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Ecudezerdagenverschijnt lierdoorWitteveen+Bosopgestelde STOWA-rapport 'Compendium rwzicfflucutals bronvoor'anderwater". Hierinstaat alle kennisenpraktijkervaringgebundelddie
momenteel m Nederland bestaat ophetgebicd vancjjlueurgcbruik vanrioolwaterzuiveringsinrichtingcn.Bijlietopstellen isvoorogengehoudendatzoweleenlezerophoofdlijnen, alseen inhoudelijk
geïnteresseerde lezer,eenhandvatvoordemogelijkheden vanejfluentgebruik wordtgeboden.
Gebruikvanindustrieelafvalwateren buitenlandse praktijktoepassingen zijn beschreventer
illustratieenkaderstelling vanhetgcbruikvan rwzi-ejjluent alsbron in Nederland.
Indeafgelopen decennia isdekwaliteit
vanheteffluent van rioolwaterzuiveringinrichtingen (rwzi's)inNederland sterkverbeterd.Doordezekwaliteitsverbetering ende
voortschrijdende ontwikkelingvantechniekenvaneffluentnabehandeling, zijnde
gebruiksmogelijkheden vanhet rwzi-effluent
alsbron voordewatervoorzieningsterktoegenomen.OpdiverselocatiesinNederland zijn
studiesenpraktijkonderzoeken uitgevoerd.
Daarnaast zijn enkeletoepassingen in praktijk
gerealiseerd (zieookhetartikel 'TWMlevert
'ander water'aanbedrijven' inhetvorige
nummer vanH20,nr.8 pag.9).
Invloedsfactoren
Bijdeinvoeringvan effluentgebruik
spelenzoweltechnische, financiële alsorganisatorischefactoren eenrol.Daarnaast blijkt
datcommunicatieensamenwerking tussen
deverschillendeactorenindewaterketen
bepalend zijn voordekansopsucces.Degene
dieeffluent alsproduct willeverenzalde
invloedsfactoren inkaartmoetenbrengen,of
metanderewoordeneenanalysevandemarkt
moeten uitvoeren.
Voordebeantwoordingvandevraagofde
inzetvaneffluent kansrijk is,isinhet
compendium eenstappenplan opgenomen.
Detevolgenstappenzijn achtereenvolgens:
Welkeactorenspeleneenrolbijhet
benutten vanrwzi-effluent alsbronvoor
'ander water'?
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Het inkaartbrengen vandeactoren met
hun opstellingtenaanzienvaneffluent dient
ineenvroegtijdig stadium plaatstevinden.De
meesteactorenzijn namelijk inzekeremate
beïnvloedbaar enanderzijds hebbenzeeen
beslissende rolinhetbepalenvaneensuccesvollestrategieomeffluent alsbrontoete
kunnenpassen.Partijen dieeenrolspelen bij
deinzetvaneffluent alsbronvoordewater-

Dcmogelijketoepassingenvannvzi-ejjluent.

voorzieningzijn:gebruikers,leveranciers
(waterkwaliteitsbeheerders, waterketenbedrijf), overheden,kenniscentra, politieken
maatschappelijkegroeperingen. Bijhetopzettenvaneenstrategievoorhetcreërenvan
draagvlak vooreffluentgebruik bijdeactoren,
spelendevolgendeaspecteneen belangrijke
rol:beleving,kennisniveau, motivatie,(maatschappelijkejkosten, techniek en afbreukrisico;
Welkeproductkwaliteit en kwantiteit
(continuïteit) wordtgevraagd?
Hetvergelijken vandeaangebodenen
gevraagdekwaliteitenkwantiteit levert
inzicht indeomvangvandeinspanning.Dete
leveren inspanningvertaaltzichintoete
passentechniekenenprocessen.Daarbij dient
ooktewordengeletopneveneffecten die
voortkomen uit hetsluitenvandekringloop
vandewatervoorziening(onderandereophopingvanzouten).Deeisendiewordengesteld
aandekwaliteitenkwantiteit (continuïteit),
verschillen sterkpertoepassingenzijnvoor
sommige toepassingen nogniet uitgekristalliseerd(onderanderehuishoudwater).In
vergelijking metanderebronnen (grond-en
oppervlaktewater) isdehygiënische kwaliteit
vaneffluent doorgaansslechter.Deinspanningdiemoetwordengeleverdomhygiënisch
betrouwbaar watertemaken ishierdoor
groter.Ditbetekent eenuitgebreiderezuivering,waarmeeookdekostenhogerzullen zijn.
Hierzullen doorslaggevende voordelen tegenovermoetenstaan,zoalskostenbesparingen
logistiekevoordelen;
Waarwordthetproductgewenst?
Deafstand vandeproductielocatie(rwzi)
totdeplaatsvanbestemmingende tussenliggendeinfrastructuur (gebouwen,wegen,
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rwzi's gelegen in de periferie van het stedelijk
gebied in ofnabij industriegebieden gelegen.
Hergebruik van gezuiverd afvalwater vindt
plaats m diverse industiiële btanches. Het
gezuiverde afvalwatet isveelal afkomstig uit
de 'eigen' zuiveringsinstallatie ofis bcschikbaat viacascadeting ofdoorlevering vanuit
nabijgelegen bedrijven. Het gaat hierbij veelal
om biologisch gezuiverd afvalwater dat voor
zowel 'laagwaardige' (onder andere koel-,
spoel- en waswater) alsvoor hoogwaardige
toepassingen (ketelvoedingswater) kan
worden aangewend.
Ootmarsum

De technieken die voot de opwerking van
effluent worden toegepast, lopen uiteen van
zandfiltratie tot diverse vormen van
membraanfilttatie. De continuïteit en zekerheid van de waterlevering, zowel in kwalitatiefals in kwantitatief opzicht, isveelal van
vitaal belang voor de industriële toepassingen.
Dit vetgt betrouwbare en robuuste installaties
voor de opwerking van effluent.
Huisftoudwater

• Haalbaarheidsstudie
• Pilotonderzoek
Praktijktoepassing

Deplaatsen'mNederlandwaarrwzi-effllient(mdetoekomst)wordt^ebruiktalsbronvoor'anderwater'.

spoor, watergangen) bepalen de benodigde
transportmaatregelen. Deze transportmaatregelen zullen in belangrijke mate bijdragen
aan de benodigde investeringen;
Welke prijs isde klant bereid te betalen
voor het product?
Deze prijs wordt voor een belangrijk deel
bepaald door de alternatieven die geboden
worden. Die bestaan over het algemeen uit
gezuivetd ofongezuiverd oppervlakte- en
grondwater (zoet ofbrak) en drinkwatet.
Inzicht in de huidige en toekomstige kostptijs
van alternatieven en van het product dat is
beteid uit rwzi-effluent, is noodzakelijk om de
haalbaarheid en de te behalen marges te bepalen.
De kostptijs van het product uit effluent
wordt in grote mate bepaald door de kapitaallasten;
Welke aanvullende diensten en producten
kunnen worden geleverd?
Meestalzal de leveling van water gepaard
gaan met aanvullende diensten en producten
als beheer, leveringszekerheid, analyses, bluswatergarantie en multi-utilities. Het is
vanzelfsprekend dat inzicht vereist isin de
bereidheid van de klant om voor deze aanvul-

De bereiding van huishoudwater uit
effluent isen wordt in Nederland niet op
grote schaal onderzocht en toegepast. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn het tisico
voot de volksgezondheid, afwezigheid van
notinstelling en onvoldoende kennis en
inzicht in hygiëne en desinfectie van effluent.
Hierdoor bestaat voor deze toepassing een
gelinge maatschappelijke acceptatie. Daarnaast speelt de aanwezigheid van andere bronnen die een lager risico inhouden een belangrijke rol.

lende diensten te betalen.

Landbouwwater
Wanneer op basis van het dootlopen van
de stappen uit het stappenplan de levering van
watet bereid uit rwzi-effluent haalbaar blijkt,
kan nagedacht worden over de te kiezen otganisatie- en contractvorm. Bij de te kiezen organisatievorm, isde waterkwaliteitsbeheerder als
leverancier van het effluent altijd een partij.
Daarnaast zijn in Nederland bij diverse initiatieven waterleidingbedrijven betrokken.

Toepassingen
Deonderscheiden watetproducten op
basis van rwzi-effluent zijn industriewater,
landbouwwatet, natuur-, stads-, tecteatie- en
infiltratiewater (alshalffabrikaat drinkwater).
In het compendium zijn deze bekeken op alle
relevante aspecten. Het stappenplan is daatbij
steeds als kapstok gebruikt om te verwijzen
naar relevante informatie in het compendium.
IndustriewatcT
Er bestaat duidelijk potentie om effluent
toe te passen als bron voor industriewater. De
mogelijkheden worden vooral bepaald door de
afstand van de rwzi tot de klant. Veelal zijn

Effluent als landbouwwater wordt op een
aantal Waddeneilanden gebruikt om het
waterpeil in landbouwgebieden in droge
perioden te handhaven. Deaanvullende zuivering van het rwzi-effluent wordt gevormd
door een helofyte nfilter. Het hangt sterk af
van de exacte toepassing welke kwaliteit
wordt gebruikt. Dooi de landbouw, tuinbouw
en veeteelt zijn normen en richtlijnen geformuleerd. Effluent moet tegen zeer lage kosten
(minder dan 50cent) aan de landbouw geleverd kunnen worden, wil het prijstechnisch
concurrerend zijn met het alternatief, de eigen
grondwaterwinning en/ofhet oppervlaktewater.
Stads-,natuur- en recreatiewater
Effluent wotdt in Nedetland op grote
schaal in de praktijk toegepast als stads-,
natuur- en recreatiewater. In een aantal gevallen waarin sprake isvan direct contact met de
gebruikers (recreanten) vindt een desinfectie
van het effluent plaats.Detoegepaste technieken zijn chlorering ofUV-desinfectie. Tot op
heden ishet aanwezige water in bestaande en
H2O
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te ontwikkelen natuur- en recreatiegebieden
gratis beschikbaar. Om effluent geschikt te
maken als natuur en recreatiewater zullen
evenwel extra kosten moeten worden
gemaakt. Dit zijn kosten waar veelal geen
baten (inkomsten) tegenover staan.
Haljffabrikaat drinkwater
Effluent wordt in Nederland niet toegepast alsgrondstof voot de drinkwatetvoorziening. De aanwezigheid van voldoende alternatieve bronnen en de risico's voor devolksgezondheid zijn de belangrijkste redenen.
Voortoepassing van halffabrikaat drinkwater,
uitgaande van de opwerking van effluent en
vetvolgens infiltratie voor de aanvulling van
grondwater, zijn de volgende factoren bepalend: normstelling infilttatiebesluit, achtergrondkwaliteit van het aanwezige grondwater, eisen aan de bronkwahteit m het
Waterleidingbesluit en de risico's voor de
volksgezondheid.

diversegebieden watertekotten ontstaan. Deze
ontwikkeling isreeds verweven in het huidige
overheidsbeleid voor de bescherming van de
toekomstige drink- en industriewatervoorziening. Door beëindiging van bestaande ofniet
verlenen van nieuwe vergunningen door de
provinciale overheid voor grondwateronttrekkingen door de industrie en waterleidingbedrijven zal naar alternatieve bronnen
gezocht moeten worden voor drink- en grondwater. Derhalve zal in de toekomst met name
de interesse vanuit de industrie toenemen.

Toekomstperspectief

Detoepassing van rwzi-effluent als bron
voor industrie-, landbouw-, stads-,natuur- en
recreatiewater istechnisch mogelijk en in de
praktijk toegepast. Door het richtinggevend
maken van deMaximaal Toelaatbaar Risico
(MTR)-waarden uit deVierde Nota Waterhuishouding voor de verbetering van de effluentkwaliteit op de middellange termijn, ontstaat
een waterproduct dat vrijwel direct toepasbaar
isalsnatuur-, recreatie-en irrigatiewater en
voor laagwaardige industriële toepassingen.
Ook zal het geschikt zijn voor opwerking tot
een hoogwaardig product tegen een concurrerende kostprijs. Door technische ontwikkelingen zoals membraan(bio)reactoren en toepassing van informatie en communicatietechnologiezullen de toepassingsmogelijkheden en
deefficiëntie van de waterlevering uit rwzieffluent toenemen.

Door de toenemende verstedelijking in
Nederland en de verdrogingsproblematiek
vooral in het oosten en zuiden van het land,
zullen op middellange- en lange termijn in

Door de toegenomen maiktbewustheid in
de drinkwatersector wordt nu reeds door
waterleidingbedrijven gezocht naar concurre-

Overigens blijkt dat in België (Vlaandeten)
op diverse locaties met een schaarste aan
kwalitatief hoogwaardig grondwater wel de
stap wordt gemaakt naar het gebruik van
effluent als bron voor halffabrikaat drinkwater. Om risico's te vermijden zijn in de
processen dubbele desinfectie barrières ingebouwd (membraanfilttatie én bodempassage).

rende prijsstellingen voot levering van 'ander
watet'. Er wordt daarbij naar diverse bronnen
gekeken, waaronder in toenemende mate ook
effluent. Ook de industrie ismeer en meer
geïnteresseerd in effluent als financieel
concurrerend alternatief voor hun watervoorziening nu her grondwater en drinkwater door
belastingmaatregelen steeds duurder worden.
Het succes van de inzet van effluent hangt
naast de hiervoor genoemde technische en
financiële aspecten echter sterk afvan de
aanwezigheid van voldoende draagvlak. Dit
draagvlak kan worden verkregen door in het
planstadium samenwerking tezoeken met de
diverseactoren en dezeactiefte betrekken in
een open planvormingsproces. Het zoeken van
deze samenwerking dient bij voorkeur te
geschieden door debedrijfstak van leveranciers
van rwzi-effluent (waterkwaliteitsbeheerders)
alsgeheel. :
Hetcompendium rwzi-efßuentalsbronvoor
'anderwater'isvana/juni tebestellen bijHaveman
Fulfilment (078) 62933 32ondervermeldingvan
STOWA-rapport2001-14.
Voorinhoudelijke vragen kunt ucontactopnemen
metRaphael vanderVelde(0570)6979 35.
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