PLATFORM

Rekenmodelbiedt
mogelijkheidvoor
differentiatieinchemische
defosfatering
JASPER STROOM, HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND
RONALD BAKKUM, WL/DELFT HYDRAULICS

Varia] zooo wordt in de boezem van liet Hoogheemraadschap van Rijnland degebiedsbredcy^%norm voordeverwijdering van fosforuit ajvalwater ruimgehaald. Dedoelstellingen voordeoppervlaktewaterkwaliteitzijn echteroverhetalgemeen nietgerealiseerd. Daarom iseenstudie verricht
naar mogelijkheden om chemische defosfatering ruinier ui tezetten om het e/ject van fosforlozingen
opdeoppervlaktewaterkwaliteit zo klein mogelijk te(aten zijn. Het resultaat ismaatwerk voorde
Rijnlandse zuiveringsinstallaties, rekening houdend met kosten en dekwetsbaarheid van het oppervlaktewater waarop de lozing plaatsvindt. VoordeStudie isgebruikgemaakt van dewaterkwaliteitsmodule van hetSobek modelinsrrumentarium dat doorWL/Delft Hydraulics msamenwerking met
Rijnland isontwikkeld.
Eind 1997zijn WL/Delft Hydraulics en het
Hoogheemraadschap van Rijnland een studie
begonnen met alsdoel binnen hetSOBEKmodellenraamwerk een waterkwaliteitsmoduleteontwikkelen. Destudie bestond uit ontwikkelen vandesoftware, ende praktische

toepassingen opdecomplexeschematisatie van
het polder-boezemsysteem van Rijnland. Wat
het eerstebetreft kwam deontwikkeling vande
waterkwaliteitsmodule (SOBEK-WQjvoor een
belangrijk deelneer ophet beschikbaar maken
vandebestaande functionaliteiten van de

Het Lozingenbesluit
Sinds 1996ishet Lozingenbesluit WvoStedelijkAfvalwater van kracht.
Hierin worden een aantal richtlijnen gesteld voorde effluentkwaliteit
van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Dezerichtlijnen dient de vergunningverlener teverwerken inde individueleWvo-vergunningen vande
installaties.Zoalsbij veelwaterschappen beheert Rijnland de installaties binnen zijn beheersgebied en isRijnland duszowel waterkwaliteitsbeheerder alsvergunningverlener als vergunninghouder.
Deartikelen 8en9van het Lozingenbesluit komen voot fosfor op het
volgende neer:
- Het uitgangspunt ishet aangeboden influent zodanig te behandelen dat dedoelstellingen voor deoppervlaktewaterkwaliteit gerealiseerd kunnen worden.Dezedoelstellingenzijn als maximaal
toelaatbaar risico weergegeven in deVierdeNota waterhuishouding.Voorfosfor bedraagt deze opkorte termijn te behalen
grenswaarde 0.15gram fosfor per kubieke meter;
- Alsmiddelom aanhet uitgangspunt tevoldoen,dienende effluentenvanzuiveringsinstallaties per 1996tevoldoenaan grenswaarden.
Voorfosfor zijndezeafhankelijk vandeontwerpcapaciteit, en bedra-

rekenkernen van demodellenDELWAQ__
(waterkwaliteit),BLOOM(algengroei) en
SWITCH(interactie waterbodem).Vanafbegin
2000ishet systeem in combinatie met het
neerslag-afvoermodel SOBEK-RRen het hydrodynamisch model SOBEK-CFoperationeel en
gebruikt ineen aantal Rijnlandse studies.Van
één van dezestudies wordt in dit artikel verslaggedaan.

Aanleiding
Vanaf2000wordt bij Rijnland de in het
Lozingenbesluit genoemdegebiedsbrede75
procents-verwijderingsnorm ruim gehaald,
maar dedoelstellingen met betrekking tot de
oppervlaktewaterkwaliteit over het algemeen
niet (ziekader).Dit leidde tot een studie waarin deinzet van chemische defosfateringsinstallaties naar effecten opdewaterkwaliteit en
(variabele) exploitatielasten is geoptimaliseerd.
Het resultaat ishet vaststellen vaneen korte
tetmijn beleid. Eenvervolgstudie moet resulteren in beleid voordelange termijn (zieonder
'conclusie en discussie').

Werkwijze en resultaten
Deeffecten van de lozingen van dezuiveringsinstallaties op dewaterkwaliteit zijn
berekend met het SOBEK-waterkwaliteitsmodule. Deberekeningen zijn gebaseerd op een
simulatie van desituatie in 1999.In de invoer
van het model zijn defosforconcentraties van
deeffluentlozingen van zuiveringen gewijzigd
waardoor verschillende scenario's ontstaan.
Na berekening van descenario'szijn de effecten opde waterkwaliteit variërend in de tijd en
gebiedsbreed gekwantificeerd. Daarnaast zijn
devariabele exploitatiekosten (rekening houdend met afnemende efficiëntie bij verdergaande defosfatering) berekend. Een aantal
stappen isdaarbij doorlopen.

genéénen tweegram fosfor perkubiekemeter voorinstallatiesgroterrespectievelijk kleinerdan 100.000inwonerequivalenten (i.e.).Aan
installaties kleinerdan 2000i.e.wordengeeneisengesteld.
Opbovenstaande uitgangspunten zijn een tweetal belangrijke extra
bepalingen van kracht:
Indien gebiedsbreed meer dan75procent van het fosfor verwijderd
wordt, kandevergunningverlener hogere en dus minder strenge
grenswaarden verwerken in individuele Wvo-vergunningen. Dit
kan alleen bij installaties diegebouwd ofgerenoveerd zijn vóór
1996.Voornieuwere installaties geldt dit alleenalsde ontwerpcapaciteit kleinet isdan 20.000i.e;
-

Maar onafhankelijk vandebovengenoemde75%-eisdient devergunningverlener lagereendus strengeregrenswaarden in deWvovergunningen op te nemen indien het behalen van de doelstelling
voor deoppervlaktewaterkwaliteit (maximaal toelaatbaar risico)
dit noodzakelijk maakt. Minder strengegrenswaarden kunnen
dus alleen toegestaan worden alsdewaterkwaliteit van het ontvangende water dit toelaat.
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Overzicht van het in SOBEKgeschcmatiseerde Rijnlandse boezemstelsel ende
beknarykstegebieden, ingedeeld incategorieën. ]nroodstaan degebieden
van deeerstecategorieaangegeven; m oranje.geel engroen degebiedenvan
respectievelijk detweede,derdeenvierdecategorie.

Gebiedsindeling in categorieën
Om debeoordeling vande verschillende
scenario's mogelijk temaken zijn inhetboezemsysteem verschillen categorieën gedefinieerd (zieafbeelding ï).Deze categorieën
gevenprioriteiten aantenaanzien vandete
behalen waterkwaliteitseisen. Deverdeling is
gemaakt opbasis vanwatertypen, gebruiksfuncties enprovinciale functies (natuur,
zwemwater, recreatie,enprovinciaal ecologischehoofdstrucruur). Onderdeeersteen
belangrijkste categorie vallen zes meren:
Zegerplas (t),Braassemermeer (2), WijdeAa(3),
Vlietlanden (4), Kagerplassen (5)endeWesteinderplassen [6).Onder detweede categorie vallendeValkenburse meer (7), hetTrekvaarrgebied (8)enboezemland Aalsmeer(9).
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|maanden)weergegeven, terwijlopdey-ashetrelatieveaandeelvanalle
bronnenstaat.Aandebovenkantvan hetplaatjestaan defractiesvandezuiveringendiechemischedejosjatcrenweergegeven,daaronderdeinvloedvande
polders(groen)envervolgenshetaandeelvanzuiveringsinstallatiesdieniet
chemischdejosjatcren enzodoendebuitendezestudievallen(rood).Degnjzc
gedeeltenzijnafkomstig vaninlaatwater(viaGoudaenBodegraven).

Herkomstberekeninijen
Vooralleinafbeelding 1aangegeven gebieden zijn berekeningen uitgevoerd, waarmee
inzicht ontstaat indeherkomst vanhet water.
Pergebied iszodeinvloed vande betrokken
zuiveringsinstallaties ingeschat. Dezezogenaamde 'fractiesom' geeft indetijd het aandeel
van allebronnen alsfracrie weer (zie afbeelding 2).Hetblijkt dathetTrekvaarrgebied in
dewinter gedomineerd wordt door polderwater (groen),terwijl indezomer inlaatwater
(grijs) eneffluentwater vanmeerdere zuiveringsinstallaties dominant zijn. In systemen
met eenlange verblijftijd (niet ineen afbeelding weergegeven) isdeherkomstverdeling
veelconstanter indetijd. Voor meer duidelijkheid over variatie indetijd vandebeïnvloedingzijn indiesystemen ooklokale debietge-

Rijnland beheert 33zuiveringsinstallaties, waarvan 30direct binnen hetbeheersgebied lozen.
Op twaalfkleine en/ofoude installaties kanzonder technische aanpassingen niet actief worden
gedefosfateerd. Bijacht nieuwe ofgerenoveerde installaties isbijhetontwerp rekening gehouden methetvolledigbiologisch verwijderen vanfosfor. Opéénvandeze installaties wordt aanvullend chemisch gedefosfateerd. Dezeinstallatieissamen metdeoverige 13installaties waar
actiefchemisch gedefosfateerd wordt onderwerp vandestudie.Defosfatering metbehulp van
chemicaliën isnamelijk goed enopkorte termijn regelbaar.Aldeze installaties lozen directop
boezemwater.
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Herkomstvan watermhetTtekvaartgebied(8).Op dex-as staatdetijd
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gevens nodig. Indemeeste boezemkanalen
met korte verblijftijden daarentegen fluctueert
deherkomstjuist sterker danin het Trekvaartgebied.
Overigens toont afbeelding 2louter de
herkomstverdeling vanhetwater ennietde
aandelen indefosforbelasting! Zois'szomers
in hetTrekvaartgebied deinvloed vanhet
inlaatwater opdefosforconcentraties beduidend minder dandeinvloed van zuiveringen
ondanks hetgrotere aanwezige volumeaan
inlaatwater. Defosforconcentratie in inlaatwater varieert namelijk tussen 0.2en0.4gram per
kubieke meter, terwijl deconcentratie van
effluent tussen 0.5en5.0gram ligt.
Varianten 111effluentkwaliteit
Dekwaliteit vanhetaangeboden influent
en hetontwerp vandeinstallatie isvoor elke
zuivering verschillend. Dit houdt voorhet
effluent indatdetebehalen concentraties ook
verschillen perinstallatie.Per defosfatetingsinstallatiezijn drie defosfateringsvarianten
vastgesteld: 'minimaal', 'standaard', en 'maximaal'. Indeminimale variant wordt opeen
installatieeenminimale hoeveelheid chemicaliëngedoseerd omaandeindividuele Wvo-vergunning tevoldoen. Bijinstallaties waarin fosfor niet indevergunning isopgenomen, wordt
dechemische defosfatering geheel stopgezet.
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Invloedopdefosjorconcentraticsindezomerbijéénvandescenario'sten
A/b.4:
opzichtevanhetminimalescenario,weergegeven inpercentagesdalingvande
fosforconceutratie moppervlaktewater.Hoeroderdekleurvande.geschematiseerdekanalen,destc^roterdeafname.

Destandaardvariant isgebaseerd opde concentraties diein het verledengehaald werden
bij defosfatering. Demaximale variant is
geheel gebaseerd opexpertise.Perzuivering is
ingeschat watzonder technische aanpassingen
nogeen haalbare effluentconcentratie is.Per
zuivering en per variant resulteert dit in een in
de tijd constant veronderstelde fosforconcentratie in het effluent, en in (variabele) exploitatiekosten.Dezezijn de som van aanschaf van
chemicaliën en de variabele kosten voorslibverwerking.
Scenario's en resultaten
Eenscenario issamengesteld uit een
bepaalde combinatie van defosfateringsvarianten voor de 14betrokken installaties.Met 14
installaties en drie varianten per installatie
zijn bijna vijfmiljoen scenario's mogelijk.
Stapsgewijs ismet behulp van informatie over
de invloed van de individuele zuiveringen op
debelangrijkste categorieën (1 en 2)het aantal
scenario's beperkt tot 500.Hieruit zijn de doorgerekende scenario'sgedestilleerd. Naast de
exploitatiekosten zijn de effecten op de fosforconcentraties in oppervlaktewater per scenario
gekwantificeerd. Aangezienaan eutrofiëring
gerelateerde problemen in dezomer optreden,
isalleen gekeken naar de invloed van een
bepaald scenario in deperiode april tot en met

Overzichtvondefosfomaàittn(ingeloosdegrummenfosforperseconde]van
de 14chemischede/os/atcriiysinstallaticsinhetzelfdescenarioalsafbeelding%
Derodepijlen^jevendepreferentestrominejindezomerweer.

september.
Daarna iseen verdereverfijning uitgevoerd.Indewinter kent het gebied een neerslagoverschor, waardoor veelwater aan de randen van het systeem uitgemalen wordt, 's
Zomers wordt vanuit het zuiden (bij Gouda via
deGouwe)juist water aangevoerd ter aanvullingen verziltingsbestrijding (doorspoeling).
Deinvloed hiervan kan de stromingsrichting
in kanalen en meren doen omkeren, waardoor
het effect van een bepaalde lozing in de tijd
sterk kan variëren.Na analyse van de waterbeweging bleekdat de invloed van een viertal
installaties opeerstecategoriegebieden in de
winter sterk afneemt: inde winter stroomt het
effluent snel richtingeengemaal, terwijl in de

Tahel1:

zomer het effluent in demeren terechtkomt.
Door'swinters dedefosfatering te minimaliseren en 'szomers in stand tehouden, kan in
die situaties dezelfde waterkwaliteit bereikt
worden bij vermindering van dejaarlijkse
exploitatielasten.
Deresultaten zijn gepresenteerd ten
opzichte van een fictieve situatie waarin op
alle 14chemische installaties minimaal gedefosfateerd wordt.Alsvoorbeeld isvan éénscenario in afbeelding 3 deafname van de fosforconcentratie in het boezemsysteem ruimtelijk
weergegeven.Deconcentraticdahngcn in de
gebieden van decategorie 1 (afbeelding 1)zijn
tien tot 15 procent. Deafnamen zijn met30
procent het grootst in tweegebieden van cate-

OverzichtvandeRijnlandsechemischedcjosjatcnngssituatievanaf2002.

defosfateringsvariant
minimaal defosfateren
standaard defosfateren
maximaal defosfateren
seizoensafhankelijk defosfareren
(zomer standaard, winter minimaal)

installaties
HaarlemSchalkwijk, Katwijk,NieuweWetering,
Noordwijk, Noordwijkerhout en Zwanenburg
Aalsmeer, Boskoop(om technische redenen),Leiden
zuidwest en Nieuwveen
Alphen noord
Leiden noord,Reeuwijk Randenburg en
Waddinxveen
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overal
minimaal

exploitatiekosten
(miljoenen guldens perjaar)
kosten per verwijderd
fosfor (guldens per kilo)
(chemisch) verwijderd
fosfor (ton perjaar)
Tabel2:

overal
standaard

scenario 2001 scenario 2002
(huidige
(vanaf
situatie)
1-1-2002]

1.0

M

1-3

1-5

8.1

11.7

94

9-7

127

192

139

153

Overzichtvantweebasisscenario's:hethuidigeenhetbestuurlijkvastgesteldescenario.

gorie 2:het Trekvaartgebied (8)en boezemland
Aalsmeer (9).In afbeelding 4staat de bijbehorende lozingssituatie als fosforvrachten per
zuivering weergegeven.Dekleinste lozingen
vinden in dit scenario plaats aan het begin
(zuidoosten) en het midden van het watersysteem, zodat debelasting opde belangrijkste
meren minimaal is.

Conclusie en discussie
Per installatie zijn verschillende effluentkwaliteiten op kosteneffectiviteit en effecten
op het watersysteem getoetst. Dit maatwerk
heeft geleid tot de bestuurlijke vaststelling
voor het korte termijn beleid, uit te voeren
vanaf2002.In tabel 1 staat weetgegeven wat
dit voorde afzonderlijke installaties gaat betekenen.
Metdit scenatio ismet namegekozen voor
optimalisatie van gebieden van categorie 1.In
debelangrijkste meren zalde fosforconcentratie'szometsgemiddeld 15 procent lager liggen

dan in het minimale scenario.In die meren is
dit vergelijkbaar met de situatie waarin op elke
installatie volgens destandaardvariant wordt
gedefosfateerd, tetwijl de(variable) exploitatiekosten lager uitvallen (zietabel 2).Alsgevolg
van het seizoensafhankelijk defosfateten op
een aantal installaties zal in totaal naast een
verhoging vandejaarlijkse exploitatielasten
ookeen herverdeling van de exploitatielasten
plaatsvinden. Eenaantal installaties die dit
jaar nogstandaatd defosfateren, gaat dit in de
winterperiode minimaal doen.Opeen aantal
andere installaties waar de defosfatenngsinspanning momenteel geminimaliseerd is,
wordt vanaf2002een standaard of maximale
inspanning geleverd.
Modelberekeningen zijn een belangrijke
bron van aanvullende informatie gebleken.
Situaties diedewatetbeheerder met gebiedskennis welkwalitatiefkan beoordelen, kunnen
worden geverifieerd engekwantificeerd. Dit
maatwerk levertconcrete voorstellen op waatop een bestuurder een beslissing kan baseren.

Deresultaten met betrekking tot effecten op
de waterkwaliteit kunnen naast de financiële
aspecten conctetet enbeter onderbouwd in de
besluitvorming worden meegewogen. Na
alleen dewaterbeweging te hebben gemodelleerd,kunnen herkomstberekeningen (fractiesommen) gemaakt worden. Hieruit kan dermate veel informatie over het watersysteem en
de invloed van devetschillende bronnen
worden vergaard dat opeen snelle manier uit
allemogelijke scenario's de meest teé'lenaar
voren komen.Om deeffecten van de scenario's
opin dit gevalde fosforconcentraties te kwantificeren, moeten waterkwaliteitssimulaties
uitgevoerd worden.Hiervoor isveel informatie
nodig ovet dediversebronnen zoalsdepolders,
het inlaatwater en dezuiveringsinstallaties.
Om vervolgensdeeffecten van de fosforconcentraties opdealgengroei te simuleren iseen
goedgccalibreerd model noodzakelijk. Met
name de calibratie van de processen isvoot
dezestudie niet volledig uitgevoerd.Alseen
afdoende modelconcept en -schematisatie is
gekozen en debronnen goed gekwantificeerd
zijn, spelen bij decalibratie in de meren met
name de processen in het water eengrote rol
bij de uiteindelijke kwaliteit van de modclrcsultaten. Dezestap isindezestudie niet gezet.
In een vervolgstudie bij het Hoogheemraadschap van Rijnland zalde invloed van
zowel fosfor alsstikstofop de waterkwaliteit
onder de loepworden genomen. Naast de
functies wotden degebieden ookgecategoriseerd naar de haalbaarheid om de algengroei
daadwerkelijk teverminderen. Hiervoor is het
nodigde rol van beide nuttiënten op algengroeizogoed mogelijk gemodelleerd te hebben.

advertentie

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