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JAARLIJKSE STUDIEREIS MEDEWERKERS AFVALWATERBEHANDELING AANTU DELFT

ToepassingMBRinItalië
Demedewerkersopher^ebiedvanafvalwaterbehandeling vandesectieGezondheidstechniekvande
TUDelft zijnindetweedeweckvanjuni opstudiereisgeweestnaarItalië.Irtdriedagenwerdeen
tweetaluniversiteiteneneendrietalzuiveringsinstallatiesbezocht.Hetzwaartepuntlag bijhetonderzoeknaarendetoepassingvanmembraanbioreactoreuvoordezuiveringvanstedelijk afvalwater.
Dedelegatie,zevenpersonen sterk,
begondereismeteenbezoekaandeuniversiteitvanTrento.Gastheer wasprof]Ziglio
vandefaculteit CivilandEnvironmental
Engineering,afdeling Sanitary Engineering.
Dezerelatiefjonge universiteit heeft inhaar
kortebestaan(sinds 1980] behoorlijkwat
ervaringopgedaanophetgebiedvanafvalwaterzuivering,metnamemetMBR.Daarnaastwordtveelwerkverricht aanhet
karakteriseren vanbiomassa inactiefslib.
Dooreencombinatievanfluorescentie technieken,respirometrieendigitale beeldanalysekanopkortetermijn eenindrukverkregenwordenvandehoeveelheid aanwezige
actievebiomassa.Ookkanhierbij eenonderscheidgemaakt worden naar functie, bijvoorbeeld nitrificeerders.Ditismetname
vanbelangvoordekalibtatievanmodellen.
OpderwziTrento-Nord wordt onderzoek
verrichtnaar hetfunctioneren vaneenslibop-drager-systeem ineenpilotopstelling.In
dezeopstellingisdelaatstestap eengrove
mediafiltratie diebijvoorbeeld toegepastzou
kunnen wordenop overbelasterwzi's.

Verderisdoordezeuniversiteit onderzoekverrichtnaarMBR,toegespitst ophergebruik.Zowordtmomenteel eenlanglopendvergelijkend onderzoek uitgevoerd
tussenZenonenKubota,metalsdoelhet
irrigerenvaneenappelboomgaard. Indit
kader wordteenkleineboomgaard metdrie
soorten effluent bevloeid,meteenuitgebreid meetprogramma voormonitorenvan
de water-énappelkwaliteit.

Zeer verdund afvalwater in riolen
van Milaan
Milaan heeft eenaantaleigenaardighedenmetbetrekkingtotdekleine waterkringloop.Zowordtnoodgedwongen tien
kubiekemetergrondwater perseconde
opgepompt (bijna dehelft vanhettotale
drinkwaterverbruik!) omoverstromingte
voorkomenenviahetrioolafgevoerd.Dit
betekentdatderwzi'szeerverdund afvalwatertebehandelen hebben.
Hetgezelschapwerdopdetechnische
universiteit vanMilaanverwelkomd door
professor Nurizzo,hoofd vandemilieusec-

OpdemembraantankmBrescia,v.l.n.r.VivianeMiskajaapvanderGraafSandytePoele,Massimiliano(student
universiteitMilaan),medewerkerASMBresaaSpA,SandroMonti(ZenonItalië),FrancescaMalpei(UniversiteitMilaan),AldoRavazzini,CathelijneFlaminkjaapdeKoning,medewerkerASM BresciaSpA.(foto:HermanEvenblij).

tie.Deuniversiteit telt40.000studentenen
1.100medewerkers vandeacademische staf
Ongeveettioprocent hiervan isverbonden
aandefaculteit Engineering,dieweeronderverdeeldisin14departementen. Interessant
isdatdefaculteit sindstweejaareeneigen
PhD-programmaaanbiedt.Deze vierjarige
cursus bestaatvoor45procentuithetvolgen
vanvakkenominhoudelijke diepgangte
waarborgen;deresterende 55procent bestaat
uit hetopzettenenuitvoerenvanonderzoek.
Dt.FrancescaMalpeienprofessor Canzianilichtten derecenteontwikkelingenin
hun onderzoek toe.Alsvoortzettingvanhet
werkvandeinmiddelsoverleden professor
Rozziwordtbehoorlijk watwerkverrichtop
hetgebiedvanMBR.Eenaantal haalbaarheidsstudiesisuitgevoerd naardetoepassingvanMBRvoordebehandelingvan
industriëleeffluenten enpercolaatwater.
Verderzijn ookenkeledeelaspecten,zoals
alfa-factor enspecifieke flux, onderzocht.
Ptofessor Canzianiisverderactiefineen
Eutopeesproject, waargewerktwordtaan
eenrobuust systeem voorhetmonitorenvan
eenSBR-systeem.Metditsysteemkande
nittificatie-activiteit, heteindevannitrificatietijdens debeluchtefaseendehoeveelheid
makkelijk afbreekbaar CZVinhet influent
vastgesteld worden.

Rioolwaterzuivering op halve
kracht
Totvoorkortwerdslechtseenklein
gedeeltevanhetdoorMilaan geproduceerde
afvalwater gezuiverd.OnderdrukvansanctiesuitBrusselwordtmomenteel hard
gewerktaanhetopleverenen inbedrijfstellenvaneenaantalnieuwerwzi's.Eénvan
dezeinstallaties,rwziNosedo,meteencapaciteitvan1,25miljoen i.e.isbezocht.Nosedo
zuiverthetafvalwater meteencontinurooster,beluchtezandvanger, voordenittificatie,
nittificatieennabezinkingin rechthoekige
bezinktanks.Deaanpakisvtij conservatief
maardeeffluenteisen zijn nietergstteng.
Momenteel isdehelft vandeinstallatiein
bedrijf(16straten).Tegenheteindvandit
jaarzaldezuiveringopvollecapaciteit
draaien.

Private zuivering
Devolgendeochtend werddeMBRvan
ZenoninBresciabezocht.Dezeinstallatie
zuivertongeveer éénderde(40.000kubieke
meterperdag)vandetotaleaanvoeren
vormtdaarmeeéénvandegrootste communaleMBR'sinEuropa.DestadBrescia heeft
bijna alhaatpubliekevoorzieningen uitbesteedaanéénfirma,ASMBresciaSpA.,die
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Groteverschillen in
controle op lozingshefïing afvalwater
Tussendewaterschappen bestaangroteverschillenindecontroleopdelozïngsheffing voor
afvalwater. Ditbleektijdenseendrukbezochte
themabijeenkomstdieWaterschapVallei&Eem
ditvoorjaarorganiseerde.Adviesbureausvoor
ajvalwatermetin(gcnpleitenvooreenlandelijk
platform datdeuniformering moetregelen.

DrinkbaarMBR-permmat(foto:A.Ravazzini).
zorgtvoorelektriciteit,drinkwater,riolering,afvalwaterzuivering, huisvuilinzamelingen-verwerking.
Omverdereuitbreiding vanderwzite
kunnen huisvesten opdebestaande locatieis
gekozenvoorMBR. Hiermeewordt nieuw
aantekopengrond geminimaliseerd;de
MBRhalveertdebenodigde ruimte ten
opzichtevanconventioneel.DeMBRwerkt
dusindeelstroom enheteffluent wordt
opgemengd metconventioneel gezuiverd
afvalwater, zodataandestrenger wordende
lozingseisen wordtvoldaan.Deinstallatieis
sindseind2002ingebruik enmeteen reguliere'maintenancecleaning'blijft depermeabiliteit stabiel.
Insamenwerking metde universiteiten
vanMilaan enTtentowordt inhet noorden
vanItaliëdrukaandeweggetimmerd ophet
gebiedvanafvalwaterzuivering. De'hybride'
MBRinBresciaiseeninteressant voorbeeld
voordeNederlandse situatie waar opwaarderingvanbestaande rwzi'ssteeds urgenter
wordt,metalsvoorbeelden deprojecten op
rwziHeenvliet enrwziOotmarsum.Verder
wordtnogmaareensbevestigddatdesterke
kantenvanMBR(laagruimtegebruik en
hoge,stabieleeffluentkwaliteit] wel degelijk
doorslaggevend kunnen zijn.Het effluent
blijkt zelfsvandusdanige kwaliteit dat het
meteengedronken kanworden!
Datprivatisering nietperdefinitie het
eindevaninnovatiebetekent, bleekuitde
praktijk inBrescia:naeengedegen afweging
isgekozenvoorhetdestijds nogrelatief
nieuweMBR-concept:Benissimo! f
Herman Evenblij (TU Delft)

Bijhetgrootstedeelvandebedrijven
wordtdezuiveringsheffing voordelozing
vanhun afvalwatet viaeen coëfficiëntentabelvastgesteld.Eenkleinegroep bedrijven,
dezogehetenmeetbedrijven, moetdevervuilingdoormeting,bemonstetingenanalysering vaststellen.Decontrole hierop
wordtdoordewatetbeheerders uitgevoerd.
BijVallei&Eembeslaatdegroepmeetbedrijven nognietée'nprocentvanhet totale
aantal bedtijven inhetbeheersgebied, maar
degroepiswelgoedvoor 17procent vande
totaleopbrengst aan zuiveringsheffing.
Voordecontroles vormtdeWetverontreinigingoppervlaktewateren de wettelijke
basis.WaterschapVallei&Eemhanteertde
daaropgebaseerdemodelverordening vande
UnievanWaterschappen.Daarnaast heeft
hetwaterschapvoordeT-correctie(voorhet
niet-afbreekbaar deelvandevervuiling)en
voorhetvaststellen vandevervuilingklasse
bij bedrijven metminder dan 100vetvuilingseenheden eigenbeleidsregels opgesteld.
Bovendienwordenviaaanvullende regels bij
demeetbeschikkingeisengesteld aan het
meetprogramma vande bedrijven.
Indemeetbeschikkingen wotdtvootgeschreven hoehet bedrijfhet meetprogrammamoet inrichten,hoeenhoevaakeen
bedrijfmoetmeten, bemonsteren enanalyseren.Uitgangspunt isdatmetingen leiden
totcorrectewaarden.Daartoemoetde
bemonstering enmetingwotden uitgevoerd
dooreenonafhankelijke partij, meestaleen
adviesbureau enzijndedagen waatop wotdt
bemonsterd engeanalyseetd nietbijde
bedtijven bekend.
Uitdediscussietijdens de bijeenkomst
bijVallei&Eembleekdatopditpunt grote
verschilleninwerkwijze bestaan tussende
diversewatetschappen.Metnameinde
praktischeuitvoeringvanmetingen en
bemonsteringen hanteren waterschappen
verschillenderegelsofinterpreteren dezelfde

regelsanders.DitleidtvolgensH.Keppel
vanadviesbureau KW2 niet alleentot praktischeproblemen bijplanningen uitvoering,
maarooktot ongelijke behandeling vande
bedtijven en totongelijke heffingen. Hij
weesopdenoodzaak vaneen kwaliteitscontroleopdemetingen.Afsptaken overdeze
zakenzijn nodigommeeruniformiteit te
ktijgen.Hij pleitvoordeoprichtingvaneen
landelijk platform waarbinnen ditvormzou
moeten krijgen.
WaterschapVallei&Eemcontroleert
vooraldemeet-en bemonsteringsapparatuur,dewaterbalansende tepresentativiteit
vandeproductie endewerkwijze tijdens de
meetdagen.De bemonsteringsfrequentie
wordtvastgesteldaandehandvandevervuilingsomvangenvandeervaringenmet het
bedrijf Binnen hetRIZAiseenwerkgroep
momenteelbezigmeteennadete uitwerking
vaneenstatistischemethodiekomtoteen
goedebemonsteringsfrequentie tekomen.
Dealgehelelijn vanWaterschapVallei&
Eemkomtdusneetopeenvoorkeurvoor
metingen bovenhetgebruik vandetabelen
permanent meten (enbeperktanalyseren) in
plaatsvanmeetweken.Debedtijven kennen
demeetdagen nietvantevorenendemetingenwotden uitgevoerd door onafhankelijke
bureaus.Deresultaten diemetdezewerkwijzewordenverkregen,zijngoed.Bijeen
groepvan23 bedrijven diezijn overgegaan
vantabelnaarmeetweken namdegezamenlijke aanslagtoevan2700naarruim21.000
ve.Bijeengroepvan 15bedrijven dieovergingenvanmeetweken naar permanent
meten nam de gezamenlijke aanslagtoevan
11.500naarruim 26.000ve.
Naastdegrotevetschillen tussen watetschappen inhetomgaanmet heffingscontrolesbestaatookeengrootverschilin
behandeling vanverzoekenvan bedrijven
omaanpassingvanhun indelingindeklassenvandecoëfficiëntentabel, steldeVan
MourikvanAfvalwater Services.Indedoor
CIWin2000aangereikte methodiek isook
veelruimtegelatenvooreigen interpretaties.VanMoutiknoemdedevolgendeknelpunten:voorhetaantonen vandeconstante
relatietussenwatergebruik en vervuiling
bestaanonvoldoende criteria,het begrip
'bedrijfsruimte' isonvoldoende gedefinieerd,
onduidelijkheid bestaatoverdeaftrek van
niet-geloosdwaterendeactualiteit vande
indelinglaatsomstewensenovet.Eengroot
deelvandeaanwezigenbleekbehoefte te
hebben aanbeterecriteria. %
F.vanBaardwijk
(Waterschap Vallei &Eem)
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