ACHTERGROND

NADERE V E R K E N N I N G SLIB GEZET T E G E N KOSTEN
ZUIVERINGSBEHEER

slibendestatuservanblijven onbelicht.De
onderlingeverschillenzouden hiermeevoor
eendeelverklaard kunnen worden.

Verwerkingcommunaal
zuiveringsslib
anno 2001

Marskamp heeft hierin inzichtverkregendoorbijdiversewaterschappen te informeren naardemanier vanslibverwerkingen
-behandelingbij waterkwaliteitsbeheerders.
Motiefvanhetonderzoekisnietdestatistiek,eerdereen trendaanduiding.Voorverschillendewaterkwaliteitsbeheerders zijn de
ontwikkelingen indekomendejaren weergegeven.

Dekostenvanslibverwerkingenslibojzetting maken[andetijkgezien ongeveereenvierdevande
totalezuiveringskostenuit.Ir.M.MarskampvanWaterschapDeDommeiheeftopbasisvangegevensvandeNederlandsewaterschappeneenverkenninggemaaktdieverdergaatdanhettotalekostenbeeldvan'slib'. Deresultatenstaan mhetrapport'Verwerkingvancommunaalzuiveringsslibin
Nederland:status2001'.

Deintegralekostenvan slibverwerking
worden voornamelijk bepaalddoordekostenvanslibontwatering endekostenvan
verdereverwerkinginclusiefdeafzet vande
restproducten.Deeindverwerking ligt bijde
meestewaterschappen welvast.Dat betreft
met namedirecteslibverbranding.Bijdiversewaterschappen diethermische slibdrogingtoepassen ofcontracten met derden
daarvoor hebbengesloten,bevindtzichde
eindverwerking nogineenonderzoeks-of
experimentele fase.Dierichtzichvoornamelijkopenergiebenutting vandeorganische
stofuit hetslibdoortoepassingalssecundairebrandstofinkolencentralesofcementindustrie.Voorgecomposteerd slibisdezeverwerkingslijn ookinbeeld.Gedroogden
gecomposteerd slibdatnognietopdeze wijzewordtverwerkt,wordt thansnognaar
stortplaatsen ofDuitsland afgevoerd. Dat
wordt alseeninterimoplossinggezien.

Hetbenchmarkrapport 'BedrijfsvergelijkingZuiveringsbeheer 1999'overhetcommunalezuiveringsbeheer datdeUnievan
Waterschappen dit voorjaar uitbracht,vermeldtdatdekostenvanhetverwerken en
afzetten vanhetslib landelijkgezien z6procent vandetotalekosten uitmaken.Metloutereenopsplitsing naar kapitaallasten,
beheer-enonderhoudskosten endekosten
vandeeindverwerking, krijgt het rapport
voornamelijk eenfinanciële invalshoek.
Ineenander rapport, 'Vergelijking
begroting2000'vandewerkgroepBegro-

tingsvergelijking, zijn debegrotingen vande
50waterschappen onderling vergeleken.
Hierin zijn ookdeintegralekosten voorslibverwerkingopgenomen. Dieliggen bijde
Brabantsewaterschappen bijvoorbeeld
hogerdandemediaanwaarde van 1200guldenpertondrogestof Debegrotingsvergelijkinggeeft nietduidelijk aanwat hiervan
deoorzaakis.
Hetbenchmarkrapport 'BednjfsvergelijkingZuiveringsbeheer 1999'vultdeontbrekendeinformatie slechtsgedeeltelijk aan.De
wijzevanontwateringenverwerkingvan

ShbdrogmginHmcnveeninaanbouw(foto:WctterskipFrysla

HetslibvanhetWaterschapDeVeluwe
wordt nietontwaterd toteenslibkoek maar
mechanisch ingedikt metcentrifuges of
bandfilters. Hetingedikteslibwordt volgens
hetnatte-oxidatieprincipe verwerktdooreen
slibverwerkingsbedrijfinApeldoorn.

Status slibontwatering 2001
Dewaterkwaliteitsbeheerders hebben
ontwateringsystemen ingebruik,gebaseerd
opzeefbandpersen, filterpersen en centrifuges.Uithet rapport vanDeDommel blijkt
datdezemachinesveelalindejaren tachtig
zijn geplaatst.Verschillende zeefbandsystemenzijn inmiddels vervangendoorcentrifuges. Hetaantalrwzi'sende geografische
spreidingervanlijkeneenrelevanteinvloed
tehebben ophet aantal slibontwateringsinstallaties.Sommigewaterschappen zoals
WetterskipFryslin,ReggeenDinkelenDe
Dommel kiezenvoorregionale ontwatering.
Andererichtenzichmeeropgespreideslibontwatering zoalsRijnland en Hollandse
EilandenenWaarden.Demeestewater46 I H20
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schappengaan uit vanslibindikkinggevolgd
door mechanische ontwatering.ZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden heeft
eensysteemontwikkeld omhetslibniet
eerst intedikkenenopteslaan,maar het
rechtstreeks uit debeluchtingtanks tehalen
en hetviaeendirectekoppelingvan mechanische indikkingenontwatering tebehandelen.Deopslagvandeslibkoek bestaat bij
oudereinstallaties noguiteencontainersysteem.Nieuweinstallaties bevatten voortaan silo'sofdeslibopslagmaakt deeluitvan
eengeïntegreerde installatie voor slibontwatering,slibkoekopslag,beladingvan
transportmiddelen en geurbestrijding.
Compostering enthermische droging
zijn voorverschillende waterschappen voorbehandelingsmethoden. Ditslibmoet niettemin eendefinitieve bestemming krijgen.
Zonderexplicieteaanduidingdoordewaterschappengaat Marskampervanuitdatdie
compost voor50procentals bodemverbeteringwordtgebruikt.Derestwordt gestort.
Dethermische energievanhet voorbehandeldeproduct isgeschiktalsbrandstof Het
slibvandrooginstallaties inBeverwijken
Amsterdam wordt noggestort.

SlibonwatermgsgdoouwinMierlo(foto:WaterschapDeDommel).

FilterpersinderwziinEmmen(foto:WaterschapVeltenVecht).

Inderapportage wordtervan uitgegaan
dat methetstortverbod voorslibhet aandeel
van thermischeverwerking(73%in2000)in
dekomendejaren tot510procentzal stijgen.
Voorzoverbekend isNederland hiermee
koploper inEuropa.C
met dank aanMarrinus Marskamp

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotaie
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
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• diepe boringen

• onderhoud

V__»»y grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

haitjema b.v.
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