VERSLAG

JAPANNERS BEZOEKEN N E D E R L A N D OP VIJFDE WORKSHOP

Ontwikkelingenin
Japanophetgebiedvan
watertechnologie
Japan isaienkeledecenniaeentrouwepartnervanNederlandsewatertechnologie.Verschillende
Nederlandseorganisatieswerkensuccesvolsainenmetjapan.Alweervoordevijfde keerkwamen
daaromvertegenwoordigersvandewatersectoruitbeidelandenbijeenommarkt-,maarvooralook
technologischeontwikkelingenuittewisselen.Van21tot24novemberwarenzevenprofessorenenelf
vertegenwoordigersvanbedrijven eninstellingen tegastinNederland.Onderstaandverslaggeeft
eensamenvattingvandeworkshop.Vooraldeontwikkelingen inJapanwordengeschetst.
Deorganisatie vandeworkshop lagin
handen vanhetNederlandsIWA-comite',
terwijldeTUDelft en Kiwametsteun van
NWP,STOWA,Reststoffenunie, Grontmijen
CDIJapan Insitedepraktischeinvullingverzorgden.Opdeeersteenvierdedagzijn
bezoekengebracht aandeinstallatiesvan
Kralingen (Evides),Sluisjesdijk enDokhaven
(HollandseDelta),AmsterdamWest(DWR)
enAndijk (PWN).OpdagtweeendriehebbenJapanseenNederlandsesprekersaande
hand vanlezingeneenbeeldgeschetstvan
deontwikkelingen inJapanenNederland.

Beleid
Hetbeleid inJapanisprimairgerichtop
debeschetming van drinkwaterbronnen
middelsstringente oppervlaktewaternormen.Verschillendegebruiksdoelen leiden
totgedifferentieerde oppervlaktewaternormen.Inbeidelandenzijn vervolgens
effluentlozingsnormen afgeleid vandeze
oppervlaktewaternormen.Aangezien95procentvanhetdrinkwater inJapan wordt
bereid uitoppervlaktewater,zoumen verwachten dat effluentlozingsnormen stringentzijn. Hetmerendeel vande effluenten
wordtechtergeloosd ophetlaatstedeelvan
rivierenofinestuaria.Hierdoorkunnen de
lozingseisenopveelplaatsen minder vergaandzijn inJapanmeteengehaltevan
totaal-stikstofvan 10-20mg/leneengehalte
totaal-fosfaat van1-3mg/l.Voorgevoelige
oppervlaktewatersystemen geldenwelstringenteeisen.Dezeworden vastgestelddoorde
regionaleoverheden.Veelaandacht bestaat
erinJapanvoor microverontreinigingen
zoalsEDC(endocrinedisruptingcompounds).Voor26verbindingengelden
lozingsnormen,terwijl 27anderen nadruk14 I H z O
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kelijk wordengemonitoord. Ookwordt in
Japanonderzoekverricht inrelatietotde
productievandrinkwater.Zobleek bijvoorbeeld uitonderzoekvanprofessor Ito(Kyoto
University)datdetoxiciteitniet alleen tijdensdeinJapanwelgebruikelijke chloreringoploopt,maarookindeperiodedirect
volgendopdezebehandeling,waardoorde
toxiciteit vanverder weggelegen tappunten
hoger is.Verwijdering vanNOM blijkt dit
probleem tekunnen verkleinen. InJapan
wordenevenalsinNederland indepraktijk
breedbandtechnieken, inclusiefactiefkoolfiltratie,gebruikt omderisico'svoordrinkwaterzoveelmogelijk tebeperken.Ditlaat
onverletdatinbeidelanden techniekenwordenbestudeerd omeffluenten tepolishen of
omspecifieke risicovolleafvalstromen, bijvoorbeeldafvalwater ofurinevanziekenhuizenenverpleegtehuizen, tezuiveren.De
indruk bestaatdat inJapandeonrustover
EDCvanenkelejarengeledendoorhetvertrouwen vandeconsument ineengezonde
drinkwatervoorziening, nu enigszins isweggeëbd.

Drinkwater
Drinkwatervoorziening, rioleringen
afvalwaterbehandeling zijn inJapanin handenvandegemeenten,terwijl regionale
overhedennormen kunnen stellendieaanvullendzijn oplandelijke normen.Zoals
gezegdwordtvrijwelalhet drinkwater
bereiduitoppervlaktewater.Japan heeft
relatiefveelmembraanproducenten welke
eenbelangrijke drijvende krachtzijn achter
hetintroduceren vanmembranen inde
drinkwaterbereiding.Norit werktin dit
kadersamenmetFuji Electricomzijn membranen teintroduceren opdeJapansemarkt.

Enkelejarengeleden iseennieuw keramischmembraanontwikkeld,speciaalvoor
debereidingvandrinkwater. Demultibore
elementen hebbeneendiameter van 180mm
eneenlengtevan 1,5meter.Hetsysteemis
ingezetvoorbereidinguitoppervlakte-en
grondwater. InJapanzijn reeds50full scale
installatiesgerealiseerd,meteencapaciteit
tot3.400kubiekemeterperdag.Kiwaverrichtmomenteelonderzoekaanhet systeem.
HetJapansebedrijfNGKwilhetsysteem nu
ookopdeEuropesemarkt introduceren. In
JapanisdebelangstellingvoorLegionella
geringer daninNederland,ditondanksde
uitgebteidere traditionelebadcultuur.Een
belangrijke maaronbegrijpelijke redenis
hetontbreken vaneengoedestatistiekvan
ziekteensterftecijfers. Deverwachtingis
echterdatditthema meerindebelangstellingzalkomen.Hetontwikkelen enintroduceren vannieuwekosteneffectieve techniekenzaldaartoe bijdragen. InJapan isde
wet-enregelgevingvaakvolgend opdetechnologischeofmarktontwikkelingen.
Professor Katayama(Universiteit van
Tokyo)heeft deverspreidinginoppervlakteendrinkwater vanNorovirussen onderzocht
met behulp vanPCR.Het isverbluffend om
tezienhoevaakditvirusinJapan wordt
aangetroffen indrinkwater.Inhet drinkwatervanTokyowerdhetvirus gedetecteerd
inverschillendeperiodes vaneenjaar, variërend inincidentievano totmaximaal15
procentvandeonderzochtemonsters.In
afvalwater enineffluent werdenookvirussenaangetroffen, terwijl deincidentie niet
correleerdemetdeaanwezigheid vanE.coli.
Deverwijdering tijdens biologischezuiveringwaslog2-3,terwijl deaantallen tijdens
dezomer log2 hoger liggendan indewinter.Vergelijkbare resultaten werden inandereAziatischelanden gevonden.

Riolering
InJapanvaltveelneerslag(meerdan2000
mm).Demeesteneerslagvaltvanmeitotjuli.
Ooktijdens tyfoonskaninkortetijdzeerveel
neerslagvallen.Vandaardatdemeestesteden
(194)gescheidenrioolstelselshebben.Het
optiedenvanoverstortenwilJapanopkorte
termijn halveren,terwijltot2014demeeste
locatiesmoetenwordengesaneerd.Ophet
gebiedvanrioleringmoetnogsteedsveel
gebeuren.In2001was63,5procentvande
bevolkingaangeslotenopgemeentelijkerioleringmetcentralerwzi's.Daarnaastmaaktein
landelijkegebieden2,3 procentgebruikvan
lokalerioleringendecentrale afvalwaterzuivering.HetJohkasou-systeemwordtdoor7,6
procentgebruikt,waarbijzwartengrijs afval-

ontwikkeld, waarin het slibbijeengeringe
temperaruurverhoging van50 tot70graden,
mechanisch wordtontsloten.Het systeem
kanworden ingezerindewarerlijn ofals
voorbehandeling voorslibgisting.Deslibreductiebedraagt 20 tot30procenren isgetest
opcommunaal enindusttieel slib.HetBioleader-systeem vanKuritagebruikr geringe
hoeveelheden ozonomslibtedesintegreren.
Uiteindelijk moetditertoeleidendatvan
slibaanwasindebiologiegeensprakemeer
is.InJapan ishetsysteem toepastbij30
industriëleenenkelecommunale installaties.InEuropawordthet Bioleader-systeem
getestvootindustrieel afvalwater.

Industrieel afvalwater

Dedelegatieuitjapcm.

waterineenIBAwordtgezuiverd.Ditbetekentdateenkwartvandebevolkinggeen
behandelingvangrijs afvalwater kentenal
dannietgebruikmaaktvandegangbareseparatefecaliëninzameling. DezeIBA'smoeten
doordeburgerszelfwordengeïnstalleerd,
waarvoorwelverschillendesubsidiesbeschikbaarzijn.VoorIBA'sbestaateencertificeringssysteemomdekwaliteittewaatborgen.Daarnaastbezoekenspecialeinspecteurselkevier
maandendeIBA's.Slibuitdezezuiveringen
wordrsamenmetdeingezameldefecaliën in
350zogehetennight-soil-treatmentplants
behandeld.Dit-voorontwikkeldelanden
uniekesysteem-vindtzijnoorspronginde
geologischegesteldheidvanJapan.Hetjonge
vulkanischeeilandenrijk heeft zeetsteilebergen.Rioleringaldannietonderdrukishierdoormoeilijkeninveelgevallenteduut.
Tevenszijn langepers-ofdrukrioleringenvan
beperkrediametergevoeligvoorbeschadiging
doordevelelichteaatdschokkenendeaardverschuivingen alsgevolgvanzwareregenval.

Huishoudelijk afvalwater
Japanwordtgezienalsdebakermat van
demembraanbioreactor(MBR),maar inde
afgelopenjaren vondendebelangrijkste ontwikkelingen buitenJapanplaats.InJapan
wordrdeMBRinspecialegevallen,zoalsvoor
kleineafvalwaterstromen, ingezet,maar
vindtdetechniekvooralindustriëletoepassingen.InJapanworden vergaandestikstofenfosfaatverwijderingtechnieken voornog
slechtstienprocentvanhet afvalwatet
gebruikt.Demindet sttingente regelgeving
ligthieraan tengrondslag. Momenteel
neemt deaandacht voorstikstofen fosfaat
toe.HaskoningtesthetBCFS-proces.Gronrmij werktsamen methetJapansebedrijfTSK
aandeintroductie vanSharon.Kuritawerkt

reedsenkelejaren samen metPâquesaan
Anammox,ookinhetproject in Dokhaven.
DHVzoektnognaarpartnersvoorhetBABEproces.Fosfaatterugwinning krijgt reeds
geruime tijd aandacht inJapan;verschillende
bedrijven brengenMAP-processenopde
markt.Recentelijk heefr Ebaraeen 'fluidized
bedMAPreactot'ontwikkeld, waarbij ineen
kleineparallelgeschakeldereactot keinen
wordengevormddieindehoofdreactot verderuitgroeien.Opeenaantalrwzi's worden
dezetechniekenopbescheidenschaalreeds
roegepast.Vooralsnogverlooptdeafzetvan
heteindproduct moeizaam.
Grotebelangstellingbestaat vanJapanse
zijdevoordeontwikkelingen vanhetNereda-procesvanDHV.InJapan wordt sporadischonderzoekgedaanaanaërobekorrels.
Aangezien nogvelehuishoudelijke zuiveringengebouwdofomgebouwd moeren wordenvoorstikstof-en fosfaatverwijdering,
zijn devooruitzichten voothet introduceren
vandezetechnologiegunstig.Met namein
degrotestedenzullenoptermijn ookactiefslibsystemen met waterdieptes tot tien
metermoeren wordenaangepast. Het
beperkteruimtebeslagvanhetNereda-sysreemisslechtséénvandevoordelen voorde
Japansemarkt.Ookals(na)zuiveringssysteemvoorindustrieelafvalwatet, bijvoorbeeldnaeenUASB-reactor,zalNereda kunnenworden toegepastinJapan.
SlibdesintegratieisookinJapaneen
actueelonderwerp.VerschillendeEuropese
ultrasone techniekenzijn reedsgetestin
Japan.Eenprobleemhierbij zijn delage
belastingen vanvergistingsystemen,waardoorheteffect vandesintegratiegeringis.
Sumiromoheeft de'ReciprocalJetReactor'

Ophetgebied vandeindustriële afvalwaterzuivering werkenverschillendeNederlandsebedrijven samen metJapansepartners,zoalsBiothane,Pâques,Grontmij,
HaskoningenDHV.Hetgaathierbij om
UASB-technologieendeCrysralactor, maar
recent ookombiogasontzwaveling.De
industrie inJapanstreeft eveneensnaar
meerwatetbesparing,recyclingenhergebruik.Diversetechnieken wotden hierbij
bestudeetd eningezet.Japankent tegels
vootwaterbesparing en-hergebruik voor
kantootgebouwen,gedifferentieerd naar
grootte,welkebijdragen aanhet introducerenvandeze technieken.
Opdelaatstedagvandeworkshopgaf
JoopKruithofvanPWNeenlezingoverher
onderzoekaanendeimplementatie vanhet
UV/watetstofperoxidesysteem, waarna hij
hethuidigeonderzoekaanMIEXenUFbehandelingpresenteerde.DeheerRozendal
vanWersusgafeenlezingoverdeproductie
vanenergieofwatetstofuit(afvaljwater middelsRED(reversedelectrodialysis),Microbial
FuelCellsenBiocatalysedElectrolysis.

Samenvatting
Deafgelopen tweedecenniableekdat
Japaneengrote,constanteen betrouwbare
partner isvanNederlandse warerrechnologie.
DeworkshopbevestigdedatdevtaaginJapan
naarinnovatievetechnologieën nogaltijd
bestaatendatookderecente ontwikkelingen
inNederland hun wegnaarJapanzullenvinden.Daarnaasthebbenenzullen specifieke
eninteressante techniekenuitJapanhunweg
naarNederland vinden.Deworkshopiseen
zeergeslaagdinitiatiefvandeNederlandse
watersectoromzichalsééngeheeltepresenrerenaaneenspecifieke markt.
Devolgendeeditievindt in2007plaatsin
Japan, f
JanPereboom (CDIJapan Insite)
Ron vanMegen (Kiwa)
Mark vanLoosdrecht (TU Delft)
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