one-stepfilter: in één stap naar
effluent van KRW-kwaliteit
Waternet heeft eind mei op rwzi Horstermeer als eerste waterschap het One-Stepfilter in gebruik genomen voor de nabehandeling van effluent. Het filter verwijdert in één behandelingsstap een groot aantal stoffen vergaand uit het effluent,
zoals stikstof, fosfaat en medicijnresten. Het filter is bovendien zeer robuust en kosteneffectief. STOWA
droeg bij aan het praktijkgereed maken ervan.
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Er worden in eerste instantie vijf filters gebouwd die al
het DWA (droogwaarafvoer red.) behandelen. De filters
hebben een maximale capaciteit van 1550 m3/h. Mochten
de resultaten tegenvallen, dan kunnen we nog twee filters bijplaatsen en meer water behandelen, zodat we toch
aan de gestelde effluent-eisen kunnen voldoen.’
Manon Bechger was blij met de rol die STOWA speelde
bij de ontwikkeling van het filter. ‘STOWA heeft via de
geformeerde begeleidingscommissie van het pilotonderzoek veel onafhankelijke kennis en expertise ingebracht.
En via STOWA vindt de in het onderzoek opgedane kennis zijn weg snel naar andere waterschappen. STOWA is
onafhankelijk en heeft alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze is geen belanghebbende partij en

Ontwerpschets van het nieuwe One-Stepfilter op rwzi Horstermeer.

heeft geen winstoogmerk. Dat biedt de garantie dat onderzoeksresultaten deugen.’ In het najaar worden de eerste
resultaten verwacht van het dan geheel ingeregelde filter.
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