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Conclusies
Vervuiling van hyperfiltratiemembranen
kan optreden door scaling en fouling.
Scaling is te beïnvloeden door doseren van
een zuur en eventueel een anti-scalant, en
instellen van de juiste recovery. Fouling is
te beïnvloeden door voorzuiveren van het
voedingswater en de wijze van bedrijfsvoering van de hyperfiltratie-installatie.
Voor de omstandigheden zoals gelden voor
Gemeentewaterleidingen Amsterdam zijn
de grenzen van de bedrijfsvoering voor
vervuiling van de hyperfiltratiemembranen
vastgesteld:
- een hoge recovery (90%) mèt anti-scalant
dosering (2 mg/l) en zwavelzuurdosering.
Scaling treedt dan niet op, fouling wel en
vereist een frequente reiniging van de
membranen (ca. eenmaal per maand);
- een veilige, stabiele bedrijfsvoering is te
bereiken bij een lagere recovery (80%)
zónder anti-scalant dosering en mèt zoutzuurdosering. Zowel scaling als fouling
treden dan niet op, en de reinigingsfrequentie blijft beperkt tot één- à tweemaal per jaar.
Momenteel wordt onderzocht, tot welke
waarde de recovery opgevoerd kan worden
zonder dosering van een anti-scalant.
Een recovery van 88% (indikfactor 8) is in
ieder geval mogelijk, een recovery van 90%
(indikfactor 10) lijkt ook mogelijk. Scaling
van bariumsulfaat treedt dan nog niet op,
mits zoutzuur en gèèn zwavelzuur wordt
gedoseerd.
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Dun water
• Slot van pagina 183.
Spreker pleit derhalve voor nog sterkere
samenwerking met de gemeenten om te
komen tot een duurzame waterhuishoudkundige inrichting van stedelijke gebieden.
Tot slot was het G. D. Geldof (TauwMabeg) die het 'grotere' perspectief
schetste. Zijn filosofie komt erop neer
om zoveel mogelijk schoon water binnen
de wijk te houden. Het uitvoeren van deze
stelling als dogma kan echter voor grote
problemen zorgen. Dit betekent dat niet
altijd sprake is van een heldere conclusie
daar waar het gaat zo weinig mogelijk
schoon water niet af te voeren naar de rwzi
en in de wijk te houden. Met name de
samenstelling van het 'schone' regenwater
speelt hierbij een rol. Tot slot pleit Geldof
voor een integrale waterheffing. Dit is een
heffing die meer aansluit bij de manier
waarop individuele burgers omgaan met
water. Duurzaam omgaan met water zou
dan een lagere heffing betekenen.
Conclusie
De algemene conclusie van de dag is dat de
problematiek leeft. Alle discussies rond de
waterhuishouding in de stad maken de
discussie rond dit thema actueler.
Tevens kan worden opgemerkt dat de
problematiek rond dun water zeker niet als
opgelost beschouwd kan worden.
Naschrift
Van de dag is een symposiumbundel met
voordrachten en deelnemerslijst beschikbaar. Deze is te bestellen bij de NVA
voor f 50,-.
W. van Starkenburg,
HASKONING BV
E. van 't Oever,
Waterschap Vallei en Eem
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Systeemgericht
Ecotoxicologisch Onderzoek
Recent is het rapport 'Startdocument
Stimuleringsprogramma Systeemgericht
Ecotoxicologisch Onderzoek verschenen.
In dit startdocument worden mogelijkheden voor de invulling en uitvoering van
een eventueel nieuw stimuleringsprogramma Systeemgericht Ecotoxicologisch Onderzoek van NWO aangegeven.
De Commissie vraagt in het startdocument
nadrukkelijk aandacht voor de permanente
belasting van onze natuur en het milieu
door combinaties van stoffen. Deze stoffen
komen diffuus in het milieu voor in
concentraties die op zichzelf niet toxisch
zijn. In combinatie kunnen deze stoffen
echter wel tot effecten op (delen van)
ecosystemen leiden. De vraag is of het dan
gaat om nadelige effecten van betekenis:
vormt diffuseenchronische belasting vanhet
milieu door combinaties van niet-toxische
stoffen, in combinatie met Vermesting,
Verzuring, Verdroging, Versnippering, etc,
een bedreiging voor het behoud van de
biodiversiteit? In hoeverre vormt dit een
belemmering voor natuurontwikkeling en
de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur?
De enige manier om deze onzekerheden te
reduceren is volgens de Commissie degelijk onderzoek: meten, analyseren en monitoren. De volgende prioriteitenvooronderzoek zijn aangemerkt:
- samenstelling, gedrag en toxiciteit van
chronische, diffuse belasting, bestaande uit
combinaties van stoffen die elk afzonderlijk in lage, niet-toxische concentraties
aanwezig zijn;
- de ecologische risico's van diffuse, chronische belasting;
- het relatieve belang van effecten van
bovengenoemde belasting ten opzichte van
Verdroging, Verzuring, Vermesting, Verstoring, Versnippering, etc.
De aanpak van deze kennislacunes
vergt een gezamenlijke inspanning van
verschillende ministeries, daaraan gelieerde
onderzoekinstituten en universitaire
vakgroepen. Hiervoor is een samenhangend
wetenschappelijk onderzoekprogrammanodig.
Het startdocument vormt de weerslag van
een slagvaardige actie van een breed
samengestelde Commissie om de achtergronden en contouren van dit onderzoekprogramma te schetsen.
Het startdocument (RMNO-nummer 121)
is te bestellen bij de RMNO, Postbus 5306,
2280 H H Rijswijk, telefoon 070-3364300,
fax 070-3364310, e-mail: RMNO@xs4all.nl.

Dun water door de rwzi?

Doel van de dag
Waterkwaliteitsbeheerders worden in
toenemende mate geconfronteerd met de
aanvoer van dun water op rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's). Dun water
kan worden omschreven als afvalwater met
lage concentraties aan zuurstofbindende
stoffen en soms ook met hoeveelheden
milieubezwaarlijke stoffen, zoals nutriënten, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en
bestrijdingsmiddelen.
Voorbeelden zijn voorgezuiverd industrieel
afvalwater, afvalwater van de glastuinbouw
en water van bodemsaneringsprojecten.
In 1996 heeft de STOWA een rapport
gepubliceerd, waarbij gekeken is naar de
doelmatigheid van de behandeling van
deze stromen, de kosten en het milieurendement. Voor diverse groepen van stoffen zijn hierbij modelberekeningen
gemaakt en is een methode beschreven,
waarmee een ruwe schatting kan worden
gemaakt van het stoffengedrag op een rwzi.
Voor programmagroep 3 was dit aanleiding
om samen met de STOWA een symposiumdag op 12 december 1996 over dit onderwerp te organiseren. Er is een aantal
concrete projecten besproken, waarbij
steeds de relatie met de rwzi centraal stond.
Het onderwerp kan niet los worden gezien
van de maatschappelijke discussie, die in
Nederland ontstaat over het omgaan met
regenwater in de stad. Vandaar dat ook de
relatie tussen de wijze van riolering en de
werking van rwzi's aan bod is gekomen.
De voortreffelijke dagvoorzitter van dit
symposium, P. C. Stamperius (STOWA)
gaf, in zijn inleiding aan dat de term 'dun
water' voor aanzienlijk meer uitleg vatbaar
is dan aanvankelijk wordt aangenomen.
Tevens wijst hij op het belang van het
doelmatigheidscriterium aangaande de
werking van de rwzi.
Na de inleiding van de dagvoorzitter was
het de beurt aan H. Warmer (RIZA) om
een schets te geven van het beleidskader
inzake de dun water problematiek. Zowel
het Indicatief Meerjarenprogramma Water
1985-1989 als de Derde Nota Waterhuishouding (1989) formuleren, als we ons
beperken tot voornoemde problematiek,
het behouden van de doelmatige werking
van het zuiveringstechnisch werk als een
belangrijk criterium. In de jurisprudentie
van de laatste jaren aangaande de conflicten over dit onderwerp komt naar voren
dat er geen exacte uitspraken over het
criterium 'doelmatige werking' zijn gedaan.
In de gevallen dat de waterbeheerder in het
gelijk is gesteld, moest sprake zijn van aantoonbare vermindering van de zuiveringstechnische werking. Ook in de Vierde Nota
Waterhuishouding zal de lijn uit voorgaande beleidsstukken worden vastgehou-
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den. Dit betekent toch vooral brongerichte
maatregelen. Voor de lozing van dun water
betekent dit dat toch van geval tot geval
gekeken zal moeten worden wat de beste
oplossing is.
Het eerder genoemde STOWA-onderzoek
is uitgevoerd door BKH. Vanuit de resultaten presenteerde W. B. A. Wassenberg
het gedrag van zware metalen en microverontreinigingen op de werking van de
rwzi. Hij geeft aan dat het beleid bij de
behandeling van afvalwater primair gericht
is op een brongerichte aanpak.
Desondanks vindt in veel gevallen, al dan
niet na voorzuivering, lozing plaats op de
riolering en daarmee uiteindelijk op de
rwzi. Het uitgevoerde onderzoek naar deze
materie geeft aan dat:
- evenwichtsmodellen een goede voorspelling geven van de verdeling van stoffen
naar de verschillende milieucompartimenten;
- inzicht kan worden verkregen in het
stoffengedrag in de rwzi;
- nog steeds onvoldoende is bekend over
de stofeigenschappen in een rwzi.
Tevens kwam naar voren dat strippen naar
de lucht een belangrijk verwijderingsmechanisme is en dat door infiuentverdunning een aanzienlijke toename van de
lozing op oppervlaktewater ontstaat.
De kosten om de invloed van de lozing
van water te verminderen kunnen oplopen
tot honderden guldens per i.e.
In een tweede lezing over het STOWAproject ging J.J. Jonk in op problematiek
rond zuurstofbindende stoffen, nutriënten
en zwevende stof. Hierbij belichtte hij de
situatie bij het Hoogheemraadschap WestBrabant. Aangegeven werd dat lozing van
dun water kan leiden tot een kostenverhoging van f 0,10-0,25 per m3. Dit afhankelijk van de afstand tot de rwzi.
Ook het zuiveringsrendement van zuurstofbindende stoffen en nutriënten neemt
sterk af. Bij een toename van de hydraulische belasting met 100% kan de emissie
naar oppervlaktewater met 60% toenemen.
De emissie van de zwevende stof is rechtstreeks gerelateerd aan de hoeveelheid
water. Indien men het zuiveringsrendement ondanks het dunne water wil
handhaven, dan moet gerekend worden
met een toename van f 0,50-1,00 per m3.
Vervolgens gaf mw. D. M. E. Anink aan
wat de invloed van de lozingen vanuit de
glastuinbouw zijn voor het ontwerp van de
rwzi 'Nieuwe Waterweg' te Hoek van
Holland. De gevolgen van de lozingen zijn
aanzienlijk. In een ontwerp dat rekening
houdt met de lozing van de glastuinbouw
wordt uitgegaan van een toename van
zowel nitraat als fosfaat met een factor drie.
Naar verwachting worden geen zuurstofbindende stoffen afgevoerd.

Dit betekent dat de hydraulische capaciteit
zal verdrievoudigen. De extra investeringen
liggen in de orde van 45-50 miljoen
gulden. Het Hoogheemraadschap van
Delfland is na een diepgaand onderzoek
tot de conclusie gekomen dat gescheiden
inzameling en gescheiden behandeling van
het afvalwater van de glastuinbouw in dit
gebied verreweg de voorkeur verdient.
Tevens geeft zij aan dat de waterbeheerders
alerter hadden moeten reageren op de
nieuwe Rijksregelgeving. Dat had voornoemde problemen kunnen voorkomen.
K. F. de Korte rapporteert een onderzoek
in Amsterdam dat onder de titel 'Optimalisering Afvalwater Systeem Amsterdam
(OASA)' is uitgevoerd om met de resultaten een globaal plan op te stellen waarbij
de maatregelen geformuleerd worden om
op termijn aan de rioleringsrichtlijnen van
de CUWVO te voldoen alsmede aan de
stikstofeisen voor de zuiveringsinrichting.
OASA is uitgegaan van een integrale
benadering van het probleem. Dit betekent
dat bij de beoordeling van emissies
gekeken is naar de emissie uit het totale
systeem. Dit wil zeggen niet alleen met het
effluent van de zuiveringsinstallatie, maar
ook door overstorten, oppervlakkige
afspoeling en door gescheiden stelsels.
De conclusie van het onderzoek was dat,
ondanks de zeer hoge kosten (in de orde
van enkele honderden miljoenen) zeker
geen positief milieu-effect wordt bereikt.
Het Waterschap Regge en Dinkel kiest,
aldus H. van der Honing, voor bronaanpak. Ook in dit gebied heeft men bronnen
van dun water. Hiervan zijn te noemen
lekkage van grondwater, drainage-water,
bodemsaneringswater, bronneringswater en
instromend oppervlaktewater. Uit het
onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid
dun water bepaald wordt door de leeftijd
van het rioleringssysteem, de drooglegging
van de wijk, het percentage verhard oppervlak en het aantal bronnen (bodemsanering,
bronnering).
Het Waterschap kiest nadrukkelijk voor
samenwerking met gemeenten om de
problematiek op te lossen. Ondanks de
goede samenwerking zijn er nog vele knelpunten op te lossen. Te noemen zijn:
- het onvoldoende betrekken van de
waterbeheerder bij stedelijke uitbreidingen;
- de onvoldoende mogelijkheden om
water in het stedelijk gebied te laten;
- de gebrekkige handhaving van de
aansluitvergunning;
- de onvoldoende regulering van de lozing
van bronneringswater;
- de afstemming van de heffingen op
minimalisatie van regenwaterafvoer is
onvoldoende.
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