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grond-enhulpstoffen enwater-enenergiebesparing.Afbeelding ilaatschematisch zienuit
welkestappen degevolgdewerkwijze isopgebouwd.
Bijhetbeoordelen vanpreventiemaatregelen ishetvanbelangdebtonnenen
oorzakenvasttestellen:
Waarontstaat afval (ofwaarvindt het
verbruik plaats]?
Waardooronrstaat hetafval (ofwaardoor
vindt hetverbruikplaats)?
Hetbeantwoorden vandezevragenis
meestalmeteenvoudig,omdat elkebronin
veelgevallenmeerdereoorzakenheeft. Tabel i
kanalsvoorbeeld dienenbijhet vaststellen
vanbronnen enoorzaken.

Mogelijkhedenvoor
afvalpreventiehij rwzïs
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Inopdracht van vijfprovinciesisdeafgelopen weejaar doorhetbureauBECOMilieumanagement
&AdvieshetdemonstratieprojectZuiverPreventieuitgevoerd.Hetdoelervan was inbeeldte
brengen welke kansenbestaanvoorpreventievanafval en emissiesbijondermeerrioolwaterzuiveringsinstallaties.Zesrwzi'szijndoorgelicht.Hieruit bleekdatervoldoendemogelijkhedenzijn
totafvalpreventie. Hiermee kan zowelmilieu-alsjinancieelvoordeelgehaald worden,vooral bij de
rwzi'smctslibgistmgsinstaüaties.Naast bedrijfsgerichte zijn ookketengerichtepreventieopties
bekeken.Voormetnamezuiveringsslib lijkeuookketengerichtepreventiemogelijkheden tebestaan.
Hetproject ZuiverPreventievondplaats
in 1996-1998. Behalvedezes fioolwaterzuiveringsinstallaties werdenookvier
voedings-engenotmiddelenbedtijven diehun
afvalwater zelfzuiveren (zvgb's)onderzocht.
Hetinitiatieftothetproject kwamvande
provincieNoord-Brabant.Tijdensde
uitvoeringwerdsamengewerkt metvier
andereprovincies:Gelderland,NoordHolland,ZeelandenUtrecht.Hetprojectis
uitgevoerddoorBECO insamenwerkingmet
DHVWater.
Onderpreventiemogelijkheden worden
maatregelen verstaan waarmeeéénvande
volgendevoordelenkunnenwordengerealiseerd:hetvootkomenoftenminste beperken
vanhetontstaan vanafval enemissiesdoor
reductieaandebronofdoorintern hergebruik,het verminderen vandetotale
milieuschadelijkheid vanafval enemissies
en/ofeenefficient« gebruikvangrond-en
hulpstoffen (inclusiefenergieenwater).
Waaromzouden waterkwaliteitbeheerders
dietochaldoelmatigmettijd,geldenenetgie
moetenomspingen,aandacht schenkenaan
preventie?Enkelemotieven:
economischevoordelen(zie dekadersen
devoorbeelden inditartikel),
wettelijke maatregelen (bijvoorbeeld naar
aanleidingvan onderzoeksverplichtingen
indemilieu-vergunning),
milieu-voordelen
enhet bedrijfsimago.

Uitvoering praktijk
Bijiedervandezesdeelnemende rwzi'sis
eenpreventieproject uitgevoerd conform een
reedsineerdere preventie-demonstratieprojectenbeproefd stappenplan.Dezewerkwijzeis
sterkgebaseerdopdemethodiek,zoalsdieis
ontwikkeldengetestinhetzogenaamde
PRISMA-project (Project IndustriëleSuccessen
MetAfvalpreventie).Invergelijkingmetde
PRISMA-methodiekzijn kleine wijzigingen
doorgevoerdomdewerkwijze beter toetespitsenopdebehoefte vanrwzi's.Dewerkwijzeis
zodanigingevulddatgezochtwordtnaar
zowelmogelijkheden voorreductievan afvalstromen,alsmogelijkheden voorreductievan
emissiesnaarwaterenlucht,reductievan

A/b.

Belangrijk bijdeuitvoeringisdebetrokkenheid vandebedrijfsvoerders, detechnologenendemilieu-coördinator.Dezemedewerkershebbengoedinzicht indeoorzaken
vandeafvalstroom ofemissie,demaniervan
gebruikvanhulpstoffen e.d.enhebben vaakal
ideeënover preventiemogelijkheden.
Bovendienzijn zijuiteindelijk ookbetrokken
bij hetonderzoeken endoorvoeren vande
preventiemaatregelen opderwzi.
Resultaten
Bedrijfsgerichte preventiemogelijkheden
Voordezesdeelnemenderwzi'sgeldt
zonder uitzonderingdatzij inhetverleden
reedsdenodigepreventiemaatregelen hadden
doorgevoerd.Desondanks bleekhet mogelijk
ommetbehulpvanhet preventiestappenplan
voorverschillendeaandachtsvelden aanvullendeverbeteropties optesporen,diezowelin
milieuvoordeel alsfinancieel voordeelresulteren.Verderisgeblekendatalseenrwzireeds
actiefis met(systematische) milieuzorg,
preventietochinteressant is. Deervaringleert
datveelbedrijvenzichnietbewustzijnvande

Stappenplan voorafval- en emissiepreventie.
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preventiemogelijkheden, ondanks de
aandacht voor milieuzorg. Dit komt doordat
zij de interne kosten van afvalstromen niet
berekenen en de bronnen en oorzaken niet
duidelijk in beeld brengen.
Deverbeteropties die uit het project naar
voren komen hebben met name op de
volgende aandachtspunten betrekking:
zuiveringsslib
- energieverbruik
- waterverbruik
-

afval/hulpstoffen
NO x -emissie biogasmotoren i.v.m.
toekomstige regelgeving

In tabel 2zijn enkele voorbeelden opgenomen van opties voor reductie aan de bron van
zuiveringsslib.Wat belangrijk om te vermelden is,isdat de opties niet zonder meer van
toepassing zijn op elke willekeurige rwzi,
maar afhankelijk zijn van de specifieke
omstandigheden.
In tabel 3 zijn enkele opties weergegeven
voorenergiebesparing dieuit het demonstratieproject zijn voortgekomen. Ook deze zijn
niet vanzelfsprekend bij alle rwzi's toepasbaar,
omdat zeafhankelijk zijn van specifieke
omstandigheden.
Verder isin de afrondingsfase van het
project degids preventieve milieuzorg bij
rwzi's ontwikkeld; hierin wordt een handvat
geboden voor het uitvoeren van een preventieprogramma en worden ook concrete preventie-opties beschreven gebruikmakend van de
ervaringen uit het demonstratieproject.
Ketengerichte preventiemogelijkheden
Een ander relevant aspect betreft de
ketengerichte mogelijkheden voor preventie
van onder meer zuiveringsslib. In her verleden
isdoor de waterschappen reeds veel resultaat
geboekt in de strijd tegen het terugdringen

Kansgebied: elektriciteitskosten die gemoeid zijn met het hergebruik van effluent.
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Aanmaak polymeer.

Voorde aanmaak van polymeren wordt voor een deel
gebruik gemaakr van bedrijfswater.
Bijde uitlaat van de oxidatiebedden ontstaat schuimSpoelen na oxydatievorming op het afvalwater. Dit schuim wordt met behulp
bedden.
van bedrijfswater kapotgemaakt.
Spoelen harkrooster. Het harkrooster wordt gespoeld met bedrijfswater om het
vuil van het rooster afte krijgen.
Schoonmaken terrein. Door morsen bij het lossen van tankwagen met
septictankinhoud ontstaat vervuiling.
Deverschillende apparatuur wordt schoongemaakt met
bedrijfswater.
De tankwagens met aangeleverde hulpstoffen worden op
her terrein met bedrijfswater schoongespoeld.
Spoelen seals.
Deafdichting tussen pomp en pomp-as (seal) moet schoon
worden gemaakt om vervuiling in de sealweg te spoelen.
Tabel1.
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Voorbeeldenvanbronnenenoorzakenvan elektriciteitskosten doorejjluentbcrgebmikfbednjjswater'

Preventie-optie

Financiële aspecten

Milieuvoordeel

Slibbuffer voor de gisting
(nader onderzoek is
noodzakelijk).

Investering: nog onbekend.
Besparing: mogelijk
ƒ50.000,-bij verbeteting d.s.
gehalte met2%

Beter rendement zeefbandpers door toevoer warm slib
(nader onderzoek).

Investering: +ƒ8.000,-.
Besparing: minimaal/10.000,perjaar (uitgaande van een
verhoging van het d.s. gehalte
met 1% in de wintermaanden).
Investering: nog onbekend.
Besparing: minimaal/32.000,perjaar.

Betere kwaliteit biogas en
slib,constantere biogasproductie en mogelijk
besparingop polymeer
verbruik.
Verhoging drogestofgehalte
van slib en minder afte
voeren slib.

Vergisten drijflaag
voorbezinktank
(nader onderzoek).
Doseren polymeer met
behulp van een mechanische
menger (nader onderzoek).

De praktijk
Eénvan dedeelnemende rwzi's bespaart
ongeveer 10.000gulden perjaar door alleen
ijzersulfaat tedoseren op momenten dat er
daadwerkelijk influent is. Ijzerdosering
vindt bij de rwzi plaats opbasis van debietmeting. Gebleken isdat de terreinriolering
(interne retourstroom van afvalwater) ook
wordt opgepompt op momenten dat er
geen influent is.Op diemomenten vond
ookdosering van ijzer plaats.Door de
terreinriolering alleenop te pompen
wanneer er influent binnenkomt kan de
ijzerdosering op de aanwezigheid van
influent worden afgesteld.

Oorzakenperbron

Bron

Tabel2.

Investering: ±f 30.000,-.
Besparing: ±/50.000,- perjaar
(uitgaande van een verhoging
van het droge stofgehalte met
2% en een vermindering van
het polymeetgebruik
met ± 10%).

Vermindering afte voeren
drijflaag met ongeveer 150
ton perjaar en een extra
energieopbrengst.
Hoger droge stof percentage
van slib,minder te storten
zuiveringsslib en minder
verbruik ontwateringspolymeer.

Enkelevoorbeeldenvanprcvcnticopticsvoorzuiveringsslib.

aan de bron van emissies van diverse milieuschadelijke stoffen zoals zware metalen en
organohalogeenverbindingen. Veel minder
aandacht is er tot dusver geweest voor het aan
de bron terugdringen van emissies van zuurstofbindende stoffen. Dit lijkt in eerste instantie logisch met het oogop een doelmatige
werking van rwzi's.In tweede insrantie komen
echter ook belangrijke gezichtspunten naar
boven die wel pleiten voor meer aandacht voor

preventie van emissies van zuurstofbindende
stoffen naar afvalwater.
Ook aan deze emissies iseen aanzienlijke
milieubelasting gekoppeld: het afvalwater
moet bij rwzi's met veelenergie en chemicaliën worden gezuiverd, waarbij tevens
aanzienlijke hoeveelheden zuiveringsslib
ontstaan die meestal geen nuttige toepassing meer kunnen krijgen en tegen hoge
kosten moeten worden verbrand of

PLATFORM

Energiebesparingsoptie

Milieuvoordeel

Financiële aspecten

Gistinggebruikenals
warmtebuffer (nader
onderzoek noodzakelijk).

Investering:gering.
Besparing:circa/35.000,-per
jaar(uitgaande vaneen
verminderingvanhet
affakkelen met80%).
Elektriciteit terugleverenaan Investering: ±f6.000,-.
energiebedrijf(inmiddels
Besparing:±f 15.000,-perjaar.
ingevoerd).
Reductieafzuiging zandvang
(naderonderzoek).
Afzuiging roostergoedgebouwoplaagtoeren
(naderonderzoek).

Investering:enkelehonderden
guldens.
Besparing:±f4.500,-.
Investering:geen.
Besparing:±f 5.000,-perjaar.

FO-puntbeluchting
(naderonderzoek).

Investering:±f 80.000,-.
Besparing:±f 12.000,-perjaar.

Voorkomenspatwater bij
dezeefbandpers
(naderonderzoek).

Investering:gering.
Besparing:±f 6.300,-perjaar.

Tabel3.

Verminderingafte fakkelen
biogasenminderintezetten
aardgas.

Verminderingafte fakkelen
biogasmetongeveer
200.000m?perjaaren
energiebesparing.
Verminderingelektriciteitsverbruik metongeveer
36.500kWhperjaar.
Verminderingelektriciteitsverbruikmet ± 30.000 kWh
perjaarenmindergasverbruik.
Verminderingelektriciteitsverbruik met ± 52.000kWh
perjaar.
Extra elektticiteitsverbruik
wordtvoorkomen,
verbetering werkklimaat.

Enkelevoorbeeldenvanpreventieoptiesvoorenergieverbruik.

andetszinseeneindverwerking moeten
krijgen.
Eenverkennendestudie inhetkadervan
'ZuiverPreventie'wijst opeen mogelijk
omvangrijk potentieelvoorhetaande
bron terugdringen vanemissiesvanzuurstofbindende stoffen. Enkelevoorbeelden
hiervanzijn:het terugdringen vanvuillastdooruitspoclingvanorganisch materiaalopstraat naarhetrioolenpreventie
bijhuishoudens enpreventie bijbedrijven.Verschillende preventiemogelijkhedenbijhuishoudens en bedrijven
kunnengepaardgaan met kostenbesparingen voordezedoelgroepen.Preventie
hoeft voortsnauwelijks teleiden tot
dervingvaninkomstendoorwaterschappen:ditkomtomdatvoorslechtsongeveer
10 tot 15procentheffing plaatsvindtvia
gemeten waarden.Voordeoverige85 tot
90procentgeldtdat preventiemaatregelen

helemaal niet leidentoteenafname van
heffingsinkomstcn maarweltoteen
afname vanzuiveringskosr.cn.
Hetaandebronterugdringen vanemissiesvanzuurstofbindende stoffen kanin
veelgevallenprima samengaan met het
terugdringen vanhetdebietvanhetop
rioolgeloosdwater(bijvoorbeeld door
waterbesparende maatregelen bijhuishoudensenbedrijven).Opdezemanier
kandedoelmatigewerkingvanveelrwzi's
zelfswordenvergroot, terwijl hetdoorvoerenvanwaterbesparende maatregelen bij
delozersvaakookvoorhenopkostenbesparendewijze kanplaatsvinden.

alleen besparingen opoperationele
zuiveringskostcnrealiserenmaar(inhet
idealegeval)tevenshoge uitbreidingskosten
vermijden. 1[
HetdemonstratieprojectZuiverPreventieheeft
drierapportenopgeleverd: "Gidsvoorpreventieve
milieuzorgbijRWZI's",lieteindrapportenhet
"Verslagverkennendestudienaarketengerichte
preventie-optiesvoorzuiveringsslib". Dezezijn
verkrijgbaarviaBECOMilieumanagement&
AdviesB.V., mevrouwD.Kok(010)298$zzj.

De praktijk: van analyse
tot besparing
Bijderwziwaarvandeanalysevanbronnenenoorzakenintabel1 telezenis,blijkt
hetschuimdatontstaat bijdeuitlaatvan
oxidatiebeddeneenbelangrijkeoorzaak
vanbedrijfswatergebruik. Hetschuim
stroomtophetterreinenwordtmet watet
'kapotgespoten'.Tijdens hetpreventieprojectisdeuitlaatvandeoxidatiebedden met
eenaluminium plaatafgesloten, waarmee
menvoorkomtdathetschuim het tetrein
opsrroomt.Hetresultaat isreductievan
bedrijfswatergebruik en energieverbruik,
metkostenbesparingalsdirectgevolg.

Preventievanemissiesvan zuurstofbindendestoffen isextraintetessant voordie
rwzi'swaardecapaciteit bij ongewijzigd
beleid binnen enkelejaren tekortdreigtre
schieten.Hierkunnen watetschappenniet

De praktijk: selectie van aandachtspunten
Eénvandedeelnemende twzi's heeft inhetverledenomgeuremissietevootkomenverschillendeonderdelenafgedekt zodatdeoverdekteruimten kunnenwordenafgezogen endeafgezogenluchtkan wordenbehandeld incompostfilters.Inhetvooronderzoek bleekdat11
procentvanhetenetgieverbruikwastoeteschrijven aandeventilatie.Ditpunt wasdaarom
geselecteerd alsaandachtspunt. Indeverdiepingsfase isondermeerbekekenofdeontwerpgegevensvanhetventilatiesysteemnogsteedsvantoepassingzijn.Geblekenisdatinvelschillenderuimten deventilatieveelminder kanbijvoorbeeld omdathetomniet betreedbare
ruimten gaat.
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