'Biologisch gezuiverd effluent; grondstof of eindproduct?'
(Verslag NVA-symposium)

Bij toetsing van de kwaliteit van biologisch
gezuiverd afvalwater, zowel communaal als
industrieel, aan de grens- en streefwaarden
voor de oppervlaktewaterkwaliteit, blijkt
dat veel stoffen in hogere concentraties
in dit effluent voorkomen dan de voor
deze verbindingen geldende normen.
Effluentlozingen van communale rwzi's
en industriële awzi's zijn daardoor (mede)
verantwoordelijk voor het overschrijden
van deze waterkwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater. In die gevallen, waar de
effluentlozing een relatief grote invloed
heeft op de kwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewater, kan verdergaande
zuivering van het biologisch gezuiverde
effluent geboden zijn.
Ook zal bij een verbeterde effluentkwaliteit
de mogelijkheden tot nuttig hergebruik
van het gezuiverde afvalwater worden
vergroot, bijvoorbeeld in het kader bij verdrogingsbestrijding en ter beperking van
het drinkwaterverbruik. Om deze reden
kan het effluent van biologische zuiveringen
(zowel communaal als industrieel) niet
langer uitsluitend als een eindproduct
worden gezien, maar in toenemende mate
beschouwd (moet) worden als een grondstofvoor hoogwaardig hergebruik. Welke
verdergaande behandeling dit biologisch
gezuiverd afvalwater moet ondergaan is
afhankelijk van de kwaliteitseisen, die voor
hergebruik worden gesteld.
Deze en andere aspecten kwamen aan de
orde tijdens het symposium 'Biologisch
gezuiverd effluent; grondstof of eindproduct?', dat door programmagroep 3
van de NVA op 16 oktober jl. in congrescentrum 'Orpheus' te Apeldoorn is
georganiseerd.
Aan het symposium is deelgenomen
door het maximaal aantal deelnemers
(135 personen) vanuit overheid, industrie,
waterkwaliteitsbeheerders, adviesbureaus
en universiteiten.
Dit verslag geeft een samenvatting van de
presentaties en de daaropvolgende discussies.
De heer.7. van derPlicht (Waterschap Rijn
en IJssel) ging als dagvoorzitter kort in op
het feit dat van oudsher het verzamelen
en transport van afvalwater en de bedrijfsvoering van de afvalwaterzuiveringsinrichtingen sterk technisch-mechanisch
gericht zijn geweest met als uiteindelijk
doel het 'kwijtraken = lozen' van het
gezuiverde water op groot ontvangend
oppervlaktewater. Door een aantal watergerelateerde problemen, waaraan vooral
een gebrek aan afstemming van goed water
op de juiste plaats en juiste tijd ter grondslag ligt, is er de laatste tijd een omslag in
denken gekomen. Hergebruik van afvalwater in diverse toepassingen komt steeds
meer voor. Ook de oplopende kosten van

goed drinkwater stimuleren deze hergebruikmogelijkheden.
De voorzitter vroeg zich af of het niet
mogelijk was in de kostbare keten van
productie en levering van drinkwater en
inzameling, transport en zuivering van
afvalwater, een kortsluiting aan te leggen
of water van mindere kwaliteit door
acceptabele meerkosten geschikt te
maken voor hoogwaardige toepassingen.
In zijn presentatie 'Normstelling in de
toekomst' lichtte de heer P. R. M. Storteldcr
(RIZA) de twee invalshoeken toe die bij de
discussies over normstelling in het wateren milieubeleid geregeld terugkomen; de
meer ethisch-idealistische invalshoek en de
wetenschappelijk-rationele invalshoek.
In het waterkwaliteitsbeheer zijn deze
invalshoeken vertaald naar respectievelijk
het 'voorzorgprincipe' en de 'effectgerichte
benadering'. Op het gebied van de normstelling zoekt de overheid voortdurend een
evenwicht tussen deze twee invalshoeken,
waarbij kosten, milieurendement, risicobeleving en risico-acceptatie op korte dan
wel lange termijn een doorslaggevende rol
spelen.
In het Regeringsvoornemen NW4 aangekondigde normeringsbeleid wordt ter
vervanging van de huidige grens- en
streefwaarden voor het oppervlaktewater
voorgesteld in het vervolg uit te gaan
van twee vaste ijkpunten: het minimumkwaliteitsniveau (MTR = maximaal toelaatbaar risiconiveau) en de streefwaarde
(VR = verwaarloosbaar risiconiveau).
Binnen de regio kan sprake zijn van een
zekere vrijheid om prioriteiten te stellen,
rekening houdend met (inter-)nationale
afspraken en belangen voor benedenstroomsgelegen watersystemen.
Bij vergelijking van de huidige grenswaarden met de voorgestelde minimumkwaliteit blijkt dat voor een groot aantal
zware metalen en organische micro-verontreinigingen deze minimumkwaliteit minder
streng is. Opgemerkt werd dat normopvulling van dit minimale kwaliteitsniveau niet
mag plaatsvinden; het bereiken van de
streefwaarde als lange termijn doel blijft
richtinggevend.
In het tweede deel van de presentatie werd
ingegaan op de doorwerking van de waterkwaliteitsnormen op de effluentkwaliteit.
Geconstateerd werd dat communaal afvalwater, inclusief overstorten, voor een aantal
stoffen een relevante emissiebron voor het
oppervlaktewater is. Een toereikende
aanpak voor het kunnen realiseren van de
gestelde waterkwaliteitsdoelstellingen is
mogelijk hetzij via het nemen van bronmaatregelen of hetzij via een aanvullende
eindzuivering. Dit vraagt evenwel een lange
implementatie-termijn of een zeer hoge
investering. Met deze kennis in het achter-

hoofd wordt in het Regeringsvoornemen
voorgesteld prioriteit te geven aan 1) de
vereiste stikstofverwijdering op rwzi's, 2)
geen generieke maatregelen voor verdergaande zuivering, maar lokaal wel mogelijkheden hiervoor, 3) bronaanpak microverontreinigingen en 4) optimaliseren van
afstemming riolering en zuivering door o.a.
afkoppelen van verhard oppervlak en
beperken van riooloverstorten.
Resumerend stelde Stortelder dat momenteel een uitgebreide set aan normen ter
beschikking staat voor drinkwater en
oppervlaktewater, maar nog niet voor het
gebruik van grijswater, hergebruik van
effluent van rwzi's of voor infiltratie van
verhard oppervlak afstromend regenwater
in de bodem. De vraag is of een dergelijke
normstelling voor deze toepassingen
gewenst en hoe deze er dan uit komt te
zien? Zeker is evenwel dat de genoemde
invalshoeken tijdens de discussie weer ter
sprake zullen komen.
Of effluent van rwzi's (E-water) als bron
voor verschillende vormen van watervoorziening kan worden ingezet is op nationaal
niveau nagegaan in een STOWA-onderzoek, dat werd gepresenteerd door de
heer H. C.N. van derPutten (IWACO).
Hierbij is o.a. gekeken naar het aanbod
van het E-water, zowel kwantitatief als
kwalitatief (momentane en de te verwachten
verbetering in de toekomst) en naar de
potentiële afnemers, zoals landbouw,
drinkwatervoorziening, recreatie, natuur,
stedelijk groen en industrie. Uit deze
vraag/aanbod-analyse blijkt dat E-water
mogelijk een geschikte waterbron vormt
voor natuurgebieden met eutrofe gemeenschappen, voor laagwaardige toepassing als
spoel- en koelwater in de industrie en in
de landbouw (akkerbouw en grasland).
Voor de industriële sector lijkt met name
de hoge zandgronden het meest perspectief
te bieden aangezien op deze locaties bij
afwezigheid van voldoende oppervlaktewater de industrie is aangewezen op gronden/of drinkwater. Toekomstmogelijkheden
om het gebruik van E-water verder te
stimuleren zijn er daarom bijvoorbeeld dan
ook in de geplande industriële groeikernen
rondom Eindhoven en in Twente.
Bij de toepasbaarheid van E-water in
de landbouw spelen vooral de wijze van
infiltratie in de bodem, de hiermee gepaard
gaande kosten en de waterbehoefte in het
jaar (voornamelijk juli en augustus) c.q. de
verplichting van continue afname een
belangrijke rol.
De aansluitende discussie richtte zich met
name op de na te streven kwaliteit van het
water, geredeneerd uit de gebruiksfunctie
en de betrouwbaarheid van het te leveren
E-water. Naast criteria zoals zuurgraad,
hardheid, chloride, stikstof en fosfaat zou
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eigenlijk ook gekeken moeten worden naar
het voorkomen van microverontreinigingen. En wat is de potentiële kans van
verspreiding van allerlei plantenziekten bij
E-watergebruik. En is het nog wel zinvol
om de nutriënten fosfaat en stikstof te
verwijderen in een rwzi als het effluent in
de landbouw wordt hergebruikt?
Benadrukt werd dat hergebruik van E-water
altijd maatwerk voor specifieke toepassingen
zal blijven, waarbij de lokale omstandigheden (provinciaal beleid ten aanzien van
grondwaterwinning, ligging ten opzichte
van een rwzi en oppervlaktewater) van
doorslaggevende invloed zullen zijn.
Een goed overzicht van mogelijke
zuiveringstechnieken voor het vergaand
polijsten van effluenten van rwzi's werd
gegeven door de heer K. Meinema (DHV
Water BV). Hierbij werd kort ingegaan op
het principe, de stand van zaken, de verwijderingsrendementen van vele uiteenlopende stoffen en exploitatielasten van
een groot aantal zuiveringstechnieken.
Achtereenvolgens kwamen aan de orde de
technieken 1) coagulatie, flocculatie, sedimentatie, 2) magnetische separatie, 3) verschillende typen van filtratietechnieken,
4) membraanfiltratie, 5) elektrodialyse,
6) actief-koolfiltratie, 7) ionenwisseling,
8) oxidatie, 9) UV, 10) effluentvijvers en
11) biologische filters.
De exploitatiekosten waren berekend op
basis van de kapitaalslasten en jaarlijkse
kosten (exclusief eventuele kosten voor
behandeling van rest- en nevenproducten)
voor een nazuiveringsinstallatie, die
gedimensioneerd was voor zowel rwa- als
dwa-omstandigheden. In de laatste situatie
zal gedurende een deel van de tijd niet het
volledige effluent worden behandeld, maar
op de totale geloosde vracht blijkt dit in
de praktijk maar een geringe hoeveelheid
te zijn. De additionele kosten voor
nabehandeling (gedimensioneerd voor
dwa) bedragen ruwweg f 0,20-f 0,70 per m 3
voor rwzi's met een zuiveringscapaciteit
van meer dan 50.000 i.e.. De kosten voor
nano- en hyperfiltratie liggen beduidend
hoger. De kosten voor het behandelen van
al het effluent, dus voor rwa-omstandigheden, vallen een factor 1,5-2 hoger uit dan
de dwa-situatie.
De heer Meinema beëindigde zijn voordracht met een drietal voorbeelden uit de
praktijk; te weten denitrificerende filters op
rwzi 'De Groote Lucht, ETV-desinfectie op
rwzi 'Huizen' en nageschakelde vlokkingsfilters op rwzi's 'Ruurlo' en 'Wehl'.
In de voedingsmiddelenindustrie worden
aanzienlijke hoeveelheden water gebruikt;
niet alleen koelwater, maar ook proceswater. Omdat dit proceswater in aanraking
kan komen met het product, zal dit water
veelal van drinkwater- of gelijkwaardige
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kwaliteit moeten zijn. Mede door de te
verwachten belemmeringen bij grondwateronttrekkingen, de steeds hoger gestelde
kwaliteitseisen aan het water en uit financiële overwegingen wordt gekeken naar
'Hergebruik van biologisch gereinigd afvalwater in de voedingsmiddelenindustrie'.
In zijn presentatie ging de heer H.J. Bakhuizen (ARCADISIMD) nader in op de
mogelijkheden van terugdringen van het
waterverbruik in de voedingsmiddelenindustrie, de eisen die aan hergebruik
worden gesteld en de behandelingstechnieken die daarvoor nodig zijn.
Algemeen geldt in de voedingsmiddelenindustrie als voorwaarde dat te allen tijde
voldoende water beschikbaar moet zijn van
de vereiste kwaliteit. Dit stelt eisen aan
de technische uitvoering, zoals back-up
voorzieningen. Verder is een belangrijke
voorwaarde dat bij de consument geen
misvattingen ontstaan over het feit dat
afvalwater als grondstof wordt ingezet voor
het verkrijgen van een hooggekwalificeerd
eindproduct. Ieder mogelijke associatie
is ongewenst; ook al zijn de technische
risico's tot een minimum beperkt.
De wet- en regelgeving staan hergebruik
zeer beperkt toe. Aangetoond moet evenwel worden dat het hergebruikte water de
hoedanigheid van het eindproduct niet
nadelig mag beïnvloeden ten opzichte van
water dat voldoet aan de kwaliteit van de
EG-drinkwaterrichtlijn. Binnenkort wordt
deze richtlijn herzien en mogelijk zal dan
meer gelegenheid worden geboden voor
hergebruik van water in de voedingsmiddelenindustrie.
Dat hergebruik van effluent al lang geen
sprookje meer is maar pure werkelijkheid,
werd verteld door mevrouw A. M. E. Noordegraaf-Hoogeveen (De Efteling) in haar
presentatie 'Effluent als alternatieve bron
voor de Efteling'. Aanleiding om de gehele
waterhuishouding bij de Efteling kritisch te
bekijken was het niet verkrijgen van een
beregeningsvergunning met grondwater
voor de aangelegde golfbaan. Ook speelden
er ook nog twee andere watergerelateerde
problemen: 1) de watervoorziening voor
het recreatiepark 250.000 mVjaar voor
het op peil houden van de vijvers en
beregening van de groenvoorziening door
grondwateronttrekking en 2) de hemelwaterafvoer, eveneens uit het recreatiepark.
Door het ontbreken van voldoende oppervlaktewater in de nabijheid van het recreatiepark kwam al gauw het effluent van de
rwzi 'Kaatsheuvel' in beeld. Bij vergelijking
van de kwaliteit van dit effluent en de waterkwaliteitseisen voor gebruik in de Efteling
bleek dat nazuivering voor verlaging van
het fosfaatgehalte en een verbetering van
de bacteriologische betrouwbaarheid noodzakelijk was. Ook de zuurgraad voor het

beregeningswater op de golfbaan mag
vanwege schimmelvorming in het grasveld
niet te hoog (pH = 4) zijn. De hoeveelheid
te leveren eflluent bleek geen probleem te
zijn voor het jaarlijkse verbruik van
300.000 m3.
Sinds mei van dit jaar vindt de aanvullende
zuivering plaats in een verticaal doorstroomd helofytenfilter met een oppervlak
van 0,8 ha op het terrein van de Efteling.
Dit helofytenfilter is onderverdeeld in vier
compartimenten die elk anderhalf uur
worden bevloeid in een cyclus van totaal
zes uur. Het water wordt net onder het
maaiveld verdeeld en via een drainagestelsel opgevangen en afgevoerd. De keuze
voor een helofytenfilter als zuiveringstechniek was ingegeven door zijn robuustheid,
eenvoud van bediening/onderhoud en de
inpasbaarheid in de omgeving van de
Efteling. De eerste ervaringen uit het eerste
half jaar zijn positief; het aanvoer- en
afvoerverdeelsysteem werkt naar tevredenheid en de bacteriologische kwaliteit bleef
ruim onder de gestelde eisen. Het fosfaatgehalte bleef weliswaar onder de norm van
0,2 mg/l, maar loopt langzaam op. Alleen
de pH van 7-8 is dermate hoog, dat een
aanvullende zuurdosering noodzakelijk is.
Na de lunch werd het symposium vervolgd
door de heer R. Walraven van (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht) met een
lezing met de toepasselijke titel 'Zwemmen
in effluent' over de ervaringen met de toepassing van desinfectie op de rwzi Huizen.
Het effluent van deze rwzi (capaciteit
80.000 i.e.) wordt geloosd op het Gooimeer. Gelet op de recreatieve functie van
dit oppervlaktewater is in de WVOvergunning de verplichting opgenomen tot
desinfectie van het effluent gedurende de
zomermaanden mei tot en met september.
Tot 1997 werd hiervoor chloorbleekloog
gebruikt. Deze wijze van desinfecteren kent
echter een aantal nadelen zoals het restchloorgehalte, de vorming van carcinogene
verbindingen en de risico's bij het transport van de chemicaliën over de weg.
Een ander nadeel is dat met chloorbleekloog onvoldoende afdoding van pathogène
virussen plaatsvindt.
Bij de aanpassing van de rwzi in 1995/1996
is voor de desinfectie het CUWVObeleidsvoorstel als uitgangspunt gekozen.
Hierin wordt voor E-coli een reductie tot
< 1000 kolonies per liter en voor virussen
en fagen een reductie tot > 1per 10 liter
voorgesteld. Om aan deze eisen te kunnen
voldoen moest worden omgezien naar een
techniek die in staat was zowel bacteriën
als virussen vergaand te inactiveren. Een
techniek waarmee dergelijke eisen haalbaar
zijn, is desinfectie met UV-licht.
Uit in 1992 op de rwzi Blaricum uitgevoerd
praktijkonderzoek was gebleken, dat aan
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deze CUWVO-richtlijnen kan worden
voldaan. Ook was gebleken, dat een al
een licht verhoogd zwevend-stofgehalte
(> 5 mg/l) een negatieve invloed heeft op
de mate van afdoding, met name van de
E-coli.
De sinds april 1997 in bedrijf zijnde UVinstallatie van de rwzi Huizen bestaat uit
een tweetal kanalen (binnenopstelling),
elk voorzien van 330 UV-lampen.
De installatie is debietgestuurd, afhankelijk
van het debiet worden meer of minder
lampen ingeschakeld. De totale kosten van
de desinfectie met UV-licht worden
geraamd op f 0,20 per m 3 . Door problemen
met de debietsturing is de bedrijfsvoering
in het eerste seizoen nog niet optimaal
geweest. Desondanks voldoet het effluent
sinds april 1997 vrijwel steeds aan de
CUWVO-richtlijn voor E-coli. Het E-coligehalte in het Gooimeer varieerde de
afgelopen zomer tussen de 400 en 4800
per liter. Gelet op de eis voor zwemwater
van 20.000 per liter, was het dus verantwoord zwemmen in effluent, zo besloot de
heer Walraven zijn bijdrage.
In de volgende lezing met de titel 'Van
effluent tot bruikbaar oppervlaktewater'
deed de heer R. Kampf van (Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in
Hollands Noorderkwartier) verslag van de
resultaten van een praktijkonderzoek naar
de nabehandeling van het effluent van de
rwzi Everstekoog (Texel) in een moerassyteem. Moerassystemen worden over de
hele wereld voor veel verschillende toepassingen gebruikt. Zowel op kleine als op
grote schaal (bijvoorbeeld Kis-Balaton
project in Hongarije, 1800 ha) en zowel
voor de behandeling van ruw afvalwater als
voor de nabehandeling van effluent van
een biologische zuivering (bijvoorbeeld in
Kommetjie, ten zuiden van Kaapstad).
De keuze voor de rwzi Everstekoog als
proeflocatie is vooral ingegeven door
het feit dat het oppervlaktewater in de
omgeving van het lozingspunt van de rwzi
voor een belangrijk deel wordt gevoed met
effluent. Het onderzoek werd ondersteund
door STOWA, NOVEM en RIZA en werd
uitgevoerd in samenwerking met de
Universiteit Utrecht. Het onderzochte
moerassysteem bestaat uit een voorbezinkbassin, negen parallelle sloten en een
afvoersloot. De eerste helft van de sloten
is 20 cm diep en ingeplant met riet of
lisdodde, het achterste deel is 50 cm diep
met waterplanten. Op het moerasoppervlak
van 1,3 ha wordt al het effluent met een
debiet van 3000-4000 m 3 per dag behandeld. De verblijftijd bedraagt bij droogweeraanvoer iets meer dan twee dagen.
De investeringskosten bedroegen in 1994
ongeveer f 650.000,-. Het systeem is eenvoudig en past goed bij een oxidatiesloot.

Bij het onderzoek is gebleken dat het
karakter van het effluent verandert.
Het licht troebele effluent met de typische
geur, wordt gedurende het verblijf in het
helofytenfilter helder en de geur verdwijnt.
Het aantal waterorganismen in het filter
groeit gestaag. Opvallend is verder dat het
zuurstofgehalte een dag en nachtritme gaat
vertonen door de overdag optredende
koolzuurassimilatie van de planten. Bij de
onderzochte hydraulische belasting van
250 mm per dag waren de fosfaat- en stikstofverwijdering sterk wisselend en over
het algemeen vrij laag. De oorzaak hiervan
ligt bij de al lage nutriëntencijfers in het
effluent van de rwzi en de korte verblijftijd
van 2 dagen. Gebleken is dat bij een
verlenging van de verblijftijd tot ongeveer
10 dagen de stikstofverwijdering oploopt
tot meer dan 70%. Verder is gebleken dat
door toepassing van het moerassyteem een
vergaande desinfectie wordt verkregen.
Het gemiddeld aantal E-coli in het zomerseizoen 1996 bedroeg 27 per ml. Ter vergelijking, op de rwzi Wervershoof waar
chemische desinfectie met chloorbleekloog
wordt toegepast, bedroeg het gemiddeld
aantal E-coli 110 per ml .
De kosten van de nabehandeling van het
effluent in een moerassysteem zoals onderzocht op Everstekoog bedragen ongeveer
f 0,10 perm 3 .
Toepassing van moerassystemen voor
nabehandeling van effluent in het beheersgebied van US kan van belang zijn voor
verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit (viswaterkwaliteit, veedrenking)
en in het kader van verdrogingsbestrijding
(Texel).
De heer J. W. Wouters(Astraco Water
Engineering BV.) gaf vervolgens in zijn
inleiding een overzicht van de praktijkervaringen met het polijsten van effluent
door continue zandfilters. Ingegaan werd
op de resultaten van twee praktijkproeven
die zijn uitgevoerd bij respectievelijk
het Hoogheemraadschap van Delfland
(rwzi De Groote Lucht) en de Dienst
Waterbeheer en Riolering van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
(rwzi Amstelveen).
Bij rwzi De Groote Lucht is met behulp
van een semi-technische opstelling (maximaal 45 m 3 /h) onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van biologische denitrificatie. De hydraulische belasting van het
proeffilter werd gesynchroniseerd met de
hydraulische aanvoer van de rwzi.
Als substraat voor de heterotrofe denitrificerende bacteriën werd methanol gedoseerd. De onderzoekresultaten tonen aan
dat vergaande nitraatverwijdering (> 95%)
tot ongeveer 1mg NO x -N mogelijk is als
een verhoogde filterweerstand wordt
gehandhaafd. Door een nauwkeurige

procesregeling kan overdosering van
methanol worden voorkomen.
Op de rwzi Amstelveen was het onderzoek
gericht op simultaan optredende biologische denitrificatie én chemische defosfatering. Daartoe werd op de aanvoer naar
het filter methanol én ijzer gedoseerd.
De methanoldosering werd gestuurd op
zowel het debiet als op de nitraatconcentratie, terwijl de ijzerdosering gestuurd
werd op het debiet en de fosfaatconcentratie. Uit dit onderzoek is gebleken dat met
deze opstelling zowel een vergaande
nitraatverwijdering (> 95%) als fosfaatverwijdering (70%) mogelijk is.
Het ontwerp voor de praktijktoepassing
van nageschakelde denitrificatie op de rwzi
De Groote Lucht (hydraulische capaciteit
3.600 m 3 /h) is inmiddels afgerond.
De exploitatielasten voor deze denitrificerende filters worden nu geraamd op f 0,20
per m 3 . De rwzi's Ruurlo en Wehl van het
waterschap Rijn en IJssel worden nu beide
voorzien van een polijstingsfiltratie voor
een verregaande verwijdering van fosfaat
en zwevende stof.
In de laatste bijdrage aan het symposium
deed de heer J. F.Kramer (Witteveen+Bos
Raadgevende Ingenieurs) verslag van de
resultaten van een verkennend onderzoek
naar de toepassing van membraanfiltratie
bij de nabehandeling van effluent.
Het onderzoek is uitgevoerd op de rwzi's
Ede, Elburg en Enschede.
Op de rwzi Enschede is geëxperimenteerd
met onderzoek naar microfiltratie (MF)
met als doel vergaande zwevende stof- en
P-verwijdering. De proefinstallatie (microfiltratie, capaciteit 50 liter/h) heeft een
cross-flow configuratie waarbij gebruik
wordt gemaakt van een dwars aangestroomde membraanmodule (DAM).
Voor de aanvullende verwijdering van
fosfor is in de toevoer ijzerchloride
gedoseerd (2-4 mg Fe/l). De resultaten
tonen aan dat door toepassing van microfiltratie met ijzerdosering hoge verwijderings-rendementen voor zwevende stof en
troebelheid (> 90%) en fosfaat (> 80%)
kunnen worden gerealiseerd.
Op de zuiveringsinstallaties Elburg en Ede
is een zogenaamde dead-end ultrafiltratie
installatie geplaatst met voorfiltratie.
Hierbij is de keuze gemaakt voor een
langsaangestroomde membraanmodule
(LAM). Doelstelling van dit onderzoek is,
naast zwevende stofverwijdering en
P-verwijdering het produceren van een
hygiënisch betrouwbaar water. De proefopstelling bestaat uit een dubbellaags snelfilter als eerste filtratiestap gevolgd door
een ultrafiltratieunit (4 liter/h). Ook hier
werd vergaande verwijdering van zwevende
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lijk. Dit onderzoek heeft wel aangetoond
dat een juist beheer van de Veluwse
bossen kan bijdragen tot het beperken van
de nitraatuitspoeling op de kortere termijn.
Oudere bomen hebben een beperkte
behoefte aan stikstof en zullen daarom niet
alle stikstof opslaan. Het regelmatig
verjongen van opstanden lijkt derhalve een
nuttige beheermaatregel. Echter, het
compleet kaalkappen van bospercelen leidt
weer tot een sterk verhoogde nitraatuitspoeling vanuit de bodem. Een duurzaam
bosbeheer zou dan in de Veluwse situatie
inhouden het creëren van opstanden met
een evenwichtige leeftijdsopbouw, die door
selectieve kap wordt gehandhaafd.
Het formuleren van beheermaatregelen
voor de Nederlandse bossen voor een
duurzaam grondwaterbeheer is niet de taak
van een waterleidingbedrijf, noch van een
ecosysteemonderzoeker. Met dit artikel
hebben we wel laten zien dat er goede
(milieu-)motieven zijn om bij het beheer
van de Nederlandse bossen rekening te
houden met de voortschrijdende vervuiling
van het grondwater. Dit ook om goed
drinkwater te kunnen blijven produceren.
Een volgende stap zal zijn het onderzoeken
van de effecten van beheermaatregelen op
de nitraatuitspoeling in de praktijk.
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Biologisch gezuiverd effluent
• Slot van pagina 800.
stof en troebelheid (> 98%) geconstateerd.
Tevens werd geconstateerd dat in het
behandelde water zich geen bacteriën van
de Coligroep bevonden. Ook faecale Streptococcen en salmonella's werden niet
aangetroffen.
De kosten van membraantoepassing bij
grootschalige toepassing liggen momenteel
in de orde-grootte van f 0,40-f 0,50 per m3.
De ontwikkelingen in de membraanmarkt
doen verwachten dat deze prijs op termijn
nog enigszins zal dalen.
In de afsluitende discussie werd door
een aantal deelnemers gevraagd naar de
gevoeligheid van de diverse nazuiveringssystemen voor slibdoorslag met het
effluent uit de nabezinktanks. Duidelijk
werd dat de meeste systemen negatief
worden beïnvloed door een verhoogd
zwevend-stofgehalte in de toevoer.
Het goed functioneren van de nabezinking
is derhalve van groot belang. Bij membraanfiltratie is voorbehandeling van de
toevoer naar de filters noodzakelijk.
Door de dagvoorzitter werd de vraag
opgeworpen of we in de toekomst op de
huidige vertrouwde wijze het rioolwater
zullen blijven zuiveren, nu fysisch/chemische en biologische nabehandelingtechnieken zich aandienen. Wellicht dat een
integratie van technieken de toekomst is.
Als voorbeeld werd genoemd de toepassing
van membraanbioreactor (MBR) waar de
nabezinkingsfunctie wordt overgenomen
door membraanfiltratie.
Voor de toepassing van nabehandeld
effluent als grondstof werden door de
sprekers meerdere voorbeelden genoemd.
Met het gebruik van in helofytenfilters
behandeld effluent als veedrinkwater blijft
uiteraard voorzichtigheid geboden. Voor
toepassing als B-water (of E-water?) in de
industrie zijn waarschijnlijk mogelijkheden, afhankelijk van de omstandigheden.
Door nabehandeling van het effluent
worden de bezwaren tegen lozing op kleine
oppervlaktewateren in ieder geval sterk
gereduceerd. Of het nabehandelde effluent
nu wel of niet in de bodem mag worden
geïnfiltreerd werd niet geheel duidelijk.
Tijdens het symposium is wel duidelijk
geworden, dat biologisch gezuiverd effluent
effectief kan worden nabehandeld tot een
'grondstof voor lozing op oppervlaktewater
dan wel voor hergebruik in de industrie, de
landbouw of locatiespecifieke toepassingen.
Met deze conclusie besloot de dagvoorzitter de bijeenkomst.

• • •

Themadag water- en gewasbeschermingsbeleid en mogelijkheden van differentiatie
naar kavelsloten en hoofdwaterlopen
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij werd in
oktober 1996 een project gestart om te
onderzoeken of differentiatie mogelijkheden
biedt om zowel de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en ook een effectief gewasbeschermingsmiddelen-pakket
beschikbaar te houden. Het project is
uitgevoerd door de Plantenziektenkundige
Dienst en het DLO-Staring Centrum.
De themadag wordt gehouden naar aanleiding van het verschijnen van het eindrapport. De organisatie wordt verzorgd door
SC-DLO en PD gezamenlijk. De themadag
vindt plaats op 27 januari 1998 in het
DLO-Staring Centrum in Wageningen.
Om het idee van differentiatie van waterlopen vorm te geven is door PD en SCDLO een modelmatige aanpak gekozen.
Er werd een fictieve polder ontworpen.
Het watersysteem van de fictieve polder
bestaat uit een stelsel van één hoofdwatergang en tien kavelsloten. Uitgangspunt
is dat in de hoofdwaterloop geen overschrijding van normen mag plaatsvinden.
Om dit te bereiken zou er langs de hoofdwaterloop een generieke spuitvrije zone
aangelegd moeten worden. In de kavelsloot
zou een tijdelijke en beperkte overschrijding van de normen kunnen worden
geaccepteerd, redenerend vanuit de optie
van herstel van populaties van waterorganismen. Met het model TOXSWA
zijn concentraties in de kavelsloten en in
de hoofdwaterloop berekend. Diverse
combinaties van maatregelen zijn doorgerekend op hun consequenties voor de
waterkwaliteit en op de beschikbaarheid
van middelen.
Tijdens de themadag zal achtereenvolgens
worden ingegaan op de probleemschets, de
keuze bij het ontwerp van de fictieve
polder en de maatregelen, de gehanteerde
gedifferentieerde normen, de berekeningen
met TOXSWA en de resultaten van de
berekeningen. Aansluitend zal er een
forumdiscussie plaatsvinden over het
uitgezette beleid en over de mogelijkheden
en onmogelijkheden van differentiatie als
oplossing om de wens tot schoon water en
de wens tot een effectief middelenpakket
bijeen te brengen.
Nadere inlichtingen: DLO-Staring Centrum,
T. C. M. Broek, telefoon 0317-474661
en Plantenziektenkundige Dienst,
W. W. M. Brouwer, telefoon 0317-496865.

