwerkingstechnieken voor de sanering 
van verontreinigde waterbodems. Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en 
Afvalwaterbehandeling (RIZA) is belast met de coördinatie van POSW. 

In de eerste fase van POSW (1989-1991) is een groot aantal technieken onderzocht op de 
technische toepasbaarheid en op kosten. In de huidige tweede fase (1 992-1 996) ligt de 
nadruk op techniekoperationalisering, pilot-saneringen en beoordeling in milieuhygiënisch 
en financieel opzicht. 

Binnen de Projectgroep Fysische Technieken is de huidige stand van zaken geïnventari- 
seerd van de praktijkresultaten van operationele technieken voor grootschalige mechanische 
ontwatering van fijnkorrelig sediment of fijnkorrelige deelstromen uit natte scheidingspro- 
cessen. Hieruit is voor de zeefbandpers onder andere een relatie afgeleid tussen te behalen 
droge stof-gehalte en factoren als gehalte organische stof en korrelgrootteverdeling van de 
fractie < 63" pm. Ook wordt aangegeven welke factoren van invloed zijn op de kosten van 
ontwateren. 

Lelystad, oktober 1996 

Programmabureau POSW 
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4 Lijst van bedrijven die zijn aangeschreven voor de schriftelijke 
enquete 
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O SAMENVATTING 

Organische stof-% in slib Gemiddeld bereikt droge stof-% Gebruikelijke droge stof-% range 
2 %  65% ’ 55-80 % 
10 % 47 % 38-57 % > 

15 % 40 % 32-50 % 
25 % 38 % 30-46 % ’ * - 

In opdracht van het FUZA/POSW is door DHV Milieu en Infrastructuur B.V. de huidige stand 
van zaken geïnventariseerd van praktijkresultaten van operationele technieken voor de groot- 
schalige mechanische ontwatering van fijnkorrelig sediment of fijnkorrelige deelstromen uit 
natte scheidingsprocessen. De inventarisatie is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase is de 
beschikbare informatie binnen Rijkswaterstaat en in de literatuur bestudeerd, op basis waarvan 
belangrijke inventarisatie-aspecten zijn geselecteerd. In de tweede fase zijn de benodigde 
praktijkresultaten verzameld door middel van schriftelijke enquêtes en interviews met zowel 
producenten als gebruikers van mechanische ontwateringsapparatuur. De respons op de 
schriftelijke enquête van de aangeschreven gebruikers en de producenten van ontwateringsap- 
paratuur was respectievelijk hoog (70%) en matig (44%). 

Uit de inventarisatie is gebleken dat meer dan 80% van de gebruikers van ontwateringsappara- 
tuur de zeefbandpers gebruikt (alleen of in combinatie met andere ontwateringsapparatuur). 
Andere ontwateringsapparatuur, zoals bijvoorbeeld decanteercentrifuge, kamerfilterpers of 
vacuiimfilters, worden vaak voor projecten gebruikt waarbij specifieke eisen aan het produkt 
worden gesteld (bijvoorbeeld zeer hoog droge stof percentage, zeer hoge doorzetten etc.). 

Er zijn twee factoren die met name de kostprijs van het ontwateren bepalen. Gezien de hoge 
investeringskosten bepaalt de bezettingsgraad van de installatie in hoge mate de kostprijs van 
het ontwateren. Echter ook de specie-eigenschappen, die doorwerken in een hoog of laag 
gebruik van toeslagmiddelen, kunnen een groot percentage van de kostprijs beslaan. Door de 
enorme spreiding in zowel bezettingsgraad als specie-eigenschappen ontstaat een brede 
kostprijsrange, normaal varierend van f 25 tot f 60,= per ton droge stof. Bij de huidige 
gangbare bezettingsgraad en een ’gemiddelde’ specie kan een richtprijs van f 45,= per ton 
droge stof worden gehanteerd. Bij bijzondere projecten (met name bij zeer lastig te ontwateren 
species, zeer hoog organische stof gehalte en aanwezigheid van storende factoren) kan de 
kostprijs snel oplopen, tot ver boven de f 100, =/ton ds . .  
De gepresenteerde kosten zijn allen gebaseerd op gegevens, zoals die door gebruikers en 
leveranciers van ontwateringsapparatuur zijn verstrekt. 

Gezien het feit dat ontwateraars zich met name richten op optimalisatie van de kosten en niet 
van het resultaat kunnen de te behalen droge stof percentages waarschijnlijk nog wel verbeterd 
worden. Ook wordt verwacht dat de kostprijs op termijn nog zal dalen door een effectievere 
inzet van toeslagmiddelen en vooronderzoek op laboratoriumschaal. 
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1 INLEIDING EN DOEL 

1.1 Inleiding 

In de talrijke Nederlandse watergangen wordt continue een hoeveelheid fijnkorrelig sediment 
(baggerspecie) afgezet. Na verloop van tijd zal het afgezette sediment en eventueel de onder- 
liggende lagen uit deze watergangen òf vanwege nautische redenen Òf vanwege de verontreini- 
gingssituatie verwijderd moeten worden. Indien beheerders van watergangen de hoeveelheid 
verwijderd materiaal niet direct kunnen hergebruiken of op de kant kunnen deponeren vanwe- 
ge de verontreinigingssituatie, zullen zij een oplossing voor deze specie moeten zoeken. De 
vrijkomende specie zal indien mogelijk gescheiden worden en uiteindelijk geheel of gedeelte- 
lijk geborgen worden in een speciaal slibdepot of conventionele stortplaats. In de meeste 
gevallen zal de waterrijke baggerspecie of fijne fractie uit de scheidingsinstallatie ontwaterd 
moeten worden voordat zij geborgen kan worden in een depot of stortplaats. 

Bij het inschatten van het nut en de toepasbaarheid van een ontwateringsstap spelen met name 
de volgende kernvragen bij beheerders van watergangen een rol: 
- 
- 
- 
Bovenstaande vragen zijn echter niet direct te beantwoorden, aangezien het antwoord van vele 
factoren afhankelijk is. In dit inventarisatierapport zal de afhankelijkheid tussen technische en 
financiële aspecten en de specie-eigenschappen toegelicht worden, teneinde een inschatting te 
kunnen maken voor bovenstaande en hiervan afgeleide vragen. 

Wat kost het (zowel droog als nat) bergen van de specie? 
Welk droge stof gehalte kan uiteindelijk met ontwateren bereikt worden? 
Wat gaat het ontwateren kosten? 

De onderhavige inventarisatie "Ontwateringstechnieken Baggerspecie" kan gezien worden als 
een up-date van de mechanische ontwateringstechnieken uit het POSW rapport nr. 22 fase 1: 
Ontwateringstechnieken van baggerspecie: Milieu-aspecten. 
Bij de onderhavige inventarisatie is de nadruk gelegd op het mechanisch ontwateren op 
praktijkschaal (met name ontwateringsgraad, de doorzet en de kostedton d.s.) van bagger- 
specie en bij scheiders vrijkomende slibsuspensies (fijne fractie). 

1.2 Doel 

Doel van ontwateren: 
- reductie van de (bergings)kosten, 
- 
- 

volumevermindering ten behoeve van verdere verwerking of stort, 
geschikt maken van de specie voor hergebruik (bijvoorbeeld in waterbouwkundige 
grondconstructies). 

Doel van deze inventarisatie: 
- het geven van een overzicht van praktijkresultaten van operationele technieken voor de 

grootschalige mechanische ontwatering van fijnkorrelig sediment of fijnkorrelige 
deelstromen uit natte scheidingsprocessen. 

Bij dit overzicht zal de nadruk liggen op de zeefbandpers, aangezien deze ontwateringstech- 
niek in verreweg de meeste gevallen toegepast wordt. 

. - . . __ 
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1.3 Opzet van het inventarisatierapport 

- 
- 
- Zeefbandpers 
- 

Korte beschrijving van de (mechanische) ontwateringstechnieken 
Toepassing van de verschillende (mechanische) ontwateringstechnieken 

Vergelijking tussen de zeefbandpers en overige ontwateringsapparatuur 
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2 ONDERZOEKSOPZET 

2.1 Afperking van het inventarisatiegebied 

Deze inventarisatie heeft zich primair gericht op mechanische ontwateringstechnieken voor 
baggerspecie (fijnkorrelige sedimenten), die reeds op praktijkschaal toepasbaar zijn. Nieuwe 
experimentele technieken, die nog niet op praktijkschaal zijn toegepast, zijn dus buiten 
beschouwing gelaten. 

De volgende mechanische technieken zijn onderzocht: 
technieken op basis van overdruk: 
- zeefbandpersen 
- kamerfilterpers (horizontaal en verticaal) 
technieken op basis van onderdruk (vacuüm) 
- drumfilters 
- vacuümbandfilter 
technieken op basis van centrifigaalkrachten 
- (decanteer)centrifuges 
Combinaties van bovenstaande technieken zijn uiteraard ook mogelijk. Alle bovenstaande 
technieken zijn bekeken in een keten (dus incl. voorbehandeling, voorindikking, waterbehan- 
deling etc.). 

In deze inventarisatie wordt geen up-date van niet-mechanische ontwateringstechnieken 
gegeven, zoals: 
- 
- consolidatie in depot, 
- electro-osmotisch ontwateren, 
Wè1 wordt de rol van niet-mechanisch ontwateren (met name voorontwateren, indikken) 
bekeken in samenhang met het mechanisch ontwateren. 

drogen aan de open lucht, 

2.2 Inventarisatieopzet 

De inventarisatie is gefaseerd uitgevoerd: 

Fase 1: Voorstudie: 
- literatuurstudie, 
- verzamelen van binnen Rijkswaterstaat beschikbare informatie om omtrent ontwaterings- 

technieken, 
verzamelen van namen en adressen van leveranciers/producenten en gebruikers van 
ontwateringsapparatuur (lijst van alle bedrijven aan wie een enquête is verstuurd is 
weergegeven in bijlage 4). 

- 

. .. 

Fase 2: Verzamelen van de gegevens: 
- 

- 

verzamelen van produktinformatie van leveranciers/producenten van ontwateringsappa- 
ratuur door middel van een schriftelijke enquête (zie bijlage l a  en 2a), 
verzamelen van praktijkresultaten van aannemerdgebruikers van ontwateringsapparatuur 
door middel van een schriftelijke enquête (zie bijlage l b  en 2b), 
verzamelen van praktijkresultaten door middel van interviews met gebruikers van - 
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ontwateringsapparatuur (zie bijlage 3). 

2.3 

Fase 3: Uitwerking van de inventarisatie: 
- 
- rapportage. 

interpretatie en verwerking van de beschikbare informatie, 

Inventarisatie-as pecten 

Per onderzochte mechanische ontwateringstechniek zijn de volgende aspecten bekeken: 

- voorbehandeling: 
. zandafscheiding, 
. voorindikking, 
. directe relaties tussen voorbehandeling van het slib en de mechanische ontwate- 

ringstechniek. 

- eisen aan de waterbodem: 
. eisen aan de specie, 
. eisen aan de verontreiniging. 

- produktresdtaten 
. 
. 
. nabehandeling van het filtraatkentraat. 

drogestofgehalten van het ingangs en ontwaterde slib, 
directe relaties tussen specie-afhankelijke parameters en drogestofgehalten, 

- procesaspecten 
. doorzet, 
. 
. opschaling, 
. gebruik van toeslagstoffen, 
. onderhoud, slijtage. 

relaties tussen specie-afhankelijke parameters en doorzet, 

- milieuaspecten 
. ruimtebeslag, 
. 
. energiegebruik, 
. 

geluid- en stankhinder en veiligheid, 

beïnvloeding van de toxiciteit van de produktiereststromen (mobiliteithiologische 
effecten) door ontwateren. 

- kosten 
. operationele kosten (o.a. chemicaliënverbruik), 
. kapitaalinvesteringedaanschaf apparatuur, 
. relaties tussen de specie-afhankelijke en specie-onafhankelijke parameters en de 

kosten van ontwateren. 

- toekomstige ontwikkelingen 
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2.4 Respons op de schriftelijke enquête 

De respons bij de gebruikers van ontwateringsapparatuur op de schriftelijke enquête was 
redelijk hoog; bijna 70 % heeft gereageerd op de enquête. Voor de leveranciers/producenten 
lag dit percentage aanmerkelijk lager; 44% van de aangeschreven bedrijven heeft gereageerd. 
Oorzaak voor de lagere respons van de leveranciers/producenten ligt waarschijnlijk in het feit 
dat als bedrijven geen apparatuur hebben, die specifiek toepasbaar is voor het ontwateren van 
baggerspecie, deze bedrijven waarschijnlijk niet gereageerd hebben. Dit vermoeden werd 
bevestigd doordat enkele producenten bij telefonische benadering deze reden aanvoerden voor 
het niet-reageren. 
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3 (MECHANISCHE) ONTWATERINGSTECHNIEKEN 

3.1 Korte beschrijving van de verschillende (mechanische) ontwateringstechnieken 

In dit hoofdstuk worden de verschillende operationele ontwateringstechnieken kort beschreven. 
Aangezien enige voorkennis, wat betreft ontwateringstechnieken wordt verondersteld, wordt 
voor een eventuele uitgebreide beschrijving verwezen naar specialistische literatuur of de 
leveranciers van ontwateringsapparatuur. 

A Zeefbandpers (zie figuur 3.1) 

Principe van de werking: 
De zeefbandpers bestaat uit twee oneindige filterbanden, waartussen het sediment wordt 
samengeperst. Het eerste deel van de zeefbandpers bestaat meestal uit een drainagedeel waar 
het eenvoudig te verwijderen water verwijdert wordt. In het tweede gedeelte wordt het 
sediment onder druk verder ontwaterd. 

B Membraan-/Kamerfiterpers (horizontaal en verticaal) (zie figuur 3.2) 

Principe van de werking: 
Bij een filterpers wordt het sediment in filterkamers ontwaterd. De specie wordt onder druk in 
kamers geperst, waarbij het water uit de specie kan afstromen door het filterdoek via filtraat 
afvoerkanalen. De vaste stof wordt door een filterdoek tegengehouden. Nadat een bepaalde 
hoeveelheid specie in de kamers is geaccumuleerd, kan het worden verwijderd door de kamers 
te openen. Hiermee is één werkslag (shift) voltooid, waarna opnieuw specie kan worden 
ingebracht. 
Naast het horizontaal aanbrengen van kamers is het ook mogelijk 2040 ontwateringseenheden 
boven elkaar te plaatsen om zo ruimte te besparen (verticale filterpers) 
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LEGEND 

1 MIXER 
2 SLllDGF INLET 
3 UPPER RELT CENTERING S Y S E M  
4 UPPER BELT TENSlONlNG SYSTEM 
5 UPPER BELT WASHING BOXES 
6 LOWER BELTTENSIONING SYSTEM 
7 WEDGING ROLL 
8 LOWER RELT WASHING BOXES 
9 LOWER BE1.T CENTERING S Y S E M  
10 DEWATERED SLUDGE OUTLET Q 

Figuur 3.1 : Zeefbandpa (br~n: bedrijmi- 

Figuur 3.2: Kamerfilterpers (bron: bcdrijfsiitcratuur HydrochemieConhag) 
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C Decanteercentrifuge (zie figuur 3.3) 

Principe van de werking: 
Bij centrifugeren zullen deeltjes onder invloed van een centrifugaalkracht van de vloeistof 
gescheiden worden. Deze centrifugaalkracht concentreert vaste zwaardere bestanddelen tegen 
de wand van de trommel. De zware deeltjes worden door een schroef (conveyor) wegge- 
schraapt van de buitenste cilinderwand, terwijl de vloeistof aan de andere zijde de cilinder 
verlaat. De centrifugale krachten versnellen het bezinken van deeltjes met een hogere specifie- 
ke dichtheid dan water en bevorderen eveneens het uitpersen van water in de bezonken specie. 

D Vacuümdrumfiiter (zie figuur 3.4) 

Principe van de werking: 
Het sediment wordt ontwaterd op een geperforeerde langzaam ronddraaiende trommel, 
waarbinnen een onderdruk is aangebracht. De trommel is voor 2040% ondergedompeld in de 
sedimentslurry. In de meeste gevallen wordt het droge materiaal van de buitenkant van de 
trommel geschraapt waarna de trommel gewassen wordt. Over het algemeen wordt gewerkt 
met een filter hulpstof (precoat). Voor aanvang van de filtratie wordt deze filterhulpstof (zoals 
houtmeel, perlite e.d.) op het filtratieoppervlak aangebracht. 
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Figuur 3.3: Decanteercentrifuge ( ~ n ~ l :  Mjfilitemuur T ~ M )  

I 

%/ lldl 

' CWllNG 
WATER 

' PRECOAT 
' WATER 

Figuur 3.4: Dnunfiter (b: batrijfditclliuur Nivoba) 
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E Vacuümbandfilter (zie figuur 3.5) 

Suspensionsaufgabe Liniendruck je Press- 
wake: variabel 

, 

I 

Principe van de werking: 
De slurry wordt op een filterband gebracht, waaronder een vacuüm wordt gehandhaafd. Het 
droge materiaal wordt van de band geschraapt waarna de band gewassen wordt. 

Neuentwickelungen und Verbesserungen der mechanischen Entfeuchtung auf dam Vakuum. 
bandfilter I 

Figuur 3.5: vacuumbandfilter (~ron: bsdrijfslitmtuur pannevis) 
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4 TOEPASSING VAN DE VERSCHILLENDE (MECHANISCHE) ONTWATERINGS- 
TECHNIEKEN 

zeefbandpers 

Uit de uitgevoerde voorstudie (fase 1) en het verzamelen van de gegevens (fase 2) is gebleken 
dat in de Nederlandse situatie over het algemeen de zeefbandpers wordt gebruikt voor het 
ontwateren van fijnkorrelige sedimenten (baggerspecie en bovenlopen van hydrocyclonen). Het 
gebruik van de verschillende typen ontwateringsmethoden van de bedrijven, die meegewerkt 
hebben aan de enquéte is weergegeven in tabel 4.1. 

kamerfilterpers decanteercentrifuge vacuümfiltratie 

Tabel 4.1 
Gebruik van de verschillende ontwateringstechnieken 

Aantal *) 10 1 2 2 

*) : Het totaal aantal bedrijven dat ervaring heeft met het ontwateren van baggerspecie èn meegewerkt heeft aan de 
enquête is twaalf, sommige bedrijven gebruiken meerdere ontwateringstechnieken. 

Aangezien meer dan 80% van de gebruikers van ontwateringsapparatuur de zeefbandpers 
gebruikt (eventueel in combinatie met andere technieken) zal in het vervolg van deze inventa- 
risatie hierop de nadruk worden gelegd. 

De decanteercentrifuge, kamerfilterpers of vacuiimflters worden vaak voor projecten gebruikt, 
waarbij specifieke eisen worden gesteld aan het produkt. 

Op basis van het bovenstaande is de indeling voor het vervolg van de inventarisatie als volgt: 
- In hoofdstuk 5 zijn de inventarisatie-aspecten (zie paragraaf 2.3) alléén voor de zeef- 

bandpers uitgewerkt. 
- In hoofdstuk 6 zijn de relevante inventarisatie-aspecten van de zeefbandpers vergeleken 

met de overige ontwateringstechnieken. Indien inventarisatie-aspecten van de overige 
ontwateringstechnieken duidelijk afwijken van de inventarisatie-aspecten van de zeef- 
bandpers, zijn zij in dit hoofdstuk nader behandeld. Tevens wordt in hoofdstuk 6 het 
gebruik van bepaalde ontwateringstechnieken bij specifieke toepassingen behandeld. 
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5 

In het algemeen kan gesteld worden dat de te ontwateren specie zeer divers van samenstelling 
is. Bij het vergelijken van de resultaten van de onderhavige inventarisatie van de praktijkgege- 
vens moet rekening worden gehouden met een enigszins vertekend beeld. Dit kan ontstaan 
omdat de samenstelling van het uitgangspunt vaak niet bekend is, en dus niet in de vergelij- 
king meegenomen is. 

5.1 Voorbehandeling 

Het voorbehandelen van de te ontwateren specie bestaat over het algemeen uit de volgende 
processen: 
- afzeven van grof materiaal, 
- 
- zandafscheiding, 
- voorindikking. 

homogenisatie van het ingangsmateriaal voor de scheidingsinstallatie, 

5.1.1 Afzeven van grof materiaal 
Afzeven van grof materiaal is altijd noodzakelijk, gezien de grote kans op verstoppingen van 
pompen en scheidingsapparatuur indien afzeven niet gebeurt. 
Het afzeven gebeurt meestal met behulp van een schuingeplaatste trilzeef, met hierop diverse 
waterstralen gericht voor desintegratie van het materiaal en afspoelen van de grote delen. In 
eerste instantie zal een grove zeef gebruikt worden (bijvoorbeeld afzeven op een rooster van 
10*10 cm), vervolgens ligt een gebruikelijke fijne zeefmaat tussen de 5 en 10 mm. 
Problemen bij het afzeven kunnen ontstaan indien er lange, dunne voorwerpen in de specie 
aanwezig zijn (zoals kabels, fietsspaken, takjes etc.). Deze kunnen de zeefdek verstoppen en 
stagnatie tot gevolg hebben. 

5.1.2 Homogenisatie van het ingangsmateriaal voor de scheidingsinstallatie 
Voor de toevoer van het sediment in de scheidingsinstallatie zijn ruwweg twee situaties 
mogelijk: 
- Invoer direct uit de beunbak of andersoortig transportmiddel. 

Voordeel hiervan is dat geen extra overslagactiviteiten plaats vinden. Nadeel is een 
inhomogene inbreng van materiaal (qua korrelgrootte en verontreinigingen), 
Inbreng in de installatie via een tussen-opslag. 
Voordeel is dat men een invoer met constant samenstelling kan bewerkstelligen, wat een 
betere procesvoering tot gevolg zal hebben. Nadeel zijn extra overslagactiviteiten en een 
grote ruimtebeslag. 

- 

5.1.3 Zandafscheiding 
Zandafscheiding is noodzakelijk om meerdere redenen: 
- 
- 
- 

voorkomen van slijtage (met name van de pompen), 
verkrijgen van een herbruikbare (zand)fractie, 
verkleinen van de te storten hoeveelheid slib. 

Zandafscheiding is nodig omdat een teveel aan zand in de te ontwateren fractie de pompen (en 
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in mindere mate de banden in de zeefbandpers) te snel doet slijten. Zandafscheiding gebeurt 
over het algemeen met behulp van hydrocyclonage. Het doel van zandafscheiding is echter niet 
het ingangsmateriaal voor de ontwateringsstap van optimale ontwateringseigenschappen te 
voorzien. Het doel van de zandafscheiding is het verkrijgen van een zo groot mogelijke 
afzetbare zandfractie, kortom een zo klein mogelijke diameter. 

Afhankelijk van de verontreinigingsgraad van de zandfractie M hydrocyclonage wordt de 
afsteekdiameter van de cyclonen over het algemeen ingesteld tussen de 40 en 100 pm. Een 
gangbare afsteekdiameter is 63 pm. Afsteken op 40 pm is alleen mogelijk bij een zeer 
constante voeding. Fijner afsteken dan 40 pm is over het algemeen niet zinvol, aangezien het 
zand dan moeilijk afzetbaar is gezien de grote hoeveelheid fijn (verontreinigd) materiaal dat 
nog aanwezig is, en het feit dat de ontwateringseigenschappen van de restfractie snel verslech- 
teren. Bij grover afsteken dan 100 pm zal de slijtage van de pompen en appendages en de 
kans op een (dure) vervanging hiervan toenemen. 

5.1.4 Voorindikking 
Voorindikken kan op een aantal manieren toegepast worden: 
- Conventionele (gravitatie) indikker, 
- Lamellen-indikker, 
- Mechanische voorontwatering (o. a. voorontwateringstafel). 

Conventionele (gravitatie) indikker 
De conventionele indikker bestaat uit een grote tapstoelopende indiksilo met hierin een 
langzaam ronddraaiend rad en een vloeistofoverloop. Om de ontwateringseigenschappen te 
verbeteren wordt poly-elektrolytisch vlokhulpmiddel (PE) toegevoegd (op het PE-verbruik 
wordt uitgebreid ingegaan in paragraaf 5.4). De met PE-behandelde fijne deeltjes sedimenteren 
naar de bodem vanwaar ze naar de zeefbandpers gepompt worden en het water verlaat via de 
overloop de indikker. 

Lamellen-indikker 
In de lamellen-indikker zijn een aantal schuingeplaatste platen evenwijdig boven elkaar aange- 
bracht, waarop het sediment sedimenteert en naar beneden ’glijdt’. Door deze constructie 
wordt de capaciteit van de indikker aanmerkelijk vergroot ten opzichte van de conventionele 
indikker. Hierdoor neemt een lamellen-indikker met eenzelfde capaciteit als die van een 
conventionele indikker veel minder ruimte in en kan bijvoorbeeld redelijk eenvoudig mobiel 
gemaakt worden. 

Over het gebruik en de toepassing van lamellen-indikkers bij het voorontwateren lopen de 
meningen uiteen. Tegenstanders beweren dat bij indikken van slib de lamellen-indikker snel 
verstopt raakt en het ruimtegebrek over het algemeen niet zo’n grote rol speelt. Voorstanders 
zeggen dat gebruik van lamellen-indikkers probleemloos verloopt, mits men de PE-toevoeging 
goed beheerst. Dat laatste vereist over het algemeen een gedegen (1aboratorium)vooronder- 
zoek. 

Naast een mogelijke functie bij het voorontwateren worden lamellenscheiders over het 
algemeen vaak gebruikt voor het behandelen (pollishen) van het filtraat (effluent), voordat dit 
op het oppervlaktewater wordt geloosd. 
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Mechanische voorontwatering (voorontwateringstafel) 
Een voorontwateringstafel bestaat uit een oneindige band waarover de specie geleid wordt en 
waardoor overtollige vloeistof afgevoerd wordt. Een voorontwateringstafel is over het alge- 
meen bovenop de zeefbandpers geplaatst om water te verwijderen voordat het materiaal in de 
zeefbandpers wordt gebracht. 

Type specie Ingang Ontwaterd slib 

zandige specie 6-10 20-25 
"normale" specie 4-6 1 5 -20 
slibrijke specie 3-5 10-15 
zeer slibrijke specie 1-3 5-10 

d.s. (%) d.s. (%) *) 

Echter, volgens een leverancier van ontwateringsapparatuur is het tegenwoordig niet meer 
noodzakelijk de bovenloop uit de hydrocyclonen vooraf in te dikken m.b.v. van conventionele 
(gravitatie) indikkers. In plaats daarvan kan gewerkt worden met een voorontwateringstafel, 
die voldoende groot is gedimensioneerd (groter als momenteel gebruikt wordt bij voorindikken 
èn voorontwateringstafel), eventueel gecombineerd met een iets vergrote voorontwateringssec- 
tie in de zeefbandpers. De aanschaf van de duurdere (voor)ontwateringsapparatuur is econo- 
misch aantrekkelijk aangezien er minder geïnvesteerd hoeft te worden (weglaten van de 
voorindikkers) en het PE-verbruik enigszins zal ahemen. De uiteindelijk te behalen droge stof 
percentages zijn vergelijkbaar. 

Opmerkingen m.b.t. de specie (os. en k.g.v.) **) 

O.S. < 5%, normale k.g.v. van fractie 0-63 pm 

o.s.: 10-20%, normale k.g.v. van fractie 0-63 pm 

O.S. > 35%, normale k.g.v. van fractie 0-63 pm 

O.S. > 35%, relatief veel materiaal < 16 pm 

Resultaten voorindikking 
De uiteindelijke resultaten van voorontwatering zijn niet in grote mate afhankelijk van de 
toegepaste voor-indikmethode, de uiteindelijk haalbare droge stofgehaltes zijn in alle gevallen 
vergelijkbaar. In tabel 5.1 zijn enkele gangbare ingangs- en ontwaterd slib drogestofgehaltes 
weergegeven. 

5.2 Eisen aan de waterbodem 

In principe zijn alle species (technisch) ontwaterbaar. Echter, bij sommige species (zeer hoog 
organische stof gehalte edof nagenoeg uitsluitend materiaal C 16 pm of zelfs < 2 pm) is 
ontwateren financieel niet meer reëel. 

Met betrekking tot storende invloed van verontreinigingen lopen de meningen uiteen. Sommi- 
ge gebruikers zeggen last te hebben van hoge gehaltes minerale olie (> 1O.OOO mg/kg d.s.). 
Het geflocculeerde materiaal 'zinkt' in dat geval niet naar beneden in de voorontwateringsstap. 
Andere gebruikers zeggen geen last te hebben van minerale olie, mits ze van de aanwezigheid 
op de hoogte zijn gebracht of zelf vooraf laboratoriumonderzoek hebben gedaan. 

Theoretisch zou zelfs het gebruik van andere (goedkopere) flocculeermiddelen (zoals ijzertoe- 
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voegingen) bij hoge minerale oliegehaltes het PE-verbruik terugbrengen, zodat per saldo een 
goedkoper proces ontstaat. Een andere mogelijkheid is, als er constant specie met een zeer 
hoog minerale oliegehalte aangevoerd wordt, de zeefbandpersconfiguratie aan te passen, zodat 
probleemloos gebruik mogelijk is. 
Een tweede soort verontreiniging, die soms voor problemen kan zorgen, zijn teerachtige 
produkten. Teerachtige produkten kunnen in het zeefdoek gaan zitten waardoor ze nauwelijks 
meer verwijderd worden. Tevens werd door een gebruiker kwik als storende verontreiniging 
genoemd. Kwik zou de ontwateringsapparatuur verontreinigen. 

5.3 Produktresultaten 

5.3.1 Drogestofgehalten 
Het uiteindelijke haalbare droge stofgehalte met behulp van een zeefbandpers is met name van 
de volgende 'specie-eigenschappen' afhankelijk: 
1. Organische stof percentage (o.s. %) 

De hoogte van het O.S.  % is van groot belang (hoog O.S. % betekent slecht ontwaterbaar). 
Naast de hoogte van het o.s.% is ook de vorm van het organische materiaal is van be- 
lang. Komt de organische stof bijvoorbeeld voor in vezelvorm (i.p.v zeer kleine 
deeltjes) dan verbetert dit de ontwateringseigenschappen. 

Met korrelgrootteverdeling wordt bedoeld de globale verdeling tussen 0-63 pm. Qua 
korrelgrootteverdeling zijn er twee uitersten weer te geven: a) de deeltjes zijn evenwich- 
tig verdeeld over 0-63 pm en b) het overgrote deel van het te ontwateren materiaal heeft 
een korrelgrootte kleiner dan 16 pm. 
Indien er zeer veel materiaal kleiner is dan 16 pm (bijvoorbeeld meer dan 60%), heeft 
dit een zeer negatieve invloed op de ontwateringseigenschappen. Het blijkt dat de fractie 
16-63 pm geen tot nauwelijks PE nodig heeft om goed te ontwateren. De fractie kleiner 
dan 16 pm echter, ontwatert moeilijk en heeft een relatief grote hoeveelheid PE nodig. 
Deze fijne fractie "verbruikt" een grote hoeveelheid PE, vanwege een relatief groot 
reactieoppervlak. Naast grootte van de fractie < 16 pm spelen ook specifieke eigen- 
schappen van deze fractie (o.a. elektrische dubbellaag) een rol bij bepaling van hoeveel- 
heid en soort PE. 
Zoutgehalte van de te ontwateren specie 
Waterbodem uit een zoute omgeving (zee, brak water) heeft slechtere ontwateringsei- 
genschappen dan uit zoete omgeving. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de slechte 
werking van PE in een zoute omgeving (mineraaldeeltjes in zout water concurreren met 
de te flocculeren deeltjes). 

De temperatuur beïnvloedt onder andere de viscositeit van de vloeistof en daardoor de 
ontwateringseigenschappen (settling-condities) . 

Een specie, die met name verontreinigd is met minerale olie zal slechtere ontwate- 
ringseigenschappen bezitten dan een vergelijkbare specie voornamelijk verontreinigd met 
bijvoorbeeld zware metalen (zie ook paragraaf 5.2). 

2 .  Korrelgrootteverdeling 

3. 

4. Temperatuur 

5 .  Verontreinigingen 
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Bij het bepalen van het uiteindelijke haalbare droge stofgehalte zijn echter factor 1 en 2 (o.s. % 
en korrelgrootteverdeling) dominant. 

Naast de bovenstaande 'specie-eigenschappen' spelen factoren als PE-aanmaak en PE-dosering 
en 'apparaat-aspecten' een rol bij het bepalen van het uiteindelijk haalbare drogestofgehalte. 
De volgende 'apparaat-aspecten' spelen een rol: 
- 
- verblijftijd in de zeefbandpers, 
- (werk)druk op de zeefbanden, 
- 

configuratie en grootte van de verschillende rollen in de zeefbandpers, 

kwaliteit en materiaal van de zeefband. 

Om de gangbare ingangsgehaltes en uiteindelijke haalbare droge stofgehaltes met behulp van 
een zeefbandpers inzichtelijk te maken, zijn in een tweetal figuren deze percentages afhanke- 
lijk gemaakt van het os.% en de korrelgrootteverdeling (figuur 5.1 en 5.2). Hierbij is 
uitgegaan van optimale 'apparaat-aspecten'. De figuren zijn gebaseerd op resultaten, zoals die 
door de gebruikers van zeefbandpersen zijn opgegeven. 

Een aspect dat duidelijk benadrukt moet worden is dat de produktresultaten zoals gepresen- 
teerd zijn in de figuren 5.1 en 5.2 de huidig gangbare praktijkgegevens zijn. De verwachting 
is dat deze prestaties nog verbeterd kunnen worden, echter zullen de kosten hierbij ook 
oplopen. De reden dat de huidige praktijkresultaten niet hoger liggen is dat de gebruikers van 
ontwateringsapparatuur (over het algemeen baggeraars en grondreinigers met natte processen) 
streven naar een kostenoptimalisatie en niet naar een resultaatoptimalisatie. 

5.3.2 Waterfractie 
De waterfractie wordt zoveel mogelijk gerecirculeerd binnen het systeem. Het overtollige 
water, dat uiteindelijk geloosd wordt, moet nabehandeld worden. Het water wordt altijd 
nabehandeld middels een na-indikking (vaak lammelle-scheiders). In sommige gevallen zijn de 
eisen van de vergunningverlenende instantie in de lozingsvoorschriften zodanig, dat nadere 
reiniging noodzakelijk is. In dat geval zullen over het algemeen zandfilters (voor de zwevende 
bestanddelen) erdof actieve-koolfilters erdof strippers geplaatst moeten worden. 
Zware metalen en zwevende bestanddelen (< 100 mg/l) geven over het algemeen geen grote 
problemen voor de nabehandeling van de waterfractie. Voedingsstoffen (zoals bijvoorbeeld 
sulfaten, fosfaten en met name stikstof(N)-verbindingen) daarentegen kunnen wel voor 
problemen zorgen. In dat geval zal een biologische waterzuivering toegepast moeten worden. 
Over het algemeen is het bandspoelwater de meest verontreinigde waterstroom. 

5.4.1 Doorzet 
De doorzet van zeefbandpersen wordt normaal uitgedrukt in tonnen drogestof per uur per 
meter (effectieve) bandbreedte. Globaal zijn de doorzetten 1 ,O-5,0 ton d.s./uur per meter 
(effectieve) bandbreedte. 

De te realiseren doorzet is, net als het uiteindelijk haalbare droge stof gehalte, qua specie- 
eigenschappen sterk afhankelijk van O.S. % en korrelgrootteverdeling. De doorzetten van 1 ,O- 
1,5 ton d.s./uur per meter band worden gehaald bij hoog O.S. % en veel materiaal < 16 pm en 
die van 5 ton d.s./uur per meter bij nagenoeg geen O.S.  en normale korrelgrootteverdeling. 
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Naast de specie-eigenschappen is ook het merk zeefbandpers van belang. Over het algemeen 
worden bij de gepresenteerde resultaten met Andritz-machines iets hogere doorzetten per 
meter bandbreedte gehaald. 

Gangbaar zijn doorzetten van 2,0-3,5 ton d.s./uur per meter (effectieve) bandbreedte bij 
"normale" specie. 

Indien men de ontwatering wil opschalen naar een zeer grote permanente installatie wordt 
aanbevolen hiervoor meerdere grote machines (met de maximale bandbreedte van circa 3,5 
meter) te nemen. Men blijft flexibel (door het inzetten van meerdere machines) maar de 
investeringskosten zijn lager in vergelijking met meerdere kleine machines met dezelfde totale 
doorzet. 

5.4.2 Toeslagstoffen 
De gemiddelde PE-verbruiksrange bedraagt ongeveer 1 4  kg/ton d.s. voor de gehele ontwate- 
ring (voorontwatering en mechanische ontwatering). Hierbij gaat het om actief PE. Sterk 
bepalend in de hoeveelheid benodigde (actief) PE per ton d.s. is de grootte van de fractie 
< 16 pm (1 kg PE/ton d.s. bij normale korrelgrootteverdeling en 4 kg PE/ton d.s. bij veel 
materiaal < 16 pm). Sommige gebruikers geven aan dat een grote hoeveelheid minerale olie 
in de baggerspecie het PE-verbruik extra doet toenemen, ander gebruikers bestrijden dit 
echter. De optimale PE-dosering wordt door nagenoeg alle gebruikers van ontwateringsappara- 
tuur vooraf via een laboratoriumstudie bepaald. 

Het blijkt echter dat de PE-verbruiksrange van de verschillende gebruikers van ontwaterings- 
apparatuur ver uit elkaar ligt. De twee uitersten qua PE-verbruiksrange zijn 0,l-1 kg/ton d.s. 
en 1,s-7 kg/ton d.s.. Wat naar voren komt bij het vergelijken van PE-gebruik van de verschil- 
lende ontwateraars is dat diegenen die een uitgebreide laboratoriumstudie vóór mechanisch 
ontwateren uitvoeren en grote aandacht besteden aan PE-aanmaken, mengen en inbrengen 
lagere PE-verbruiksranges hebben. 

De kosten van PE variëren van f 6-12,50/kg PE. Gangbaar is de kostprijs van f 10,-/kg PE. 
Bij afname van zeer grote hoeveelheden PE kan f 6,-/kg PE als een ondergrens gezien 
worden. 

5.4.3 Onderhoud en slijtage 
De toevoerpomp voor het verpompen van het slib en (in geringere mate) de zeefbanden zijn de 
onderdelen die aan de grootste slijtage onderhevig zijn. Deze slijtage ontstaat door onregelma- 
tige belasting of te hoge bandspanning. Cruciaal ten aanzien van deze slijtage is de effectiviteit 
van de hydrocyclonagestap (zandafscheiding). Bij een afsteekdiameter groter dan 100 pm of 
niet goed beheersen van het cycloneren zal grote slijtage en onderhoudskosten het gevolg zijn. 
Een andere belangrijke (maar vaak vergeten) reden voor het moeten vervangen van een band 
is onoplettendheid van de operators. Zo kunnen er bijvoorbeeld tijdens regelmatig onderhoud 
dingen (zoals gereedschap) per ongeluk idop de zeefbandpers vallen, wat bandscheuring tot 
gevolg kan hebben. 

Indien de banden van een zeefbandpers van nylon zijn (beter als polyester) en geen steeknaad 
hebben, bedraagt de theoretische levensduur van een set banden bij normaal gebruik ongeveer 
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6000-8000 draaiuren. Opstarten en stoppen van de installatie heeft hierop nauwelijks invloed. 
De kosten van één zeefband bedragen ongeveer f 17.500,-. Uit praktijkgegevens blijkt dat 
afhankelijk van gebruik er 1-4 keer per jaar een band verwisseld moet worden. 

Totaal onderhoud (naast verwisselen banden ook o.a. onderhoud aan de bandschrapers en 
sproeiers) bedraagt ongeveer 2-3 % van de totale investering. 

5.5 Milieuaspecten 

5.5.1 Ruimtebeslag 
Het ruimtebeslag voor een opstelling met 2 zeefbandpersen (met effectieve bandbreedte van 
circa 2 m) bedraagt globaal: 
- opslagtank (buffering) 75 m2 
- voorindikking 75 m2 
- ontwatering (incl. flocculanttoediening en regelapparatuur) 150 m2 
- waterbehandeling 150 m2 
Geconcludeerd kan worden dat er minimaal 450-750 m2 nodig is, exclusief de opslag van het 
verwerkte materiaal. Bij gebruik van lamellenscheiders in plaats van conventionele indikkers 
kan het benodigde oppervlak nog aanzienlijk teruggebracht worden. 

5.5.2 Stank- en geluidsoverlast 
Geluidsoverlast speelt niet echt een rol (de installatie staat over het algemeen in een hal), een 
shovel maakt meer lawaai dan de installatie. 
Stankoverlast is alleen afhankelijk van de verontreiniging in de specie. 

5.5.3 Energieverbruik 
Energieverbruik van de gehele installatie (2 zeefbandpersen met effectieve bandbreedte van 
circa 2 m) is ongeveer 200-300 kW, het energieverbruik van alleen het ontwaterdeel (voor- 
ontwatering, mechanische ontwatering inclusief randapparatuur) wordt geschat op maximaal 
60-100 kW. 

5.5.4 Behvloeding van de toxiciteit van de produktiereststromen 
Het ontwateren van de specie heeft voor zover bekend geen merkbare invloed op de mobiliteit 
van de verontreinigingen en brengt tevens geen andere (biologische) effecten teweeg. 
Wel is bekend dat in het depot (na ontwateren) een deel van het O.S. afbreekt (door blootstel- 
ling aan de lucht; aërobe omstandigheden), waardoor een gewichtsvermindering optreedt. 
Tevens is bekend dat PE in het ontwaterde materiaal na enkele jaren op natuurlijke wijze 
afbreekt, waarna het sediment vervolgens weer water op kan gaan nemen en "vloeibaarder" 
wordt. De mate waarin deze aspecten voorkomen of een rol spelen, is echter niet bekend. 
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5.6 Kosten 

De onder paragraaf 5.6 gepresenteerde kosten zijn allen gebaseerd op gegevens, zoals die door 
gebruikers en leveranciers van ontwateringsapparatuur zijn verstrekt. 

5.6.1 Investeringskosten 
Volgens prijsopgaven van leveranciers van ontwateringsapparatuur zijn de volgende investe- 
ringskosten representatief voor zeefbandpersen: 

Investeringskosten voor een installatie: 
1 * 2,2 m zeefbandpers "kaal" 
1 * 3,5 m zeefbandpers "kaal" 
1 * 2,2 m zeefbandpers compleet, inclusief voorontwatering 

f f 250.000,- 
f f 350.000,- 
f f 650.000,- 

1 * 3,5 m zeefbandpers compleet, inclusief voorontwatering * f 1.000.000,- 
Bij het opschalen naar meerdere zeefbandpersen ontstaat een kleine besparing (circa 10%). 

5.6.2 Totale kosten 
Bij de volgende uitgangspunten: 
- 
- 
- 
- 
zijn de totale kosten globaal als volgt opgebouwd: 
- Investeringskosten (rente en aflossing) globaal 45-60% van de totale kosten 
- Toeslagmiddelen (PE) ruwweg 2545% van de totale kosten 
- Bediening en energie samen geschat op 510% van de totale kosten 
- Onderhoud circa 2-5 % van de investeringskosten 

een installatie met twee zeefbandpersen met ieder een bandbreedte van circa 2 m, 
ongeveer 2000 draaiuredjaar (250 dagen 8 uur/dag) draait, 
de installatie wordt in 5 jaar afgeschreven, 
de installatie ontwatert over het algemeen gemiddelde specie, 

Op basis van de bovenstaande kostenopbouw zou, uitgaande van een PE-verbruik van 2,O 
kg/ton d.s., een kostprijs van circa f 45,-/ton d.s. mogelijk moeten zijn, gebruikelijk is een 
kostprijsrange varierend van f 25 tot f 60, = per ton droge stof. Bij bijzondere projecten (met 
name bij zeer lastig te ontwateren species; zeer hoog organische stof gehalte en aanwezigheid 
van storende factoren) kan de kostprijs snel oplopen, tot ver boven de f 100,=/ton d.s.. De 
gebruikers van ontwateringsapparatuur spreken bij de uitersten voor ontwateringskostprijs over 
de zeer brede kostprijsrange van f 15,- tot f 250 ,- per ton d.s., gezien het grote scala van 
parameters die de uiteindelijke kostprijs bepalen. 

Uit bovenstaande kostenopbouw blijkt al onmiddellijk welke aspecten de grote verschillen in 
kostprijs voor het ontwateren veroorzaken: 
- Gezien het grote aandeel van de investeringskosten (circa 45-50% van de totale kosten) 

werkt de bezettingsgraad van de installatie zwaar door op de ontwateringskostprijs. 
Indien installaties veel meer als 2000 draaiuren maken (b.v. door de weeks volcontinue 
draaien) of juist te weinig ingezet kunnen worden, zijn de investeringskosten veel lager 
respectievelijk veel hoger en resulteren in lagerehogere kostprijs. 
Een andere factor, die sterk kan variëren en voor een groot deel de uiteindelijke 
kostprijs bepaald, is het PE-verbruik (zie paragraaf 5.4.2). De kosten van het door de 
verschillende bedrijven opgegeven PE-verbruik variëren van f 1 tot f 70,-/ton d.s. (bij 
een prijs van f 10,-/kg PE). 

- 
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- Percentage organische stof en korrelgrootteverdeling. Afgezien van het effect dat deze 
parameters op het PE-gebruik hebben, bepalen ze ook in grote mate de maximale 
doorzet van de ontwateringsinstallatie. Indien het niet mogelijk een hoge doorzet te 
halen zal ook de totale kostprijs toenemen. Immers doordat er langer gewerkt moet 
worden voor een gelijke produktie zullen de bedienings-, onderhouds- en energiekosten 
toenemen. 

Geconcludeerd kan worden dat met name twee aspecten de kostprijs bepalen: 
- bezettingsgraad van de installatie, 
- specie-eigenschappen (met name o. s. % en korrelgrootteverdeling, die doorwerken in 

PE-verbruik en doorzet). 

5.7 Ontwikkelingen ter bevordering van de prestaties van de zeefbandpers 

De ontwikkeling op het gebied van de prestatieverbetering van ontwateren van baggerspecie 
met zeefbandpersen lag in de afgelopen jaren met name op het gebied van optimaal combine- 
ren van de PE-toevoegingen en het gebruik van de zeefbandpersen. 

De verwachting is dat in de nabije toekomst nog meer de nadruk wordt gelegd op: 
1. aanmaken van PE, 
2. exacte plaats(en) van toevoegen van PE aan de te ontwateren materie, 
3. optimaal mengen van sIib met PE (optimaal gebruik van de mengenergie) 
waardoor een nog beter resultaat en rendementsverbetering gehaald moeten kunnen worden. 
Hierbij moet nog een extra PE-besparing van 1520% te realiseren zijn. 

Ook is de afgelopen jaren het belang van een laboratoriumvooronderzoek, dat nagenoeg alle 
gebruikers van ontwateringsapparatuur voor het aannemen van een werk uitvoeren, sterk 
toegenomen. Door het uitvoeren van een lab-voorstudie naar de ontwateringseigenschappen 
van elk individuele specietype, kan onder andere de optimale PE-soort en PE-dosering bepaald 
worden. De relatief hoge lab-kosten worden over het algemeen terugverdiend door lager PE- 
verbruik bij uitvoering. Een dergelijk uitgebreide lab-voorstudie resulteert bovendien in de 
mogelijkheid van een redelijk exacte inschatting van de kosten, zodat ook de verkoopprijs 
scherp ingeschat kan worden. Geen van de partijen (opdrachtnemer en -gever) komt op die 
manier na uitvoering van het werk voor vervelende (financiële of technische) consequenties te 
staan. Voor de effectiviteit van een dergelijk lab-onderzoek is het van groot belang dat een zo 
representatief mogelijk monster door de opdrachtgever wordt aangeleverd (of door de ontwate- 
raar wordt verzameld). 

Een laatste ontwikkelingsrichting is die van de onbemande ontwateringsinstallatie. Door 
middel van continue monitoring, intensieve menging en vergaande automatisering moet dit te 
realiseren zijn. 
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6 VERGELIJKING TUSSEN DE ZEEFBANDPERS EN OVERIGE ONTWA- 
TERINGSAPPARATUUR 

Zeehandpers: 

Voordelen zeefbandpers : 
- bedrijfszeker, 
- continue in bedrijf, 
- niet arbeidsintensief, 
- relatief hoge droge stofgehaltes, 
- 
- 
- 

goed inzetbaar bij sterk wisselende specie-typen, 
filtraat (uitgeperst water) is over het algemeen redelijk van kwaliteit, 
het proces is goed visueel te volgen. 

Nadelen zeefbandpers: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

doorzet sluit niet altijd aan op baggerproces (buffering is meestal nodig), 
niet het hoogste droge stofgehalte, 
soms problemen met het filtraat, 
altijd nat rondom de zeefbandpers, 
kennisniveau operators moet relatief hoog zijn, 
niet zo geschikt voor heel fijn en moeilijk te flocculeren materiaal. 

Verschillende merken zeefbandpers: 
Als de verschillende typen (merken) zeefbandpersen met elkaar vergeleken worden zijn de 
beste resultaten gehaald met de Andritz zeefbandpers. Andritz is over het algemeen wel 
duurder in aanschaf door de zeer robuuste opbouw. De oorzaak voor de betere resultaten ligt 
waarschijnlijk in het feit dat Andritz uit de "minerale" wereld komt, terwijl de andere machi- 
nes meer hun oorsprong kennen in de "zuiveringswereld". De Andritz is dus van oorsprong al 
min of meer ontwikkeld voor materiaal zoals baggerspecie. 

Decant eercentrifuge: 

Voordelen decanteercentrifuge: 
- 
- 
- 

hogere doorzet, indien niet al te hoge droge stof percentages noodzakelijk zijn, 
gemakkelijk mobiel te maken (in container), 
indien het waarschijnlijk is dat bij het ontwateren (vluchtige) verontreinigingen vrijko- 
men, kan de decanteercentrifuge in een afsluitbare controleerbare container geplaatst 
worden, 
slurry's met een droge stof percentage van minder dan 1 % kunnen direct in de decan- 
teercentrifuge ingevoerd worden (dit kan van belang zijn indien langdurige voorontwate- 
ring een negatief effect heeft, bijvoorbeeld opname van verontreinigingen in de waterfa- 
Se), 
relatief ongevoelig voor de grootte en opbouw van het slib (mits kleiner dan 100 pm) en 
gemakkelijk en snel in te regelen bij fluctuaties in de slibsamenstelling, 

- 

- 

- weinig toezicht nodig, 
- bedrijfszeker en robuust. 

- 31 - 



Nadelen decanteercentrifuge (t. o. v. de zeefbandpers met gelijke doorzet): 
- hogere investeringskosten, 
- hoger PE-verbruik, 
- hogere energiekostedton droge stof, 
- grotere revisiekosten, 
- 
- 

decantaat van minder goede kwaliteit, 
gevoelig voor teveel zand in het te ontwateren slib, slijtage en kans op vastlopen neemt 
dan snel toe. 

Wanneer wordt een decanteercentrifuge ingezet: 
- Indien een hoge doorzet vereist is, waarbij een relatief waterige substancies tot maxi- 

maal 35 % droge stof ontwaterd moeten worden, 

Kamefliterpers: 

Voordelen kamerfilterpers (t.o.v. zeefbandpers met gelijke doorzet): 
- 
- 
- 

zeer hoge drogestofpercentages zijn mogelijk (tot 70 % d.s. bij normaal slib), 
kwaliteit van het filtraat over het algemeen goed, 
over het algemeen weinig problemen met species met hoog minerale oliegehalte, 

Nadelen kamerfilterpers (t.o.v. zeefbandpers met gelijke doorzet): 
- bedrijfsvoering niet continue (door altijd minimaal twee kamerfilterpersen tegelijk in te 

zetten, kan het nadeel van de 'batch-wise inzetbaarheid' enigszins opgelost kan worden; 
het materiaal wordt ingespoten als andere kamerfilterpers staat te persen), 
lagere doorzet (vuistregel bij normaal slib is 35 kg d.s./uur per m2 filteroppervlak), - 

- arbeidsintensiever. 

Wanneer wordt kamerfilterpers ingezet: 
- bij kleine hoeveelheden te persen materiaal, die relatief moeilijk persbaar zijn en 

waarvoor hoge droge stof gehaltes vereist zijn (bijvoorbeeld: bij grondwaterreiniging en 
hydroxite-slib). 

Andere ontwateringsapparatuur: 

Een vacuümdrumflter is meer geschikt voor grovere (zandiger) materialen in vergelijking met 
baggerspecie. Doorzet wordt uitgedrukt in liters per uur per m2 filtratieoppervlak en varieert 
tussen de 150 en 750 l/uur per m2, gangbaar is tussen de 25 en 300 lhur  per m2 (vloeistof met 
10-15 % d.s.). Het filtratieoppervlak van een vacuümdrumfilter varieert tussen 0,3 en 100 m2. 
Voordeel is dat sterk wisselende speciessoorten geen grote problemen opleveren (niet gevoelig 
voor incidenteel wat grotere korrels). Nadeel is dat zeer weinig bedrijven ervaringen hebben 
met het ontwateren van baggerspecie met dergelijke apparatuur. De beschikbare ervaringen 
variëren van "het apparaat voldoet" tot "slechte ervaringen". 
Een vacuümbandfilter heeft een minder hoge doorzet dan een zeefbandpers. Ook met dit 
ontwateringsapparaat is echter nog nauwelijks praktijkervaring opgedaan met baggerspecie in 
Nederland. 
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BIJLAGE 1 Vragenlijsten 

Vragenlijst aan leveranciers/producenten ontwateringsapparatuur 
Vragenlijst aan gebruikers van ontwateringsapparatuur 

bijlage I 
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Vragenlijst Inventarisatie Ontwateren Baggerspecie (leverancierdproducenten) 

1. TYP 
Welk type@) mechanische ontwateringsapparatuur levert u (b.v. zeefbandpers, kamerfilter- 
pers, decanteercentrifuge, vacuümdrumflter etc.)? 
. 
. 

welke merken ontwateringsapparatuur levert u? 
bent u producent of importeur van deze apparatuur? 

Als u leverancier bent van meerdere typen ontwateringsapparatuur, wil u de nuvolgende 
vragen dan per ontwateringstype behandelen. 

2. Voorbehandeling 
Is een voorbehandeling @.v. indikstap of zandverwijdering) noodzakelijk voor een effectieve 
ontwatering? 
. 
. 

zo ja, waaruit bestaat deze voorbehandeling? 
wat is het vereiste minimale droge stof percentage als ingangspercentage voor de 
mechanische ontwatering? 

3. Eisen aan de waterbodem 
Kan de ontwateringsapparatuur alle types baggerspecie aan? 
. alle soorten waterbodems (zandrijk, slibrijk etc.)? 
. alle soorten verontreinigingen? 

4. Productresultaten 
Welke (waterbodem)productresultaten haalt u met (de verschillende) ontwateringsapparatuur? 
. wat is het begin en vervolgens eind droge stof gehalte? 
. kunt u bij ieder ontwateringsresultaat het percentage organische stof en korrelgroottef- 

racties <2, < 16 en <63 pm opgeven? 
Moet de waterfase nabehandeld worden? 
. zo ja, waaruit bestaat deze waterbehandeling? 

5. Procesaspecten 
Wat is de gebruikelijke en maximale doorzet (capaciteit) van de verschillende apparaten? 
. als de doorzet varieert per specie, welke parameter bepaald dan de doorzet? 
. kan de doorzet van de ontwateringsapparatuur uw inziens gemakkelijk nog verder 

opgeschaald worden en zo ja, tot welke schaal? 
Kan de ontwateringsapparatuur flexibel ingezet worden? 
. is de bedrijfsvoering batch, semi-continue of continue? 
. moet er veel onderhoud aan de apparatuur gedaan worden? 
. zijn er bepaalde onderdelen aan grote slijtage onderhevig? 
Verbetert het gebruik van toeslagstoffen (o.a. chemicaliën) de ontwateringsgraad van de 
baggerspecie? 
. wat is globaal de optimale dosering per toeslagstof en waar is deze voornamelijk van 

afhankelijk? 
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6. Milieuaspecten 
Wat voor effecten heeft de ontwateringsapparatuur op het milieu? 
. Wat is het totale ruimtebeslag voor uw ontwateringsapparaat met de grootste doorzet 

(inclusief eventuele voor- en waterbehandeling). 
Leidt het gebruik tot stank- edof geluidsoverlast? 
Wat is het energieverbruik van de installatie (afhankelijk van de doorzet). 
Beïnvloedt het ontwateren de toxiciteit van de baggerspecie (mobiliteit/biologische 
effecten)? 

. 

. 

. 

7. Kosten 
Wat zijn de globale kosten van het ontwateren (per ingaande m3 of per ton d.s.) en waar 
hangen deze met name van af? 
. 
. 
. 

Wat zijn de kapitaalinvesteringedaanschaf apparatuur? 
Wat zijn globaal de operationele kosten? 
Wat kost het gebruik van toeslagmiddelen? 

8. Algemeen 
. Welke voor-en nadelen heeft uw type ontwateringsapparatuur ten opzichte van andere 

ontwatering stypes? 
Welke voor- en nadelen heeft uw ontwateringsapparatuur ten opzichte van andere 
vergelij kbare ontwateringsapparatuur van hetzelfde type? 
Als u verschillende types ontwateringsapparatuur levert, kunt u dan globaal aangeven 
onder welke condities u de ene ontwateringstype adviseert ten opzichte van een andere? 
Kunt u een lijst met gebruikers van uw apparatuur (voor het ontwateren van baggerspe- 
cie) verzorgen? 

. 

. 

. 
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Vragenlijst Inventarisatie Ontwateren Baggerspecie (gebruikers van ontwateringsappara- 
tuur): 

1. Type 
Welk type@) mechanische ontwateringsapparatuur gebruikt u (b.v. zeefbandpers, kamerfilter- 
pers, decanteercentrifuge, drumfilter etc.)? 
. 
. 

welke merken en typeaanduiding ontwateringsapparatuur gebruikt u? 
wie was de producent of importeur van deze apparatuur? 

Als u meerdere typen ontwateringsapparatuur gebruikt, wil u de nuvolgende vragen dan per 
ontwateringstype behandelen. 

2. Voorbehandeling 
Is een voorbehandeling (b.v. indikstap of zandverwijdering) noodzakelijk voor een effectieve 
ontwatering? 
. 
. 

zo ja, waaruit bestaat deze voorbehandeling? 
wat is het vereiste minimale en gangbare droge stof percentage als ingangspercentage 
voor de mechanische ontwatering? 

3. Eisen aan de waterbodem 
Kan de ontwateringsapparatuur alle types baggerspecie aan? 
. alle soorten waterbodems (zandrijk, slibrijk etc.)? 
. alle soorten verontreinigingen? 

4. Productresultaten 
Welke (waterb0dem)productresultaten haalt u met (de verschillende) ontwateringsapparatuur? 
. wat is het begin en vervolgens eind droge stof gehalte? 
. kunt u bij ieder ontwateringsresultaat het percentage organische stof en korrelgroottef- 

racties <2, < 16 en <63 pm opgeven? 
Moet de waterfase nabehandeld worden? 
. zo ja, waaruit bestaat deze waterbehandeling? 

5. Procesaspecten 
Wat is de gebruikelijke en maximale doorzet (capaciteit) van de verschillende apparaten? 
. als de doorzet varieert per specie, welke parameter en hoe bepaald dan de doorzet? 
. kan de doorzet van de ontwateringsapparatuur uw inziens gemakkelijk nog verder 

opgeschaald worden en zo ja, tot welke schaal? 
Kan de ontwateringsapparatuur flexibel ingezet worden? 
. is de bedrijfsvoering batch, semi-continue of continue? 
. moet er veel onderhoud aan de apparatuur gedaan worden? 
. zijn er bepaalde onderdelen aan grote slijtage onderhevig? 
Verbetert het gebruik van toeslagstoffen (o.a. chemicaliën) de ontwateringsgraad van de 
baggerspecie? 
. wat is globaal de optimale dosering per toeslagstof en waar is deze voornamelijk van 

afhankelijk? 
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6. Milieuaspecten 
Wat voor effecten heeft de ontwateringsapparatuur op het milieu? 
. Wat is het totale ruimtebeslag voor uw ontwateringsapparatuur (inclusief eventuele voor- 

en waterbehandeling). 
Leidt het gebruik tot stank- edof geluidsoverlast? 
Wat is het energieverbruik van de installatie (afhankelijk van de doorzet). 
Beïnvloedt het ontwateren de toxiciteit van de baggerspecie (mobiliteithiologische 
effecten)? 

. 

. 

. 

7. Kosten 
Wat zijn de globale verkooptarieven van het ontwateren (per ingaande m3 of per ton d.s.) en 
waar hangen deze met name van af? 

8. 

Wat zijn de kapitaalinvesteringedaanschaf apparatuur? 
Wat zijn globaal de verhouding tussen vaste kosten, operationele kosten? 
Wat kost het gebruik van toeslagmiddelen? 

Algemeen 
Wat waren voor u de belangrijkste argumenten om voor een bepaalde ontwateringsappa- 
raat (of combinatie van) te kiezen? 
Welke voor-en nadelen heeft uw type ontwateringsapparatuur ten opzichte van andere 
ontwateringstypes? 
Als u verschillende types ontwateringsapparatuur gebruikt, kunt u dan globaal aangeven 
onder welke condities u het ene ontwateringstype inzet ten opzichte van een andere? 
Kunt u een lijst van projectreferenties (van het ontwateren van baggerspecie) verzorgen? 
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BIJLAGE 2 Bedrijven, die hebben meegewerkt aan de inventarisatie 

Bijlage 2a: Leveranciers/producenten van ontwateringsapparatuur, die meegewerkt 
hebben aan de schriftelijke enquête 

Bijlage 2b: Gebruikers van ontwateringsapparatuur, die meegewerkt hebben aan de 
schriftelijke enquête 

bijlage 2 
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Bijlage 2a 

Leverancierdproducententen van ontwateringsapparatuur, die meegewerkt hebben aan de 
inventarisatie 

- Andntz 
- Sernagiotto 
- Noxon 

- Hysep 
- Dom Oliver 
- Ritterhaus + Blecker, 
Passavant 
- GVS, KHD 
- KHD 

ja 

nee 

ja 

Op de Bies 17, 6333 BV, 
Schimmen, 04404-1617 

PB 687, 2901 AM, Capelle 
dd Ussel 

PB 820, 1000 AV, Amster- 
dam, 020-58291 1 1  

Berkel en Roderijs, 01891- 
15822 

- drogen 

- zeefbandpers 

- indiktafel 
- zeefbandpers 

- High Intensity Press 
- kamerfilterpers 

- membraamfiiterpers 
- decanteercenmfuge 
- vacuum dmmtiilter 
- Tube Press 

- kamer- en mem- 
braamfílterpers 
- zeefbandpers 

PB 2058, 5300 CB, Zalt- 
bommel, 04180-78970 

PB 46, 3155 ZG, Maasland, 
01899-20033 
PB 40, 9640 AA, Veendam, 
05987-19456 

- indikker 
- zeefbandpers en 
decanteercentrifuge 

- filtreren indusmële 
vloeistoffen 
- vacuumtrommelfilter 

Merk(en) ontwaterings- I Ervaring Naam bedrijf 
apparatuur mechanisch 

ontwateren 
baggerspecie 

nee 
~p 

Aspen Consulting 
Uden,-041<2-60688 i tering 

PB 752, 3000 AT, Rotter- - zeefbandpers 
dam, 01891-13944 - zeefbandpers 

- decanteercenmfuge 

Bergmann-Linatex 

Don-Oliver 

Ecoservice 

- decanteercenmfuge 
- centipress 

Energie en Milieutechniek I nee 
Entec 

Geveke (Werktuigbouw, 
Procesapparatuur) 

- Andntz Sprout-Bauer 
- Machinefabrik An- 
dntz, Andr. Sprout-B. 
- Machinefabr. Andritz 
- Filox Filtertechniek, 
Edwards & Jones 
- Ishigaki 

- Machinefabr. Andritz 
- Denver Sala 

- Ritterhaus + Blecker 

- Guinard 

Hydrochemie Conhag bv 

%ki+7 - G u W  Merrem & André de la 
Porte 

Moor I nee 
Nivoba Engeneering - NIVOBA I ja 

Pannevis PB 8264, 3503 RG, Utrecht, - vacuumbandfilter 
03048241 1 - vacuumpersbandfilter 

Chr. Huygenstraat 14, 2665 - zeefbandpers 
KX, Bleiswijk, 01892-18788 - decanteercenmfuge 

PB 4, 2130 AA, Hoofddorp, geen apparatuur voor * 02503-78300 ontwatren baggerspecie 

-Pannevis ~ ~ Irp-- 
- Pannevis 

- Pieralisi 
- Pieraiisi 

Piemlisi 

Spaans Babcock I nee 

PB 3220, 2280 GE, Rijs- - decanteercentrifuge 
wijk, 070-3906555 I i;iihuiek GmbH I ja 

ja/nee 

l'EMA Chemical & Mme- 
ral Process Equipment 
Van Wijk & Boerma Pom 
pen bv 

PB 95, 9700 AB, Gronin- 
gen, 050421621 I braamfilterpers 

- kamer- en mem- 
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I Naam bedrijf I Adres, telefoon I ontwateringstype I Merk(en) ontwaterings- I Ervaring 
mechanisch 
ontwateren I baggerspecie 

apparatuur 

Westfalia Separator PB 375, 5430 AJ, Cuijk, 

rend. 02990-25956 

- decanteercentrifuge - Westfalia 

- Bellmer 
- zeefbandpen - Bellmer 
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Bijlage 2b 

Ballast-Nedam Milieu- 
techniek 

Gebruikers van ontwateringsapparatuur, die meegewerkt hebben aan de inventarisatie 

PB 2028, 3500 GA, Utrecht, - zeefbandpers 
030-8801 14 

Merk(en) ontwate- 
ring sapparatuur 

1 Boskalis Dolman 

Naam bedrijf 

1 C.T. Boshuis & Zn 

Adres, telefoon 

I 

1 BSN Bodemsanering 
1 Nederland bv 

Gebruik van ontwate- 
Mgstype 
(in eigen beheer) 

Heymans 

M C  

Lage Landen 

Ervaring 
mechanisch 
ontwateren 
baggerspecie 

ja 

PB 377, 5240 AJ, Rosmalen, - zeefbandpers - Andritz ja 
04192-89358 
PB 3, 3360 AA, Sliedrecht 

04120-40979 ontwateren) 

nee 

Maaskade 9, 5347 KD, Oss 

PB 2,2964 ZG, Groot-Am- 
men, 01842-7200 
PB 8, 2960 AA, Kinderdijk 

PB 1007,4200 CA, Gori- 
chem. 0183046700/744 

- vacuümdrumfilter ja 

- zeefbandpers - Klein nee (zuive- 
ringsslib) 

nee 

nee 

Nijverheidsbuurt 4, 3474 LB, 

PB 14, 1160 AA, Halfweg, 

PB 687, 5140 AR, Waalwijk 

Zegveld, 03489-1595 

02907-801 1 

04 160-442 15 

Tijdoksmt 28, B-8380, 
Zeebrugge, België 
Industrieweg 83, 5145 PD, 
Waalwijk, 04160-33555 

- zeefbandpers - Klein ja 

- decanteercenmfuge - Pieralisi ja 

- zeefbandpers - F.-Alpin ja 

- decanteercenmfuge - Guinard 

- zeefbandpers - Andritz 
- zeefbandpers - Bellmer 
- zeefbandpers - Klein ja 

nee 

- Bellmer 

Taankade 22, 3311 TN, 
' Dordrecht, 078-149077 

- zeefbandpers 
- zeefbandpers 

- AndrOtz 
- EMO 

~ ~ 

natuurlijke ontwatering nee PB 44, 3700 AA, Zeist, 

PB 10128, 6OOO GC, Weert, 
04950-43035 

03404-23104 
- zeefbandpers 
- zeefbandpers 

- Klein 
- Omega (Entec) 

Ecotechniek - zeefbandpers & HIP 
(gepland) 

- Andritz nee PB 1330, 3600 BH, M m -  
sen, 03465-57700 
PB 308,7460 AH, Rijssen, 
0548040584 

Geokinetics nee geen (electro-osmose) 

- zeefbandpers 
- zeefbandpers 
- vacuumnconsolidatie 

HAM-VOW PB 8,4250 DA, Werkendam, 
01835-2244 

- Sergiotto 

- omwikkelig in 
eigen beheer 

- AndntZ 

- F.-Alpin 
- Andritz 
- Bellmer 

Heidemij Realisatie PB 660,5140 AR, Waalwijk, 
04160-44044 

- zeefbandpers 
- zeefbandpers 
- zeefbandpers 

- zeefbandpers 
- kamerfilterpers 

Van Den Heuvel Wer- 
kendam B.V. 

PB 9, 4250 DA, Werkendam, 
01835-1766 

- BeUmer 
- Diefenbach 

Mosmans Mieraaltech- 
niek B.V. 

Mourik Groot Ammers 
bv 

MTI Holland B.V. 
NBM Milieu en Speci- 
aliteiteflodemsanerinine 

Recycling Nederland 
B.V. 

De Ruiter Milieutech- 
nologie 

Serasea 

Silt 

Van Der Valk+De Groot 
bv 
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Naam bedrijf 

VBM (Verwerking Be- 
drijfsafvalstoffen Maas- 
vlakte) 

Adres, telefoon 

PB 1016, 3180 AA, Rozen- 
burg, 01818-63099 

Gebruik van ontwate- 
Mgstype 
(in eigen beheer) 

Vissers’Milieutechniek 
NSM (Nederlandse Slib- 
verglazings Maatschappij) 

- drogen PB 1125, 6201 BC, Maas- 
tricht, 043-254744 

Merk(en) ontwate- 
ring sapparatuur mechanisch 

baggerspecie 

bijlage 2 

- 6 -  



BIJLAGE 3 Geinterviewde bedrijven 

De volgende bedrijven zijn met betrekking tot de inventarisatie mechanische ontwateringstech- 
nieken geinterviewd: 

Boskalis Dolman de heer Van Dam (Boskalis) 
de heer Jansen (Boskalis) 
de heer Wevers (POSWIDHV) 

de heer Koomneef (DHV Water) DHV Water 

Naam bedrijf 

Amsterdam, 8 maart 1995 

Amersfoort, 24 juli 1995 

Ballast-Nedam 

Bergmann-Linatex 

I Deelnemers aan het gesprek 

de heer Roza (Ballast-Nedam Baggeren) 
1 de heer Epskamp (Hexaconsult) 
de heer Wevers [POSWIDHV) 

de heer S. Rozendaal (Bergmann) 
de heer Sisselaar (Bergmam) 
de heer Wevers (POSW/DHV) 

Plaats en datum van het gesprek 

Zeist. 10 maan 1995 

Berkel Rodenrijs, 29 maart 
1995 

’ 
Ecotechniek 

Heidemij Realisatie/ Serasea 

de heer Buis (Ecotechniek) 
de heer Barbier (Ecotechniek) 

Maarssen, 14 maart 1995 

de heer Krijnen (Serasea) 
de heer Wevers (POSWIDHV) 

de heer De Groot (Heijmans) 
de heer Wevers (POSWDHV) 

Moerdijk, 18 april 1995 
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BIJLAGE 4 Lijst van bedrijven die zijn aangeschreven voor de schriftelijke enquete 

Producentedleveranciers ontwateringsapparatuur: 

Alb. Klein bv, Maarssen 
Alfa-Laval Industrie, Maarssen 
Amafilter, Alkmaar 
Antec, Stellendam 
Aspert Consulting , Uden 
Dorr-Oliver, Hoofddorp 
Energie en Milieutechniek, Schimmert 
Entec Holland bv, Capelle a/d Ussel 
Flottweg Nederland, Heemstede 
Geveke (Werktuigbouw, Procesapparatuur), Amsterdam 
GMU Milieutechniek, Alblasserdam 
Groenmilieu, Maassluis 
GTI Mechanical, Geleen 
Hydrochemie Conhag bv, Berkel en Roderijs 
Innova, Heinkenszand 
Koks Milieu en Voertuigtechniek, Alkmaar 
Köpcke Industrie bv, Stellendam 
Larox (Protrade) 
Linatex, Berkel en Rodenrijs 
Mecola Milieutechniek bv, Wijchen 
Merrem & André de la Porte, Zaltbommel 
Meyn Water Treatment bv, Zaandam 
Moor, Maasland 
Morselt, Borne 
MTOF, Maarssen 
Nering Bögel bv, Weert 
Nivoba Engeneering, Veendam 
Pannevis, Utrecht 
Passavant bv, Doetichem 
Pieralisi, Bleiswijk 
Reyners Engeneering, Purmerend 
Spaans Babcock, Hoofddorp 
Stork Environmental Systems bv, Amsterdam 
Stork Bosman bv, Piershil 
Technisch Bureau Dahlman, Maassluis 
Technische Maatschappij Bergman bv, Berkel & Rodenrijs 
TEMA Chemica1 & Mineral Process Equipment, Rijswijk 
TCA Milieutechniek, Amsterdam 
Tjaden, Haarlem 
Van Wijk & Boerma Pompen bv, Groningen 

bijlage 4 

- 1 -  



Westfalia Separator, Cuijk 
Zenon Environmental, Purmerend 
Zuidema Milieu, Hoogeveen 

(in totaal 43 bedrijven) 

Gebruikers ontwateringsapparatuur: 

Agris ys tem,  Pijnacker 
ATM, Moerdijk 
Badger, Den Haag 
Ballast-Nedam Milieutechniek, Utrecht 
Boskalis Dolman, Dordrecht 
C.T. Boshuis & Zn, Zeist 
BSN Bodemsanering Nederland bv, Weert 
De Ruiter Milieutechnologie bv, Halfweg 
Dosco Klein, Avenhom 
Ecotechniek, Maarssen 
Geokinetics, Rijssen 
HAM-VOW, Werkendam 
Heidemij Realisatie, Waalwijk 
Heuvel, Werkendam 
Heymans, Rosmalen 
HWZ Milieu, Gouda 
Makuport BV Biotech, Haarlem 
Milieuwerktuigen der Lage Landen, Heesch 
Mourik Groot Ammers bv, Groot-Ammers 
Nalco Chemivals bv, Tilburg 
NBM Milieu en SpecialiteitenlBodemsanering, Gorichem 
PW Systems, Stramroy 
Riebeeck, Amsterdam 
Scarabee Waste Conversion bv, Sterksel (Maarheeze) 
Schelde Milieutechnologie bv, Goes 
Serasea, Waalwijk 
Siemerink bv, Geertruidenberg 
V.D.S., VAM Drilling Solids, Assen 
Van Der Valk+De Groot bv, Waalwijk 
Vandenbroek International bv, Driebergen-Rijssenburg 
VBM (Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlekte), Rozenburg 
Vissers’Milieutechniek NSM (Nederlandse Slibverglazings Maatschappij), Maastricht 
Waterbodemgroep, Alblasserdam 

(in totaal 33 bedrijven) 

bijlage 4 

- 2 -  


