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EersteBABE-reactor
inNederland
WaterschapAaenMaaskrijgtdeeersteBABE-reactorinNederland.Inmiddelsisgestartmethet
ontwerp.Mediovohjendjaar zaldeBABE-reactoropderwzi's-Hertcgenboschinbedrijfworden
genomen.Uiteenuitgebreidevergelijking vandeelstroomtechnieken blijkt dathetBABE-procesvoor
rwzi's-Herto^cnboschdeemgcdeelstroombehandelm^ isdievoldoendeextracapaciteit biedtomde
verwachtebelastuytoenameteondervangen.Deinvestering-enexploitatiekostenzijn vergelijkbaar
metanderedcelstroomtechniekenzonderentingvannitrificeerders. Anderevoordelenvanhetproces
zijn hetgeringcrerisicoopverliesvannitnficatie bijla,getemperaturen,betereopvangvanpiekvrachteneneenlagerchemicalié'nverbrutk.
Deopleveringvandeeerstefasevande
aanpassingvanderwzi's-Hertogenbosch
vormt hetsluitstuk vandegebiedsbrede
inspanningvanWaterschapDeMaaskant
(beginditjaargefuseerd metWaterschapDe
AatotWaterschapAaenMaas]om tevoldoenaandeeisenvanhet Lozingenbesluit
Wvostedelijk afvalwater. Voorde aanpassing
warendriefasen gedefinieerd: faseAbestond
onderandereuit compartimentering vande
aëratietanks endiverseaanpassingen vande
sliblijn, faseB omvatdeaanvullende maatregelenomdestikstofverwijdering teverbeteren,zoalsdeelstroombehandeling, enfaseC
iseenconventionele uitbreiding indiende
prognosesenefïluenteisen daartoeaanleidinggeven.FaseBzoudanachterwege kunnen blijven.

ductievoorstikstofwordtnetwelofnet niet
gehaald.Diversekleineoptimalisaties omde
stikstofverwijdering teverbeteren, sorteerdenonvoldoendeeffect. Ineen risicoanalyse
isgeschatdateenspervijfjaar doorlagere
influenttemperaturen eenverhoogde kans
bestaat ophet nietbehalenvande stikstofeisenenzelfsverliesvan nitrificatiecapaciteit.
DaaromisfaseBgestart:onderzoek naarde
mogelijkheden van deelstroombehandeling.
Debehandelingvanstikstofrijke retourstromen kanopeeneconomische en compacte
wijzeeenpositievebijdrage leveren aande
stikstofverwijdering vanderwzi.Het onderzoekisgestartdoordevoormaligeGTD
Oost-Brabant enafgerond doorhetWaterschapAaenMaasmetondersteuning van
WaterschapDeDommel.

FaseAisnu ruim vierjaar in bedrijf,
echtermetwisselend succes.Deindividuele
lozingseisvan ïzmgtotaalstikstofper liter
alsvoortschrijdendjaargemiddelde wordt
regelmatigoverschreden endegebiedsre-

Prognoses
Omeenkeuzetemaken tussendeelstroombehandeling ofconventionele uitbreidingzijn deverwachtingen voorde
toekomstige belastingentoekomstige aan-

Rwzi'sHertogenbosch.

HetBABE-processchematischwiagigtvtn.

BABE-reactor
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BABEstaatvoorBioAugmentationBatch
Enhanced.HetBABE-conceptisontstaan
vanuitdegedachtedathetmogelijkzou
moetenzijnomdenitrificerendeorganismendieophetstikstofinhet rejectiewater
vaneen rioolwaterzuiveringsinstallatie
groeien,tekunnenbenutten inhethoofdzuiveringsproces.IneenBABE-reactor
groeiendenitrificeerders indevlokkenvan
hetactiefslib vanhethoofdproces, doordat
eenkleindeelvanhetretourslibviade
BABE-reactorwordtgeleid.Daarwordtde
nitrificatie-activiteit vanhetactiefslibdoor
dehogestikstofvracht endehogetemperatuur verhoogd.Vervolgensgaathetactiefslibmeteengroterefractie aan nitrificeerdersretournaarhethoofdproces.Opdeze
maniervermindert destikstofvracht en
vergrootdenitrificatiecapaciteit vanhet
actiefslib.

gescherpte effluenteisen in kaart gebracht.
Dezuiveringismomenteel volbelast(34Z.ooo
i.e.ài3^gTZV).Detoename tot 2018is
geraamd op27.000i.e.,waarvan circa80procentindustrieel.Aangescherpte effluenteisenwordenopdezetetmijn niet voorzien.
Eeninvesteringindeelstroombehandeling is
danookinteressant, wantalsdeze afdoende
isomdevootzieneextrabelasting teondervangen enhet risicovannormoverschreidingen teverlagen,zaleen conventionele
behandelingachterwege kunnen blijven.
Hydraulisch wordtalleeneentoenamevan
deDWAverwacht alsgevolgvandetoename
vandevuilvtacht.Deaanvoerbij regenweer
blijft naarverwachtinggelijk, doordat het
afkoppelbeleid vangemeenten en waterschaptegenwicht biedtaandeuitbreidingsplannen.

Deelstroombehandeling
Eengrondige analysevanhet functionerenvanderwziwijst uitdatdeproblemen
metdestikstofverwijdering grotendeels zijn

alleennogtechnieken metentingvannitrificeerders.Vanuitdeprognoses wordteen
stijging vandebelastingvoorzienvanacht
procent.Deelstroomtechnieken zonder
entingbiedenmaarnetvoldoendeextra
capaciteitomdezetoenamete ondervangen,
waarnaderisico'sophet niethalenvande
effluenteis weervergelijkbaar zijn metde
huidigesituatie.

teherleiden toteensterkteruglopende nitrificatie indewinter alsgevolgvaneenkritischeslibleeftijd. Verschillende oplossingen
zijn mogelijk, waarvan deelstroombehandelingvanstikstofrijke retourstromen (i.e.centraat)hetmeestvoordehand ligr.Hiervoor
bestaateenkeuraanbewezenen/ofinnovatievetechnieken.Daarnaast isgekeken naar
eeninnovatievebehandelingvaneendeel
vanhetvoorbezonken influent meteenCircox-reactor.Conventionele uitbreidingis
vanwegehogekosten nietbeschouwdals
serieuzeoptie.

Systeemkeuze
DeGTDbestudeerdeenvergeleekqua
systeemkeuze devolgendetechnieken:Sharon,Sharon/Anammox,BABE,CanonenCircox.BehalvehetCanon-proceszijnalle
beschouwde technieken onderwerp van
STOWA-onderzoekgeweest.BijhetCanonproceswordendeprocessen vanSharonen
Anammoxgecombineerd inéén gefluïdiseerdbedreactormetkorrelslib,waardoorde
investeringskosten lagerkunnen zijn.

Voorafgaand aaneensysteemkeuze ishet
verwachteeffect opdeeffluentkwaliteit en
hetgebiedsrendement berekend.Voorde
deelstroombehandeling vancentraatis
onderscheidgemaakt intechniekenme'ten
zonderentingvannitrificeerders aande
hoofdstroom. Deberekeningenzijn uitgevoerdvoordehuidigeeneenverhoogde
belasting.Deresultaten latenziendat enting
vannitrificeerders aandehoofdstroom de
stikstofverwijdering aanzienlijk verderverbetertdanalleendebehandelingvancentraat(zietabel ij.Hierbij isuitgegaan van
eenbescheidenenteffect. Degroottevanhet
enteffect endeuitkomstenzijn doordeTU
Delft metdynamischesimulaties bevestigd.

Bijdebeoordelingvandediversetechnieken isnaast kostengekekennaar aspecren
dievoorderwzi's-Hertogenbosch van
wezenlijk belangzijn,zoalsde toekomstwaardevanderwzi,uitgedrukt indeextra
belastingdiekanworden verwerkt.Ookis
gekeken naar heteffect ophet hoofdstroomproces(geletopdekritischeslibleeftijd inde
wintermaanden),deduurzaamheid vande
processen(eenoptelsomvanenergie-enchemicaliënverbruik)endeinpasbaarheid inde
rwzi.Hetresultaat vandeonderlingevergelijking isopgenomen intabel2.

Uitgaandevandehuidigebelasting zijn
alletechnieken instaatomtevoldoenaande
effluenteis van 12mg/LWanneerdebelastingmet 15 procent toeneemt, volstaan

Tabel1. Jaargemiddeldestilcstojconcentratie(inmg/l).
jaargemiddelde stikstofconcentratie
huidige belasting
belasting + 15%

verwijdering totaalstikstof in
deelstroombehandeling
1 huidigerwzizonderdeelstroombehandeling
2 rendement50%
3 rendement80%
4 rendement90%
5 rendement 50%+entingvannitrificeerders
6 rendement 80%+entingvannitrificeerders

12,8
11,4
10,6
10,3
9,6
8,8

14,3
n,9
11,0

InpassingvandeCircoxindebestaande
rwziishetlastigst.HetBABE-procesvraagt
meerleidingwerkdanderesterende technieken,vanwegedetoevoervanretourslib.
Daarnaastmoetdeafvoer overdevieraëratietankswordenverdeeld, <f

BABE-proces.
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Sharon Sharon/Anammox
investeringskosten
exploitatiekosten
extratoelaatbarebelasting
effect ophoofdstroom
duurzaamheid
inpasbaarheid

+
++
0
0
+

Sharon,Sharon/Anammox enCanon
verlagendestikstofvracht naarde hoofdstroom.Ditheeft bijgemiddelde belasting
eengunstigeffect opdeeffluentkwaliteit. De
slibleeftijd wordtechterniet vergroot.
Bovendienwordtdefracrie nirrificeerders in
hetactiefslibverkleind,doordat deammoniumvracht naardehoofdstroom afneemr.
Hetrisicovanverliesvan nitrificatiecapacireitindehoofdstroom wordtdusnietverkleind,maarjuist vergroor.Doordelagere
nitrificatiecapaciteit inde hoofdstroom
wordrookdecapaciteitvoorhet verwerken
vanammoniumpieken minder. Toepassing
vanBABEverbeterrnieralleende effluentkwaliteit, ookwordtdeslibleeftijd vannitrificeerders hoger.Hiermeewordthetrisico
vanhetniet halenvandestikstofeis verkleind.Ookwordtbijtoepassingvande
BABE-reactordepiekcapaciteit vandenitrificatie nietverkleind,maarjuist vergroot
doorhetenteffect. Ammoniumpieken zullen
dusbeterworden opgevangen.
Hetenergieverbruik vanSharon,Sharon/Anammox,CanonenBABEontloopt
elkaarweinig.Sharon/Anammox enCanon
hebbendoorhetontbreken vandoseringvan
koolstofbron eenlager chemicaliënverbruik.

16,9
15,5
14,6

Nummers 2t/m 4representeren deelstroombehandelin^ zonder enting van nitrificeerders. Nummers 5en6vertegenwoordigen het

Tabel2.

Deinvesterings-en exploitatiekosten
vanSharon,Sharon/Anammox enBABEontlopenelkaarweinig.HetCanon-proces isiets
goedkoper,deCircoxjuist duurder.Doorde
entingheeft hetBABE-proceseengoedetoekomstwaarde.Uitberekeningen blijkt een15
procenthogerebelastingvanderwzimogelijk, waarbij nogwordtvoldaan aande effluenteis.VoordeCircoxisgeschatdateendergelijke toename mogelijk isbijeen
aanvaardbaar risicoop normoverschrijding.
InditgevalisCircoxeconomisch ongunstig.
Bijsituatieswaareenenteffect nietzobepalendis,zouCircoxgunstiger uit kunnen
pakken.Voordeanderetechnieken leidteen
toenamevandebelastingalsneltoteen
overschrijding vandeeisen.
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