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Waterkrin^loopsluitin^inhet
NoorderDierenParkteEmmen
een/ettf
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behandeld.Metdekomstvande waterfabriek
moethetdootzichtinde nijlpaardenattractie
inhethuidigeparksterkvetbeteten.Ineen
tweedecirculatiesysteem wordthetbassinwatervandenieuwepinguïnzee,waarongeveer
Z50Humboldt-pinguïnsverblijven,gezuiverd.
Hetderdecirculatiesysteem ishet rifaquarium,waarinviersoepschildpadden verblijven.
Hierbijgaathetomeenzoutwatersysteem,
waardoordezezuiveringeenspecifiek karakter
heeft. Hethartvandewaterfabriek isde
behandelingvanhetafvalwater vanhethuidigeenhetnieuwepatk.Alle afvalwaterstromen
komensamenineenspecialezuivering,waar
bedrijfswatervanhoogwaardigekwaliteit
wordtgeproduceerd.Ditbedrijfswater wordt
teruggeleverd aanhetNootderDierenparken
dientalssuppletiewatervoordierenbassinsen
vijvers,toiletspoelingenschoonmaakwater
(afbeelding 1).

IR. P. VAN DER MAAS, WATERLABORATORIUM N O O R D
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Sindsditvoorjaar loopteenuniekprojectinEmmen.Ophet,grondwarerbcscherminig5,gebieddeEs
vandeWaterleidingmaatschappijDrentherealiseerthetNoorderDierenparkeennieuwattractiepark.Inditnieuweparkwordtaanhetcentralethema'waterenleven'vormgegeven,allereerstinde
vormvaneenmultimediacentrum,waarinopeeneducatievewijzeaandachtwordtbesteedaanhet
themawaterenleven.Daarnaastzaleenintegraalzuiveringssysteemdeajvalwaterzuiverin^en
bednjfswaterzuiverin^ vanzowelhetnieuwealshethuidigepark^aanverzogen.Indeduurzame
exploitatievandeWaterfabriek hebbenWMDenWaterschapVelt&Vechtelkaar^evonden.Sinds
april isdewaterkringloopinhetdierenparkeenjen.
ToendesamenwerkingtussenWMDenhet
NoorderDierenparkin1997werdbeklonken,is
eeninventarisatieuitgevoerdvandebestaande
watersystemeninhetNoorderDierenpark.
Dezeleverdedevolgendeinformatieop:
• Dejaarlijkse drinkwaterleveringvan
WMDbedraagtcirca 180.000nU(minder
danvijfprocentvoorhumaneconsumptie);
• HetNoorderDierenparkbeschiktover
meerdan40separatedierenbassins,waarvanmeerdanzometeeneigencirculatiesysteem;
• Circatienattracties hebbeneenwatetkwaliteitsprobleem(onderandere nijlpaarden
enpinguïns);
• Hetafvalwater (circa 1.500v.e.)wordt
geloosdophetrioolenwordtgezuiverdin
derwzivanWaterschapVelt&Vecht;
• Voordeverschillendewaterklassen,zoals
denijlpaarden enpinguïnsenhetrifaquarium (soepschildpadden),bestaan
streefwaarden;
• Tenslottemoetrekeninggehouden
wordenmetlocatiespecifiekebedrijfswaternormen,waarbijderichtlijnen voor
huishoudwaterzijn meegenomen.

paarden teverbeteren metnieuwezuiveringstechnieken.DeWaterfabriek bestaatuiteen
centralebiologischeafvalwaterzuivering met
eennageschakeldebedrijfswaterproductie en
eendrietalcirculatiesystemen,waarinhetbassinwatervandrieattractiesseparaatwordt

Hetnieuwepatkwordtvolgensduurzame
principesopgezet.Voordewatervoorziening
geldtalsuitgangpunt datdewaterkringloop
inprincipe 100procentgeslotenmoetzijn.Dit
sluitaanbijhetbeleidvanWMDomdeinzet
vangrondwateitebeperken totdeproductie
vandrinkwater.Striktgenomenbetekent100
procentrecyclingvanwatetstromendatgeen
drinkwateraanhetparkmeerhoeft teworden
toegevoegdengeenafvalwater meerwordt
afgevoerd.Indepraktijkzal100procent
recyclingonmogelijk zijn,maarerzalwelnaar
gestreefd worden.Suppletievindtplaatsvia
hemel-enleidingwater bestemdvoordrinkwatertoepassingen.Inhetontwerpisuitgegaanvanvolledigeafkoppeling vanhemelwaterinzowelhethuidigealsinhetnieuwe
dierenpark(circa30.000mï/j).Nauitgebreid

DeWaterfabriek.

Beslotenisomineencentrale waterfabriek
ookdewaterkwaliteit vanpinguïnsennijlH 2 o | 13-2002

29

PLATFORM

zoutwater uit het bassin wordt in een gesloten
circulatiesysteem behandeld met een turnover
vanongeveer 2,5uur. Eiwitafschuimers zijn
ingezet alsscheidingstechniek. Deze techniek
wordt toegepast, omdat in zout water de vorming van zeer kleine luchtbellen mogelijk is.
Met eenspecialeventuri wordt lucht ingevoerd in decirculatiestroom van 50kubieke
meter per uur per eiwitafschuimer (totaal vier).
Colloidaal aanwezige shkstot, rosror,[an)oi>;.i
nische stoffen, vetten en algen hechten aan de

B«P

Living Kachin«

A/b.1:

Schematischoverzichtvandeintegralewaterzuivering.

(pilot)onderzoekisbesloten een centrale
waterzuivering te bouwen voorde behandeling vanalLcvrijkomende afvalwaterstromen.
Dezezuivering isuitgerust met hoogwaardige
technieken, die resulteren in een continue
levering van bedrijfswater vangoede kwaliteit.
Daarnaast zijn separate circulatiesystemen
gebouwd voorenkele dierbassins.

Systeemkeuze
Nijlpaarden
Dewaterkwaliteit van de nijlpaardenbassins wasonvoldoende om een acceptabel doorzicht in het buitenbassin teverkrijgen. Doorzicht wordt voornamelijk bepaald door
troebelheid en kleur. Kleine deeltjes/colloïden
en moeilijk afbreekbare componenten (onder
andere kleurverbindingen) accumuleren in
het systeem.Uitondetzoek blijkt dat ultrafiltratie van het nijlpaardenwater de gewenste
waterkwaliteit kan leveren.Ultrafiltratie heeft
een scheidend vermogen van 0,05urnen vormt
dus ook een absolute barrière voor bacteriën.
Het vuile nijlpaardenwater passeert een
mechanische grofvuilverwijdering (zeefbochten) en wordt viaeen buffer naar de waterfabriekgetransporteerd. Inde waterfabriek
wordt het nijlpaardenwater na een trommelzeef(100pm) behandeld in een UF.De turnover van het nijlpaardenbassin isongeveer vijf
uur.
Voorafgaand aan deultrafiltratie wordt
een polyaluminumchloride gedoseerd. Het
nut van een vlokmiddeldosering ten behoeve
van debedrijfsvoering heeft zich reeds in eerder onderzoek én opdeindustrie- en gietwaterinstallaties vanWMD bewezen.Naast verbetering van de filtratieprestaties is het
vlokmiddel ook noodzakelijk voor kleurver30 H 2 0 » 131002

wijdering. Hetgezuiverde water wordt na
ultrafiltratie rechrstreeksgetransporteerd naar
het nijlpaardenbaâsin.

Finguins
In het Noorder Dierenpark werden
manenrobben en pinguïns in hetzelfde zoetwatersysteem gehouden. Met dekomst van de
nieuwe pinguïnzee iseen separaat gesloten
waterbehandeling met een turnover van circa
tweeuur geïntroduceerd. Ultrafiltratie is een
goede combinatietechniek voor deeltjesscheiding en desinfectie, zonder schadelijke nevenproducten. Pinguïns scheiden stikstofuit in
een opgeloste vorm,dienauwelijks wordt verwijderd met ultrafiltratie. In een biologisch
slib-op-drager-filter (circa 30mJ)vindt, in een
bypass van ongeveer eenderde van de totale
stroom),omzetting van ammonium naar
nitraat plaats (350gN/dag).
Soepschildpadden

luchtbellen en worden bovenin dekolom als
geconcentreerd schuim afgevoerd naar de
afvalwaterzuivering. Combinatie met een
snufje ozon verbetert de fysische werking,
doordat (te)grote moleculaire ketens worden
geoxideerd tot kleinere, tefloreren, ketens.
Opgeloste stikstofverbindingen (35gram per
dag)worden biologisch verwijderd in een speciaal tricklingfilter (volume circazes kubieke
meter) met zeoliet. In dit filter vindt voldoende
nitrificatie plaats;ondanks het zoute milieu
(omzettingssnelheid factor twee tot drie lager
dan in zoetwater).Een UV-desinfectie is nageschakeld.
Afvalwater—• hedrijfswater
Deafvalwaterzuivering (336m3per dag) is
ontworpen opdevuilbelasting van 25.000
bezoekers per week,aangevuld met de afvalstoffen diedoor denijlpaarden en pinguïns
worden geproduceerd (het spoelwater van de
ultrafiltratie (circa 10mi per uur)).Door de
koppeling van watetstromen wordt het integrale karakter van het watersysteem benadrukt. Het spoelwater van deultrafiltratie is
een geconcentreerde stroom met organische
stofen nutriënten. Dit afvalwater kan uitstekend biologisch worden afgebroken. De installatie is ontworpen:
•

opeen vuilvracht van40-88kgBZV/dag

•

maximaal 17kg N/dag

•
•

maximaal74kgSS/dag
maximaal 13kg P/dag

Het waterpaviljoen omvat ook een rifaquarium met een inhoud van 500kubieke meter,
waarin viersoepschildpadden verblijven. Het

Decenttale biologische zuivering, de
LivingMachine,kan het beste worden
beschouwd alseen combinatie van een actiefslibsysteem en een 'constructed wetland'. Het

Amoebe.

Vorticeila.
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torrenenvissenvormensameneencompleet

reorganismenalstubificiden.
Verderwordtbeweerddatditsysteemeen
laagenergieverbruik eneenlageslibproductie
kentinvergelijking metconventionelesystemen.Degeclaimdeduurzaamheid isechtet
nietaangetoond,maarzalnaderworden
onderzocht.Infeitekanwordengestelddathet
verschiltussendeLivingMachineeneenconventioneelactiefslibsysteemligtindeaanwezigheidVânplinten,diédlankzijklimaatBé-

ecologischsysteem.Hetgrotespecifiekeoppervlakvandeplantenwortels fungeert alsdragermateriaalvoormicro-organismen enhoge-

afvalwater. Dekeuzevoorhetsysteem isevenwelgebaseerdopvisueleaspectenterverho-

ontwerp isgebaseerdop eenoctrooivanJohn
Todd1)'2).Inhetoctrooiwordteengoedezuiveringgeclaimdals gevolgvaneenevenwichtig
ecosysteem.De principesvanhetontwerp zijn
onderanderegerichtop grotebiologische
diversiteit(micro,meso,macro)enhun onderlingerelaties.Verschillendepopulatiesbacteriënenalgenincombinatiemeteenverscheidenheidaanplantensoorten,slakken,wormen,

Tabel 1:

heersing(bs)uitstekendgedijen op

Ontwenigrondsla.genwaterfabnek.
debiet
(nu/h)

nijlpaarden
pinguïns
soepschildpadden

140

afvalwater

membraanoppervlak m 2

1.300.000

1.960

300

1.500.000

200

900.000

14-34

>100.000

60

500.000

bedrijfswater

Tabel 2:

jaarproductie membraan
flux (Imh)
(mVj)
75
85

1.960

-

-

55

1.120

eenheid

middel,

norm
bedrijfswater

effluent

permeaat

Living
Machine

ultrafiltratie
(= bedrijfswater)

9
2-4

<0,1

<i

-

19

<20

-

6,5-7
0,03

6,5-7.5
0,03

>5
>6,5

zwevende stof

mg/l

troebelheid
kleut

FTU
mg Pt/l

doorzicht
zuurgraad

m
pH

ammonium
nitriet

mg N/l
mg N/l

<0,1

<0,1

<o,3

nitraat
N-kjeldahl

mg N/l

13

mg/l

tot. fosfaat
BZV
e-coli

mg P/l

1,3
3

13
0,9

mg07I
mgOVl

DOC
chloride
tempetatuut

mg C/l
mg/l

UV-absorptie

<i

1

<15
<5
<5

2,1

o,53

<10

-

<i

<i

kve/100 ml

CZV

<i

<i

-

19

6
63
10-14

"C
abs/m

Hetafvalwatetdoorloopt achtereenvolgensdevolgende procesonderdelen:
- afvalwaterbuffer (500 mi),
zeefbocht (0,75 mm),
- geslotenanoxischereactorà140m !(eventueelmetmethanoldosering),
- geslotenaerobereactora 140 mi,
- propstromingdoortweebeplanteaërobe
reactoren(resp.370en 235 mi),
nabezinkinginnabezinktank(hydraulischebelasting:0,68m'/m2.uur),
slibrecirculatienaardeanoxischereactor,
eventueelsurpluswordt afgevoerd,
effluentbuffer (buffer 500 m3),
- bijmenginghemelwater (buffer 500 mj),
trommelzeef(ioourn),
coagulatiemetaluminiumhoudendvlok-

Kwaliteitbedrijfswater gebaseerd openkele metingen).

parameter

gingvandeattractiewaardevoordebezoeker
vanhetNoorder Dierenpark

11-15

ultrafiltratie (55lmh),
UV-desinfectie,
bedrijfswaterlevering.

Herbedrijfswater wordtgeproduceerd
doorbehandeling vanhetbezonken afvalwater,eventueelaangevuldmet hemelwater,
middelsultrafiltratie. Vlokmiddeldosering
(PAC) vooreenoptimaledeeltjesscheiding, fosfaatverwijdering énontkleuring isnoodzakelijk.De nageschakeldeUV-desinfectie zorgt
vooreenexttabacteriologischebatrière.De
belangrijkste ontwerpgrondslagen vande
integralewaterfabriek staaninübel 1vermeld.
Opstart
Sindseindvorigjaarwordengefaseerdde
verschillendewaterbehandelingen opgestatt.
MedioditjaatzaldegeheleWaterfabriek functionerenalseenintegrale waterbehandeling.
De LivingMachineisinmiddelsopgestart
evenalsdenijlpaarden-en bedrijfswaterinstallaties.BijdeopstartvandeLivingMachineis
entmateriaal uiteen rioolwaterzuiveringsinstallatietoegepast.De installatie functioneert
voorlopigbij eendrogestofgehalte vancirca
driegramperliter.De beluchtingwotdtautomatischgestuutdopdrieon-linemonitors:
zuurstof,nitraatenredox.Deeersteanalyseresultatenstaanvermeldintabel2.

Deeenteprestatiesvanultrajïltrarie zijn conform deontwerpcritena:

eenheid
l/m2.h
bruto flux
recovery
%
transmembraandruk
bar
vlokmiddeldosering
ppmAl
nominaaldebiet
m'/h
*opstart 1mei2002 **opstart 26april2002

nijlpaarden*

bedrijfswater*

75

55

94

94

0,1-0,3

0,1-04

150

60

~2

De LivingMachineverwijdert deorganischevuilvrachtendestikstofverbindingen tot
ruimonderdenorm.Hetnitraatgehalteis
relatiefhoog,maarkanverderwordenverlaagddoordoseringvaneenextta koolstofbron
(methanol).De BZV/N-tatiovanhet influent
isongeveer 2(mg/mg)endaarmeetegering
vooreenvergaandedenitrificatie.Het fosfaatgehaltewotdtdeelsverwijderd indeLiving
Machineendeelsindeultrafiltratie door
H 2 O • 132001 31
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adsorptiemethetaluminiumhoudend vlokmiddel.DeontkleuringvanhetUF-permeaat
isdirectgerelateerdaandevlokmiddeldosering.Ultrafiltratie enUV-desinfectie voorzien
ineendubbelebacteriologischebarrière(meer
danvijflog-eenheden),zodathet bedrijfswater
ookbacteriologisch vanhoogwaardigekwaliteitis.

gensontwerp.Vanzelfsprekend wordende
eventuelelangetermijn effecten nauwlettend
gevolgd.ZuiveringmeteenLivingMachinein
combinatie meteennageschakeldeUFwordt
inNederland niettoegepast.Ditimpliceertdat
nogverschillendeonzekerheden bestaan.

Hetslibbestaatuitgoedbezinkbare,
compactevlokken[SV1~100ml/g)enbevat
grotediversiteitaanhogereorganismen.Het
isnunogtevroegomeenuitspraak tedoen
overdeslibproductie.

•

vergelijking LivingMachinemetconventioneleactiefsubsystemen(slibproductie,
beluchtingsenergie,N/P/Cverwijdering). f
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Evaluatie
DeLivingMachinefunctioneert sinds
enkelemaandenveelbelovend.Deultrafiltratievandenijlpaardenzuiveringendeproductievanbedrijfswater zijn eveneenszonderproblemenopgestart.Denijlpaarden zijnnu
onderwaterzichtbaar voordebezoekers.De
waterkwaliteit vanhetbedrijfswater voldoet
aandegesteldenormenenhetdoorzichtvan
hetnijlpaardenbassin issterkverbeterd.Eind
meiwarenhetrifaquarium endepinguïnzee
gereedenwerdenookdezewaterbehandelingenopgestart.Deverwachting isdatdegehele
integralezuiveringditnajaar functioneert vol-

advertentie

Filters voor inlaatwater, recirculatie en effluent

Zeefoppervlak:tot 108 m2
Bespanning:vanaf 15 micron
Drukverlies: 10cmwaterkolom
40 standaard maten
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