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Nuttiggebruikvan
rwzi-cfflucnt
IR. I. ROORDA, TU DELFT FACULTEIT CIVIELE TECHNIEK EN GEOWETENSCHAPPEN

economische aspecten:
Dekosten voor de productie van water
met behulp van grond-, oppervlakte- en
drinkwater en eventueel intern hergebruik
moeten vergeleken worden met de productie
op basis van rwzi-effluent. Het plafond voor
grondwater ligt tussen de 60cent en een
gulden per kubieke meter en voor drinkwater
tussen de één gulden vijftig en vier gulden per
kubieke meter. Een niet verwaarloosbaar
aspect isde distributie van vergaand gezuiverd afvalwater (endus de geografische
ligging van dezuivering ten opzicht van de
toekomstige gebruiker),daar deze kan oplopen tot 27à92cent per kubieke meter voor vijf
kilometer distributieleiding.
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Hergebruik van communaal afvalwater iseenontwikkeling van de laatste tien jaar. De eerste
periode in dezuivering van communaal afvalwater (1850-1950] wasgerichtop de hygiëne. Vervolgens (1950-2000) werd veel aandacht besteed aan decontrole van deverontreiniging,gericht opde
effectenop het milieu. In het begin van het nieuwe millennium iseen nieuwe periode aangebroken
waarbij defocusgericht isop totaal watermanagement, waarbij hergebruik ecu plaats krijgt.
In internationaal verband wordt van vele
kanten de noodzaak van nuttig gebruik van
afvalwater onderschreven. Het eersteIWAcongres in Parijs (juli 2000)wasdeels hieraan
gewijd. Technici,onderzoekers, bestuurders en
politici bespraken verschillende aspecten
uitvoerig. Binnen bijvoorbeeld de recente
Japan/Nederland-workshop was vergaande
zuiveringen nuttig gebruik ook een belangrijk
onderwerp. Een recent STOWA-onderzoek naar
destand van zaken op het gebied van gebruik
van rwzi-effluent maakt duidelijk dat ook in
eigen land hergebruik steeds vaker onderzocht
wordt.
Afvalwater iseenbron vooreen drietal
componenten: water, slib en energie. Afhankelijk van het zuiveringsconcept ishet mogelijk
om dewatercomponent voorallerlei soorten
water in tezetten.Het huidige effluent kan
eenvoudig ingezet worden vooragrarische doeleinden, met vergaande zuivering ishet zelfs
mogelijk om iederegewenste waterkwaliteit te
leveren,van proceswater tot aan (een halffabrikaat van)drinkwater toe.Slibkan worden
gebruikt alsenergiebron (biogas),maar ookals
voedingsstofin delandbouw. Energieuit de
warmte van het afvalwater wordt in bijvoorbeeld Scandinavië op praktijkschaal gewonnen.
In het STOWA-onderzockzijn de verschillende aspecten die een rol spelen bij hergebruik beschreven. Het blijkt te eenvoudig
om het socio-psychologisch aspect als belangrijkste knelpunt voorgrootschalige hergebruikprojecten te benoemen. Elkaspect van
hergebruik dient belicht en op waarde geschat
te worden. Hieronder volgt een globaal overzicht van de verschillende aspecten.
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technische aspecten:
Voorde vergaande zuivering van afvalwater iseen breed scala aan technieken
beschikbaar, waarmee deeltjes, opgeloste
verontreinigingen en opgeloste stoffen
kunnen worden verwijderd. Aandachtspunten
voor de bepaling van een optimaal zuiveringsconcept zijn: de kwaliteit van het effluent en
degewenste waterkwaliteit, degevolgen die
kringloopsluiting voor de bestaande rwzi
heeft, de nagroeipotentie van het geproduceerde water en de leveringszekerheid.
organisatorische aspecten:
Hergebruikprojecten vereisen een bijzonderestructuur gezien het gebrekaan grootschaligeervaringopditgebied.Zoisde leverancier
vanhet afvalwater het water-/zuiveringsschap
en isdeproducent van het nieuwe water vaak
hetwaterleidingbedrijf Ditheeft algeleid tot de
vormingvan nieuwe organisatorische structuren,waarvan dee-WaterGroup in Limburg en
Aqualink inOverijssel voorbeelden zijn.

socio-psychologische aspecten:
Het creëren van draagvlak bij de politiek
en de toekomstige gebruikers is van doorslaggevend belang voor de toepassing van
vergaand gezuiverd afvalwater. De term
'gezuiverd afvalwater' leidt op zichzelfal tot
verwarring, beter kan gesproken worden van
'NIEUW water'. Ook de historische benadering van afvalwater als 'probleem' dient te
worden vermeden; afvalwater isveeleer een
'grondstof.Asano ziet de 'Yuck'-factor als
grootste probleem: afvalwater opnieuw
gebruiken wekt per definitie onfrisse ideeën
op. Een ideeom dezeproblemen te kunnen
voorkomen isISO-normering van toegepaste
technieken. Ook het vergroten van de
betrokkenheid van toekomstige gebruikers
door middel van demonstratie-projecten kan
leiden tot meer acceptatie van nuttig gebruik
van afvalwater.
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milieuaspecten:
Alsrwzi-effluent niet meer geloosd wordt
op oppervlaktewater, heeft dit effect op de hele
waterhuishouding m een gebied rond een
rwzi. Dit effect moet op voorhand onderzocht
worden en een plaats krijgen in de afweging
bij dergelijke projecten. Ook milieuaspecten
van toegepaste zuiveringstechnieken en
bijvoorbeeld een tweede (transport)leidingnet
spelen een rol.

Toepassingsmogelijkheden
In 1998was de hoeveelheid rwzi-effluent
in Nederland circa 1800miljoen kubieke
meter perjaar. Naar verwachting zal deze
hoeveelheid blijven stijgen. Vergaand gezui-

Ajb. 1:

Kwantiteitvan het rwzi-effluent in Nederland
naast dehoeveelheid benodigd effluent voor
verschillende toepassingen(data 1995-1997).
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gezondheidskundige aspecten:
Objectieve normen waaraan vergaand
gezuiverd afvalwater moet voldoen ontbreken
op dit moment. Met name de aanwezigheid
van bacteriën en bestrijdingsmiddelen, maar
ook bijvoorbeeld hormoonontregelaars
moeten worden onderzocht.
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verd afvalwater kan in principe ingezet
worden voor alle toepassingen waarvoor water
nodig is.Erzijn een vijftal verschillende
toepassingen te onderscheiden, namelijk
natuurwater, industriewater, landbouwwater,
huishoudwater en (halffabrikaat van) drinkwater. In afbeelding 1 wordt de kwantiteit van
een drietal toepassingen weergegeven in
vergelijking met de beschikbare hoeveelheid
rwzi-effluent.
Detoepassing als natuur-, recreatie- en
stadswater wordt in principe reeds toegepast:
rwzi-effluent wordt immers geloosd op het
oppervlaktewater. Maar ookspecifiek gerichr
op bijvoorbeeld verdrogingsbestrijding
bestaan veelmogelijkheden. Voorde roepassing isdedoor de overheid gestelde MTRkwaliteit (Maximaal Toelaatbaar Risico) van
belang. Deomvang van deze toepassing is in
principe zeer groot, maar moeilijk kwantificeerbaar.
Toepassing in de indusrrie iszeer realistisch, waarbij gedacht kan worden aan
proces-, koel-en zelfs ketelvoedingswater. Een
belangrijk aspect isvoor deze toepassingen
een biologisch stabiel en microbiologisch
betrouwbaar water. Ookspecifieke kwaliteitseisen en leveringszekerheid is van belang. Op
dit moment wordt circa 2500miljoen kubieke
meter water perjaar in de industrie gebruikt.
Eenderde optie isde toepassing in de

landbouw, waarbij gedacht moet worden aan
gietwater in deglastuinbouw, irrigatiewater
voorgrasland en gewassen en spoelwater voor
stallen en dergelijke. In allegevallen is desinfectie van het water belangrijk en zal ook
bijvoorbeeld het zoutgehalte een belang
kunnen spelen. In totaal ishier maximaal 500
miljoen kubieke meter perjaar inzetbaar.
Vervolgens kan rwzi-effluent ook gebruikt
worden in huishoudens. Het isinzetbaar voor
de helft van de waterbehoefte, met name in
laagwaardige toepassingen als toiletspoeling
en het wassen van kleding. Microbiologische
betrouwbaarheid, nagroeipotentie alsook het
leidingnet in de huishoudens zelfzijn hierbij
aandachtspunten. Demaximale hoeveelheid
water die hiervoor in aanmerking komt is275
miljoen kubieke meter perjaar.
Tenslotte kan rwzi-effluent ingezet
worden als (halffabrikaat van) drinkwater.
Buiten Nederland vindt dit reeds op praktijkschaal plaats,met name in gebieden die
gekenmerkt worden door waterschaarste. In
Nederland zaldezeoptie voorlopig niet toegepast worden, onder andere vanwege de
beschikbaarheid van alternatieve bronnen.

Voorbeelden
In Nederland wordr sinds dejaren negentig van de vorige eeuw steeds vaker onderzocht
ofrwzi-effluent een alternatief kan zijn voor
reeds bestaande bronnen. Uit destudie van

STOWAblijkt dat er medio 2000in Nederland
28haalbaarheidsonderzoeken en elfpilotstudies zijn uitgevoerd en dat er reeds elf praktijktoepassingen zijn gerealiseerd. Uit de haalbaarheidsstudies blijkt dat de schaalgrootte,
de kosten voor Transport in combinatie met
beschikbare alternatieve bronnen en het creëren van maatschappelijk draagvlak, belangrijke factoren zijn diede slagingskans van
dergelijke projecten beïnvloeden.
In de verschillende pilotonderzoeken is
een breed scala aan zuiveringstechnieken
onderzocht, variërend van eenvoudig tot
geavanceerd. Debasis van veel pilotonderzoeken ismembraanfiltratie, waarvan een voorbeeld op rwziTilburg-Noord op de foto weergegeven is.Het optimum van de verschillende
zuiveringstechnieken blijkt afhankelijk van de
uiteindelijke toepassing en locatiespecifiek.
Daarnaast blijkt het mogelijk om water te
produceren op basis van rwzi-effluent voor een
acceptabele prijs. Hierdoor isher niet goed
mogelijk om resultaten die in de verschillende
pilotonderzoeken zijn gevonden met elkaar te
vergelijken.
Vande reeds inNederland gerealiseerde
praktijktoepassingen isin afbeelding 2een
geografische overzicht weergegeven. De
toepassingen zijn over het algemeen kleinschalig (minder dan 100kubieke meter per
uur) en het zuiveringsconcept iseenvoudig.
Detoepassingen zijn meestal laagwaardig,

Pilotiiutallaticvoorultrafiltratieop rwziTilbury-Noord[foto:IgnazWorm,TUDelft).
A/b. 2:

Overzichtvandenvzi'swaareffluentingezetwordtvoornieuwetoepassingen,
(bron:STOWA).
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waarbijgezuiverdrwzi-effluent bijvoorbeeld
wordt ingezetalsnatuurwater ofzandspoelwater.Eenuitzondering hieropisdeproductie
vanketelvoedingswater bijDOWChemicalin
Terneuzen (rwziDeDrieAmbachten].
BuitenNederland wordtopeengroot
aantalplaatsen communaal afvalwater
gebruikt alsbronvoordeproductievanwater.
Erzijnzelfsvoorbeelden bekendwaar afvalwaterongezuiverd wordt toegepastalsirrigatiewater.Debenaderingen variëren tusseneen
aanpakgebaseerdophoogwaardige technologie/hoge kosten/laag risicoeneenvoudige
technologie/lage kosten/aanmerkelijk risico,
afhankelijk vandebalanstussen welvaart,
ontwikkelingsgraad enrisico.
IndeVerenigdeStaten wordtindestaat
Floridasinds 1972 rwzi-effluent vergaand
gezuiverd tot irrigatie-,blus-enindustriewater.OokinCalifornie'wordtalvanaf1967
effluent voorindustriële en natuurdoeleinden
gebruikt.InJapan isnuttiggebruikvangezuiverdafvalwater ingrotestedenalsTokioeen
vanzelfsprekendheid. Naast industriële
toepassingen wordtookin huishoudens
gezuiverd afvalwater gebruiktalswaterbron.
InAustraliëwordt hetingezetvoorirrigatiedoeleinden enookanderetoepassingen krijgen

steedsmeeraandacht.Hierbij wordtveel
aandacht besteedaanhetcreërenvanmaatschappelijk draagvlak.Namibiëproduceert
zelfsdrinkwater uit communaal afvalwater.
OokBelgiëenzuidoost-Engeland doen inmiddelservaringopmetdeproductievaneen
halffabrikaat voordrinkwater opbasisvan
communaal afvalwater.
Binnen tien jaar gemeengoed
Pilotonderzoeken engerealiseerdepraktijktoepassingen inNederland,maarookde
ervaringinhetbuitenland, maken duidelijk
datrwzi-effluent eenvolwaardigebronvoor
dewatervoorziening is.Deachterstand ten
opzichtevananderewaterbronnen kaningelopenwordenalseenintensiveringvanstudies
enpilotonderzoek plaatsvindt.Technisch
gezien isveelmogelijk.Nieuw (wetenschappelijk)onderzoek kanknelpunten wegwerken.
Hercreërenvaneendraagvlakonderbevolking,bestuurdersenondernemers ishierbij
eenvoorwaarde.Voorbeeldprojecten enpilotonderzoeken kunnen aantonen wat mogelijk
is,maarookkwaliteitsborging enleveringszekerheid zijn belangrijke factoten waaraan
aandacht besteeddient teworden.
Inhet kadervandezeproblematiek wordt
opdit moment inEuropeesverband(COST

Action624'OptimalManagement ofWastewaterSystems',SmallGroup'Reuseconcepts
andstrategies) nagedachtoverdevoorwaardenenzuiveringsconcepten diehierbij eenrol
kunnen spelen(zie:www.sanitaryengineering.tudelft.nl/costworkgroup.htm). Dergelijkeinitiatieven dragenbijaaneenmaatschappelijke discussieenzijn eenfactor inde
beeldvormingrond nuttiggebruik vanrwzieffluent.
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