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BF1 16 maart 2016,
Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs)
Boogaard, Floris; 10-3-2016
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Problematiek

• Door wisselende waterstanden in gemaal zorgt in-
en uitredende lucht voor geuroverlast en
gezondheidsrisicos.

• Bestrijding ervan is kosten- en arbeidsintensief,
vergt ruimtebeslag, produceren afvalproducten en
werken niet altijd naar behoren.

Idee: de kelderballon

• Idee: Jack Jonk (WBD)
• De ballon moet de uittredende lucht opvangen en later

weer afgeven aan het gemaal. Hierdoor minder/geen
geuroverlast en gezondheidsrisicos.

water

pompkelder

kelderballon

Drain

ballon

Lucht/h2S

Extern/intern
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Onderzoeksvragen

Inzicht in praktijk functioneren van kelderballon
• Wat is de optimale materiaalkeuze en dimensies van de

ballon?
• Welk onderhoud is benodigd bij de kelderballon?
• Hoopt h2s zich op in de ballon?
• Wat zijn de kosten (incl onderhoud) aan de ballon?

Fasering onderzoek

Fasen (na simulatie):
• Pilot 1 oriënterende pilot RWZI Zaandam (HHNK)
• Pilot 2 interne kelderballon: gemaal Moordrecht (HHSK)
• Pilot 3 externe kelderballon: gemaal Zegge (WBD)

Eenheid Pilot 1 Pilot 2 Pilot 3

locatie Zaandam Moordrecht Zegge
Kelderballon Intern/extern extern intern extern
Datum aanleg maand: jaar December 2011 3/2013 4/2015
Inhoud
kelderballon

m3 4 30 75



4

meetplan

Er zijn metingen verricht naar:
• De waterstanden in het gemaalkelder
• Concentraties H2S in de kelderballon en gemaalkelder
• Bij kelderballon Zegge zijn tevens H2S in de omgeving
geplaatst.
Tevens is een logboek bijgehouden (activiteiten, kosten
voor aanleg en onderhoud).

Oriënterende Pilot 1:
Eenheid Pilot 1

locatie Zaandam
Kelderballon Intern/extern extern
Datum aanleg maand: jaar December 2011
Inhoud kelderballon m3 4

f1
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f1 Beschikbaarheid van een ademende kelder (effluent VBT dus veel H2S en andere geuren)
Dagelijkse controle van medewerkers rwzi
Geen gevaarlijke situatie wanneer zak niet werkt of stuk gaat
Eenvoudige controle van de gassamenstelling van de zak (explosiegrenzen van de gassen H2S, H2,
CH4,…)
Geen risico van vandalisme
Geen noodzaak voor een bescherming van de zak dmv bijvoorbeeld een gesloten container
fcb; 6-2-2013
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Conclusies oriënterende pilot

• De ballon functioneert volgens verwachting
• Monitoring geeft detail inzicht in o.a. de drukopbouw en

H2S (max 100 ppm).
• Kosten ballon 255 euro (geheel 500 euro)
• Materiaal heeft proefduur doorstaan (geen onderhoud).

Pilot 2 interne kelderballon:
Moordrecht (HHSK)

Eenheid Pilot 2
locatie Moordrecht
Kelderballon Intern/extern intern
Datum aanleg maand: jaar 3/2013
Inhoudkelderballon m3 30

Conclusies:
• Functioneert goed
• Kosten 630 euro
• Geen ophoping h2s
• Materiaal in tact
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Pilot 3 externe kelderballon:
Zegge (WBD)

Pilot 3
locatie Zegge
Kelderballon extern
Datum aanleg 4/2015
Inhoudkelderballon 75 m3

kelderballon

Conclusies:
• Functioneert goed
• Kosten 20.000
• Geen ophoping h2s
• Materiaal in tact

Visuele impressies/info

http://www.climatescan.nl/page?details=216
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Conclusies
• Interne en externe kelderballon in de praktijk mogelijk
• Op hoofdlijnen functioneerden ze zoals verwacht:

• geen onderhoud nodig
• De kosten indicatie: 500 - 20.000 euro
• geen ophoping H2S in kelderballon en put gemeten
• geen stankklachten na implementatie van de 3 kelderballonen

• BC: kelderballon is een kansrijk alternatief voor geurbestrijding, echter:
kosteneffectiviteit is locatie specifiek en afhankelijk van ontwerp en

inpassing.

• Volgende aandachtspunten:
• beschikbare ruimte (extern vraagt bovengronds ruimtebeslag),
• materiaaleigenschappen ballon (bestand tegen beschadiging),
• onderhoud (bv condensvorming) en
• veiligheid (bij externe kelderballon).

BF2

Meer info?

• Stowa Rapportage
• medio 2016

• Artikel
• Films: www.climatescan.nl

Cora Uijterlinde
STOWA
033-4603230
uijterlinde@stowa.nl

Floris Boogaard
Floris.boogaard@tauw.nl
0651556826
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BF2 beschadiging van buitenaf of drijfvuil),
Boogaard, Floris; 10-3-2016
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