ACHTERGROND

EERSTE GROOTSCHALIGE TOEPASSING I N NEDERLAND

Hergebruik
huishoudelijkafvalwater
indeindustrie
InTilburggaanwaterschapDeDommel,deTilburgscheWaterleiding-Maatschappij enikgemeente,gezuiverdafvalwater opwerkentoteenaanvaardbarekwaliteitindustriewater,opdelangeretermijnooktotirrigatie-,infiltratie- enbluswater.Hetisdeeerstegrootschaligetoepassingvanhergebruikvanstedelijk afvalwaterinNederland.Hetprojectheet'Samenstromen'.Detechnische
haalbaarheid hjktgeen probleemtevormen.Deeconomischehaalbaarheidwordtpositiefingeschat.
AlshetprojectinTilburgslaagt,zoudenmeerlocatiesinNederlandgeschiktmoetenzijnvoordeze
vormvanhergebruikvanafvalwater. InTilburgzijndedrinkwaterpnjzen namelijk erglaag,zeker
voorindustriëlegrootverbruikers.Metwelkepolitiekeentechnischezakenmoetrekeningworden
gehoudenbijhetontwerpvaneenultra/iltratiesysteemdathuishoudelijk afvalwateromzetinproceswatervooreenindustrieterrein?
Samenwerken binnendewaterketenlijktin
denabije toekomstrealiteit tegaanworden.
Totwaardiesamenwerking leidt,isopdit
momentnogmoeilijk voorspelbaar;hetspectrum lijkt vooralsnogvaneensamenwerkingsverbandzonderverdereconsequenties
totenmetvollediggefuseerde bedrijvente
kunnengaan.Alleenhetbereikenvaneen
verhoogdeefficiency isnietlangerdedrijvendefactor;deveranderende klimatologischeomstandigheden endedaarmeesamenhangendenoodzaakvooreenandere
benaderingswijze vanhetwatersysteem zijn
ookbelangrijkedrijfveren geworden.
Vooruitlopend opdeze ontwikkelingen
begonnen inTilburgalin1999debijde
waterketen betrokkeninstanties besprekingenoverdeleveringvaneenalternatieve
waterkwaliteit voordrinkwater.AanvankelijkvoerdenWaterschapDeDommelende
Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij
gezamenlijk eenhaalbaarheidsonderzoek uit
naardeopwerkingvanhetgezuiverde afvalwatervanderwziTilburg-Noordtoteen
aanvaardbarekwaliteit 'industriewater',dit
zowelintechnisch alseconomisch perspectief Deresultaten vandeproefbleken uitermate bemoedigend.
Opbasisvandeexperimenten,een
marktonderzoek enhetinzichtinde benodigdetransportvoorzieningen keurdenhet
Tilburgsegemeentebestuur, hetbestuurvan
WaterschapDeDommelendedirectievan
TWMdeontworpen plannengoed,waarna
devoorbereidingen getroffen werdentotde
oprichtingvaneen waterketenbedrijf
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Motivatie
Wanneerdriepartijen metzulke uiteenlopendebelangengaansamenwerken ishet
uitermatebelangrijk datelkepartij voorzich
eenheelduidelijk beeldheeft watzijtewinnen heeft metdezesamenwerking.
VoordeTilburgsche Waterleiding-Maatschappij isdeovertuigingdat het grondwateralsduurzamegrondstofontzien moet
wordenenderhalvealleenvoordebereiding
vandrinkwatergebruiktzoumoeten wordendebelangrijkste redenomditprojectte
realiseren.
VoorWaterschapDeDommel ligt haar
motivatievoornamelijk inhetgegevendat
dehistorische(natuurlijke) waterhuishoudingrondomTilburgisverstoordendat
doorderealisatievanditptoject hierinduidelijkeverbeteringen worden bereikt.
DegemeenteTilburgtenslotte waséén
vandeeerstegemeenteninNederlanddie
meteenuitgewerkt waterstructuurplan
kwam.Enkelevandeinditstructuurplan
beschrevendoelstellingen kunnen metde
realisatievanditprojectingevuld worden.

Opzet vanhet project
Nadathetvoordepartijen duidelijk
gewordenwasdathetptojectorganisatorischhaalbaar is,isbesloten ondetzoekte
verrichten naardetechnologische haalbaarheid.HiervooriscontactgezochtmetWitteveen+Bos,RossmarkendeTUDelft.Zij
begeleiddensamendiverseonderzoeken.
Uithetpilotonderzoekbleekdathet
behandelen vandeafvalwaterstroom met

ultrafiltratie haalbaat is.Daarnaiseeneisenpakketsamengesteld.ZENONwasopdat
momentjuist klaarmeteenpilotmethaar
nieuwstemembranen:deZeeWeed ïooo.
Dezepilotwerduitgevoerd opderwziHoek
vanHollandvanHoogheemraadschap Delfland.Bijditonderzoekwerdendiverseultrafiltrarie-technologieën metelkaarvergeleken.Uiteindelijk hebbende partijen
beslotenommetZENONinzeetegaan.
Inplaatsvaneenarchitectonisch hoogstaandgebouwzaleeneenvoudigegeïsoleerdestaalconstructie wordengeplaatst.Ook
werdeenbijzondere stellingname aangehoudenbijdekeuzetussen productiecapaciteitenbuffervolume inde reinwaterkelder.
Dezekeuzeresulteerde uiteindelijk inveel
kleinetebuffers, waardoordetotale projectkostensterk daalden.
Daarnaasrisgekozenvoorleveringvan
eenenkelestraat.Mochthetvoorkomendat
dezestraat vooreenlangereperiode buiten
gebruik is,danzalaande leveringsplichten
wotdenvoldaan doordrinkwater tesuppleren.Dooreen eenvoudigeberekeningbleek
datdezekeuzevoordirproject velemalen
voordeligerisdanhetplaatsenvaneen
redundante straar.Uiteindelijk hebbende
partijen ervoorgekozenmeermembranenre
plaatsen bovenhetmaken vanextra kosten
vootnogeenonderzoek.

Technologie
Hetproject omvatdeproductievan
gemiddeld50kubiekemeterperuuraan
ultrafiltrariepermeaat metpiekenvan100
kubiekemetetperuur(maximaaltweeuur
perdag).Hiermeekanaandehuidigeleveringsplichten ruimschoots worden voldaan.
Hierbij isrekeninggehouden meteeneventueletoekomstigeuitbreidingtot150kubiekemetercontinueproductieperuur.
Heteffluent vanrwziTilburg-Noord
stroomt ineeneffluentvijver. Indeoverloop
hiervan wordrhervoedingswater voordit
project onttrokken.Uithetpilotonderzoek
kwamnaarvorendatditwaterwierenen
anderegrotedelenkanbevatten.Zodoende
wordthetvoedingswatergefilterd meteen
scteenvanéén millimeter.
Ditwaterwordtcontinugevoedaande
membraantanks,waarindemembranen zijn
geplaatst.Dezemembraantank looptcontinu over,doordatmeerwaterwordr afgevoerddandatonttrokken wordt.Onder vrij
vervalwordthetoverloopwater gemengd
metderestvanheteffluent vanderwziTilburg-Noord.

Hetbetreft hierdeeerstetoepassingvan
ZeeWeed 1000membranen inNederland.
Dezemembranen hangen horizontaal tusseneentweetal'headers',waarineen
vacuümwordtgecreëerddoordepermeaat
extractiepomp.Doorditvacuümwordt het
permeaat van buiten naar binnenin decapillairemembranen gezogen.Periodiek draait
dezepompdeanderekantop,waardooreen
zogeheten backpulse wordtgegeven, waarbij
hetpermeaat vanbinnen naarbuiten door
deporiën wordt verpompt.Tijdens eendergelijke'backpulse'wordende membranen
belucht omzohetvuildatloskomtvande
membranen directtevermengen metde
bulkvanhetwater.Aangeziendevoedingspompendoorblijven draaien enhet 'backpulse'waterviademembranen ookdemembraantank inloopt,zaltijdelijk veelmeer
wateroverlopen.Hierdoor vindt eengoede
deconcentratievande membraantank

plaats.Hiernaastzaldemembraantank iederenacht wordengeleegdviaeen aansluiting
indebodem,omeventueleophopingvan
bezonkendelen tevoorkomen.
Omdat met ondergedompelde, vacuüm
gedreven technologiegewerktwordt,isde
drijvende krachtvoorhet transport vanhet
waterdoor hetmembraan beperkt. Hierdoor
wordtaltijd gewerktmetzeerlage fluxen.
Bijditontwerp wordteenfluxvan 15liter
pervierkantemeter membraanoppervlak
peruur (lmhjaangehouden bij normaal
bedrijfenduseenflux van30lmhbijmaximaalbedrijf Doorderelatiefgeringe totale
kostenpervierkantemeter membraanoppervlaktekunnen dezelagefluxenworden
gehanteerd, terwijl hetsysteem ongekend
competitiefis.
Voordeelvandezelagefluxenisonder
meerdatgeencontinue doseringvanchemicaliënnodigis.Naasteen kostenbesparing

Deeerstewerkzaamhedenbestondenuitdeaanlegvan leidingen.Debouwvandereinwaterkelderiszojuist^jestart.
Daarbovenopkomtdeinstallatietestaan,dienetnadezomervakantieoperationeelkanzijn.

zorgrditerookvoordatgeenmilieu-of
logistiekeproblemen ontstaan methetconcentraat.
Overdeaftegevenmembraangarantie is
veelgesproken.Opwelkeparameters moet
gemonitord wordenenhoemoet rekening
gehouden worden meteventuele contaminatievanmonsters door nagroeivanbacteriëninhet leidingwerk?Uiteindelijk isde
oplossinggevonden ineencombinatie van
eendagelijkse desinfectie vanhetsysteemen
eengarantieopdemembraanintegriteit.Als
dievoldoendeis,zalderetentieopzwevende
stofookvoldoendezijn enisdemicrobiologischeintegriteit dusookgeborgd.

Financiering
Detechnische haalbaarheid isvanafhet
moment datderesultaten vandepilotproef
bekend werdengeenvraagmeergeweest.
Waaruiteindelijk allesomdraaide(en
draait)isdeeconomische haalbaarheid.Ook
opditvlakblekendedriepartijen elkaar aardigwattekunnen bieden.Hetinroepen van
extern adviesbleekineenaantal gevallen
nietnodigomdat deaanwezige kennis
gecombineerd konworden.Zoweloptechnisch,financieel alsjuridischgebied bleek
men samen totveelinstaat.Dooreengoede
combinatievandeaanwezigekenniskon
aanzienlijk bespaardwordenopdeaanvankelijke ramingen.
Demeestoptimale structuur voorhet
samenwerkingsverband bleek uiteindelijk
eenBeslotenVennootschapsstructuur. Inde
BVnemendedriepartijen alleevenveelaandelen.Omdeinvesteringen tebeperkenén
omhetmaatschappelijk draagvlakvoordit
initiatiefaantetonen,werdbestuurlijk de
eisgesteldomeendeelvanhetbenodigde
investeringskapitaal tedekkenmet subsidies.Aandezeeisistegemoetgekomenen
ookhier blekendeverschillende contacten
dieelkepartij heeft voorverrassende openingen tezorgen.Uiteindelijk zijn subsidies
ontvangen vandeEuropeseCommissie(het
LIFE-programma),hetMinisterievanVROM
(IPSV),deprovincieNoord-Brabant (uitvoeringWaterhuishoudingsplan) enNOVEM
(Milieu&Technologie2000].

Toekomst
Hergebruik vanwaterzaleensteedsgroterevluchtnemen.Momenteel worden
steedsmeerensteedsgrotereprojecten op
ditgebiedopgeleverd,zowelophetgebied
vanhuishoudelijk alsindustrieel afvalwater.
Metdeopkomst vanMBR-technologieligt
hergebruikvanwaternogmeervoorde
hand.
Hiernaast kantertiaireopwerkingvan
afvalwater zorgenvoorbeteroppervlakreH^O
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Deoranjelijngeeftderouteaanvan het^ezuiverdeafvalwatervanafderioolwaterzuiveringnaarhetindustrieterreininTilburg-Noord.

water.Prof MelinvandeUniversiteit van
AkensteldeopdeVakantiecursus vandeTU
Delft afgelopenjanuari dateenMBReenlog
2-verwijderingvanhormonale stoffen
bewerkstelligt. Ookandere microverontreinigingen zullen tegengehouden worden,
vaaknietdoorhetmembraanzelf,maar
dooradsorptie aandefilterkoek welkezich
ophetmembraan afzet.Momenteel onderzoektWaterschapDeDommel tertiaire
opwerkingvaneenzuiveringmet ultrafilttatie omtekomen totMTR-kwaliteit.
Doordehuidigeflexibeleultrafiltratietechnologiekanookgewerktworden met
mixen vaneffluent enbijvoorbeeld oppervlaktewatet omtekomen toteenproceswaterdatvoldoetaandewensen vande
klant.

inbehoorlijke besparingen ophet aanvankelijkgeraamde investeringskapitaal.Gedurendehetproject is duidelijk
geblekendatdepattijen elkaar ietste
biedenhebben:hetresultaat isdusmeer
dandesomvandebijdragen vanelke
partijvoorzich.
Delokaleomstandigheden zijn zeer
bepalend voordehaalbaarheid vanprojecten.InTilburgwarenzowelde
geografische alsdebestuurlijke omstandighedengunstig.DerwziTilburgNoordligtaandestadsranden vlakbij
eenaantal industrieterrein (enteontwikkelen industrieterreinen) meteen
aantalpotentiëlegebruikers vanhette
leverenwater.Hierdoor kande lengte

vanhet transportsysteem beperkt blijven.
Belangrijkste conclusieiswel,datde
technischehaalbaarheidvan waterhergebruikprojecten als'Samen stromen'
geenprobleemvormt.Deeconomische
haalbaarheidisafhankelijk vanmeerderefactoren.Alsditproject inTilburg
slaagt,waardedrinkwaterprijzen voor
industrie laagzijn,zoudenermeerlocatiesinNederland moetenzijn waardit
soort initiatieveneconomisch haalbaar

zijn. f
Frans Durieux (ZENONJ
Joost Maas (Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij]

Conclusies
Uitdehuidige standvanhet project
kunnen enkeleconclusiesgetrokken worden:
• Opdeeersteplaatsblijkt het enorm
motiverend ommetmensenuitdeverschillendewaterketenpartijen samen te
werken.Dooreennétietsandere benaderingswijze vanbepaaldezaken kaneen
heelverfrissend beeld ontstaan.
• Desamenwerking heeft ookdaadwerkelijkeenmeerwaarde.Dezevertaaltzich
3Ó
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Themanummers
Ditjaarvolgennogdrievastethemanummets:
• nummer 11van28meigaatvooreenbelangrijkdeeloverafvalwater.
Informatie kanopgestuurdwordentot30april.
• nummer23 van19novemberheeft proceswateralsthema.Platform-artikelen voordeze
uitgavemoetenuiterlijk 22oktoberbinnenzijn.Overigeinformatie op5november.
• InverbandmetAquatechbevatnummer 19van24septembereenspecialebeursspecial.
Dezeuitgavewordtvoorafgegaan dooreenvoorbeschouwinginnummer 18van10september
engevolgddooreennabeschouwinginnummer 20van8oktober.

