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4  Oxydatiebedden

In deze processtap vindt de eigenlijke biologische 
zuivering plaats met met behulp van micro-organ-
ismen. Een oyxydatiebed, de rioolwaterzuivering 
Kronenkamp had er twee met een gezamenlijke 
inhoud van 1256 m3, is een tank gevuld met lava- 
stenen en grind. Met behulp van een vierarmige 
molen werd het afvalwater over de zorgvuldig 
aangebrachte stenen 
uitgespreid, waarna het 
wegzakte. Op de stenen 
vormde zich een bio- 
logische huid van micro- 
organismen en hogere 
organismen als wormen 
en insectenlarven. 
Tezamen met de zuurstof uit de buitenlucht die in 
het stenen bed kon doordringen, werden de orga-
nische stoffen in het afvalwater in de opgebouwde 
biologische huid afgebroken. Het gezuiverde water 
zakte uiteindelijk door een waterdoorlatende vloer 
naar een meetgoot.

5  Meetgoot

Het water in de meetgoot werd gebruikt om via 
monsters de kwaliteit van het uitstroomwater te 
testen. Voldeed de kwaliteit aan de norm, dan 
volgde lozing op het oppervlaktewater. Dat was in 

de begintijd van de riool-
waterzuivering de sloot 
die liep op de plek waar 
nu het parkeerterrein is. 
Indien de kwaliteit niet 
aan de norm voldeed, 
dan volgde een extra 
zuiveringsstap via de 
nabezinktank.

8  Gashouder (nagistingstank)

Slib en vrijgekomen biogas uit de voorgistingstank 
werd naar de naastgelegen gashouder ofwel 
nagistingstank geleid. Het ontsteeg het slibwa-
ter en hoopte zich onder de beweegbare, zware 
deksel op die boven op de nagistingstank lag. Zo 
kon het gas ontsnappen als de druk in de tank te 
hoog werd. Het gas werd 
onder meer gebruikt 
voor het opwarmen van 
de voorgistingstank. De 
twee gistingstanks had-
den een gezamenlijke 
inhoud van 1000 m3.

9  Slibvelden

Het vergiste slibafval werd uiteindelijk naar de 
aanwezige slibvelden gepompt en verspreid. Het 
oppervlak van de slibvelden was 2000 m2. Het 
restwater zakte de grond is. De slibmassa liet men 
drogen en werd daarna eruit geschept. Omdat 
het slib vruchtbaar was, werd het door particulier-
en en boeren gebruikt voor bemesting van hun 
grond. Dat duurde totdat er een verbod op het 

uitrijden ervan kwam als 
gevolg van de aanwezig-
heid van zware metalen. 
Het droge slib werd toen 
afgevoerd naar een 
gespecialiseerd verwerk-
ingsbedrijf.

10  Affakkelinstallatie
Het teveel aan biogas dat men niet kon gebruiken, 
werd afgefakkeld. 

6  Nabezinktank (inhoud: 800 m3)

Oorzaak van de ontoereikende zuivering waren 
deeltjes van de biologische huid in de oxy-
datiebedden die loslieten en andere onopge-
loste deeltjes uit de 
processtappen voor 
de oxydatiebedden. 
Het gezuiverde water 
verdween weer naar 
de meetgoot voor een 
tweede bemonstering.

7  Voorgistingstank

Het slib afkomstig uit de voor- en nabezinktank 
werd doorgepompt naar de voorgistingstank. 
Dit was een afgesloten ruimte waarin de natte 

slibmassa werd rondge-
draaid en tegelijkertijd 
verwarmd tot 33˚C.  
Door de warmte kwam 
het vergistingsproces 
goed op gang. Anaerobe 
bacteriën, bacteriën die 
geen zuurstof behoeven, 

zorgden voor een stabiele slibmassa die niet meer 
kon gaan rotten. Bovendien verkleinden ze het 
volume en zorgden ze voor een betere ontwater-
ing van het slib. Bij die vergisting kwam biogas vrij, 
een mengsel van methaan en kooldioxide. Wilt u Het Filter of een 

andere ruimte huren?
Neem gerust contact op!

Ontdek de geschiedenis 
van de waterzuivering
in Neede
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Het rioolwaterzuiveringsproces op de Kronen-
kamp kende de volgende processtappen: 

1  Ontvangstkelder

De ontvangstkelder was de centrale plek waar al het 
afvalwater uit het dorp verzameld werd. Vanuit de 
ontvangstkelder werd het water doorgestuurd naar 
de zandvang. Tijdens dat 
proces viste een rooster- 
hark het grove vuil uit 
het water. Dat laatste 
werd opgevangen in een 
container en afgevoerd.

2  Zandvang

Vanuit de ontvangstkelder werd het water omhoog 
gepompt naar een ondiepe tank op het dak van het 
bedieningsgebouw van de rioolwaterzuivering, de 
zandvang. Omdat Neede een zogenaamd gemengd 
rioolstelsel heeft, bedoeld voor de afvoer van zowel 
huishoudelijk afvalwater als zandhoudend regen- 
water, was het nodig om het zand te scheiden. 
Het ontbreken van een zandvang namelijk zou tot 
slijtage van de pompen en verstopping in de leidin-

gen leiden. Door 
het water trager te 
laten stromen, kon 
het zand wegzakken 
naar de bodem van 

de zandvang. Via een draaiende schraper werd het 
vervolgens afgevoerd naar een container op de 
grond. Het water werd doorgepompt naar de voor-
bezinktank. De pompen daarvoor bevonden zich in 
de kelder van het centrale bedieningsgebouw.

 Voorbezinktank

De voorbezinktank, met een inhoud van 765 m3,  
had tot doel de scheiding van zoveel mogelijk niet 
opgeloste deeltjes in het afvalwater. De lichtere 
deeltjes, zoals vetdeeltjes, dreven naar het water-
oppervlak (flotatie) en werden met behulp van een 
drijvende arm weggeduwd naar een bak die naast 
de tank stond. De zwaardere deeltjes hechtten zich 
van nature aan elkaar (flocculatie) en zakten door 
hun toegenomen gewicht en de zwaartekracht 
naar de bodem van 
de tank. Soms werd 
dit natuurlijke pro-
ces via chemische 
weg versneld (che-
mische flocculatie). 
Het bezinksel, ook 
wel slib genoemd, 
werd via een arm 
naar een slibzak geduwd en afgevoerd naar de 
voorgistingstank (zie ook processtap 7). Het voor-
bezinken is een belangrijke stap om het dichtslib-
ben van de volgende zuiveringsstap, de oxydatie-
bedden, te voorkomen.

Hoe verliep het
rioolwaterzuiverings-
proces op de
Kronenkamp?
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PlattegrondWat is
rioolwater-
zuivering?
Biologische rioolwaterzuivering is 
een procedé waarbij het vuile water 
vanuit de huishoudens met behulp van 
bacteriën weer wordt schoongemaakt. 
Via het rioolstelsel wordt het afvalwater, 
ook wel influent of instroomwater 
genoemd, naar de rioolwaterzuivering 
getransporteerd. Vervolgens doorloopt 
het waterzuiveringsproces een aantal 
stappen waarin het afval van het 
restwater wordt gescheiden. Het afval 
wordt ontdaan van (bruikbare) stoffen, 
zoals metalen, fosfaat en slib. 
Het restwater wordt uiteindelijk 
als schoon, gezuiverd water op het 
oppervlaktewater geloosd. Dit water 
wordt ook wel effluent of uitstroomwater, 
genoemd. De kwaliteit ervan is zo goed 
dat er vissen in kunnen zwemmen.
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