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zal voor een andere strategie voor het verkrijgen van informatie gekozen worden. Zo kan er
gebruik worden gemaakt van verschillende
bronnen; bijvoorbeeld een monitoringnetwerk, maar ook modellen of literatuurinformatie kunnen van belang zijn.

teem waarmee in de informatiebehoefte van
beheerder, provincie en rijk kan worden voorzien. *

Een mogelijke informatiestrategie is verder het gebruik van indicatieve parameters,
waarbij met behulp van zo'n parameter de
'vinger aan de pols'gehouden wordt. Alsde
parameter aangeeft dat er iets aan dehand is,
dan kan nader onderzoek gedaan worden om
te kijken wat er precies gebeurt.

Rooy, P.T.J.C, van en J.dejonrj, 1995.Op weg naar totaal

Handboek monitoring

Timmerman,J.G. enj. Hendriksma, 1997.Informatie op maat:

Daarnaast kan afhankelijk van de fase in
de beleidscyclus [Winsemius, 198e]een andere
informatiestrategie van toepassing zijn fafb.4].
In de eerste fase van deze cyclus,de erkenning,
ishet politiek belang nog niet zogroot. In deze
fase zal vooral onderzoek worden gedaan naar
de aard van het probleem. In de tweede fase
stijgt het politiek belang sterk en wordt er
beleid geformuleerd. In deze fase zullen vooral
inventarisaties plaatsvinden en onderzoek
naar de ernst van de problematiek. Alseenmaal maatregelen geformuleerd zijn, neemt
de politieke aandacht af Erzal nu vooral routinematige monitoring worden uitgevoerd om
te bepalen m hoeverre maatregelen effectief
zijn. In de laatste fase iser veelover de proble-

In opdracht van CIW/CUWVO werkgroep
VIIworden de bestaande aspectrapporten op
het gebied van monitoring door RIZA bijgesteld, aangevuld en gebundeld tot een Handboek Monitoring. In dit handboek zullen de
nieuwste inzichten op het gebied van monitoring en assessment, zoals de onderwerpen in
deze artikelen, worden verwerkt tot praktische
aanbevelingen voor de waterbeheerder en zal
veel technische informatie worden aangereikt.
Het handboek zal de onderscheiden stappen
uit de monitoringcyclus volgen en elke stap
nader invullen. Daarbij zalzoveel mogelijk
worden aangesloten op bestaand onderzoek.

matiek bekend en zal de nadruk gaan liggen
op het evalueren van de maatregelen.

Het handboek zal daarmee een hulpmiddel
zijn voor het opzetten van een monitoringsys-
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zuivering van water van het nijlpaardenbassin
van de dierentuin in Emmen. Een breed scala
van toepassingen, hetgeen het motto van de
workshop illustteerde: ongekende mogelijkheden met micro- en ultrafiltratie.

Onderzoek hoge prioriteit
IR. HiEKE OOSTEROM, KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES
IR. H E N K BRINK, KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES

Onderde titel '(Onjgekende mogelijkheden
membraanfiltratie' hielden NV IVaterleidiucjmaatschappij 'Drenthe' (WMD) en Kiwa
Onderzoek enAdviesop23 npril van ditjaar
een workshop over het bednjjstakondcrzoek op
het cjebied van micro-en ultrafiltratie. Doel
was een weergavevan resultaten, nieuwe
inzichten en ontwikkelingen en mogelijke consequenties daarvan voor het uit tevoeren onderzoek. De workshop sloot aan bij deopening van
een rjietwaterinstallatic in Erica, waar WMD
metultrafiltratiegietwater voortuindersproduceert. Bovendien maikeerdedeworkshop het
becjin van deprojectbegeleidiiujsgioep Microen Ultrafiltratie.
"Zelfs voor een grondwatetbedrijf als de
WMD ismembraanfiltratie inmiddels aan de
orde van de dag.De klant vraagt andere watersoorten en een andere inzet van het waterleidingbedrijf', opende dagvoorzitter, ir.R.Bos
(WMD).Hij gafaan dat WMD een samenwerking is aangegaan met Norit Membraan Tech24
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nologie om opdeze tendens in te spelen.
Vootbeelden van toepassingen bij WMD
zijn: bereiding van gietwater in Erica, zuivering voor hergebruik van filterspoelwater en

Bczock aan de WMD-uhrafiItrarie-installatie

"De snelle ontwikkelingen op het gebied
van membraanfiltratie en degrote kansen
voor toepassingen maken een hoge prioriteit
voor onderzoek opdit gebied noodzakelijk",
betoogde ir.G.Vos(NV Waterleidingbedrijf
Oost-Brabant), voorzitter van de nieuwe Projectbebeleidingsgroep Micro- en Ultrafiltratie.
Het bedrijfstakonderzoek isgericht op de ont-

voor de bereiding von ejierwater in Erica

P L A T F O R M

wikkeling van 'tools',die toepassingen dich-

gevoerd, waarbij onder andere samen met de

terbij moeten brengen. Alsvoorbeeld noemde

leverancier verbeteringen zijn doorgevoerd in

Kentallen gietwaterbereiding

Vosde ontwikkeling van de 'quick-scan', waar-

het 8inch drukbuismodule-concept. "De des-

t e Erica

mee snel en kosteneffectief verschillende

infectiecapaciteit van ultrafiltratie met hyper-

membranen en bedrijfsvoeringsconcepten

filtratie isvoldoende", zo betoogde ir.P.Kamp

Tu'mbouwßebied Erica

kunnen worden vergeleken. Thema's die in

(PWN).Cruciaal is wel om deze desinfectieca-

- 54 tuinbouwbedrijven

het onderzoek aan de orde komen zijn:

paciteit ook te kunnen aantonen. PWN heeft

- circa 100ha glastuinbouw

beheersbaar maken van membraanvervuiling,

inmiddels aangetoond dat bij ultrafiltratie

- waterverbruik in 1996750.000m>

stappenplan voor realisatie, oplossen van knel-

deeltjestelling hiervoor een geschikte techniek

Gktwaterfabnck

punten in deengineering en optimalisatie van

is.Deeerste dia's van degrootste plant in

- voorfilter 50urn

kosten.

Nederland in aanbouw waren in ieder geval

- voedingsbuffer 500 m'

indrukwekkend.

- ultrafiltratie-installatie 200m3/ h

Lagere flux, l a g e r e k o s t e n
Om de kosten te verlagen lijkt het aantrekkelijk de bruto flux (hoeveelheid water per

- gietwaterbuffer 4000m' (weekberging)
Kringloopsluiting
"Ultra- en microfiltratie bieden goede

- distributiepompen 500m3/ h
Ulrra/iltratic-iiisrallarie

eenheid membraanoppervlak) zo hoog moge-

mogelijkheden voor kringloopsluiting door

- 20(4x5)drukbuizen van 6meter lengte

lijk te kiezen, zodat minder membraanmodu-

zuivering van industrieel of huishoudelijk

- per drukbuis 4membraanmodules van

les nodig zijn. Ir. H. Oosterom (Kiwa) stelde

afvalwater", betoogde ir. C.van de Lisdonk

echter dat een relatief lage bruto flux vaak

(Kiwa).Door verscherping van lozingsnormen,

1,5 meter
- X-flow membranen, 0,8mm cappilair-

goedkoper is.Bij hogere fluxen neemt de

wordt aanvullende zuivering, bijvoorbeeld

membraanvervuiling meer dan evenredig toe,

door micro- en ultrafiltratie, wenselijk. Ook

- netto membraanflux 711n r 2 h_1

waardoor meer spoelwater en reinigingsche-

zijn de kosten van inname van afvalwater zo

- voorlopig 16van de 20 drukbuizen

micaliën nodig zijn en de installatie langer

laag, dat een eventuele extra zuivering goedko-

voor reiniging buiten bedrijfis. Hierdoor stij-

per kan zijn dan gebruik van grondwater.

• totaal geïnstalleerd filteroppervlak

gen de kosten voor bedrijfsvoering aanzienlijk.

"Productie van industriewater uit huishoude-

2200 m 2

diameter

gevuld, waarmee:

In het bedrijfstakonderzoek iseen kosten-

lijk afvalwater wordt nu alsoptie gezien",

schattingsmodel ontwikkeld, dat economische

aldus Van de Lisdonk. "Randvoorwaarde is wel

optimalisatie van het ontwerp van ultra- en

dat de membraanvervuiling beheersbaar blijft.

civiel

microfiltratiein- stallaties eenvoudiger maakt.

Voor bereiding van huishoudwater uit afval-

installaties

1,8

Op basis van proefinstallatieonderzoek op

water isde bacteriologische betrouwbaarheid

membranen

0,4

diverse locaties isgebleken dat bij niet voorge-

een belangrijk punt van aandacht. Voor directe

onderzoek

0,5

zuiverd oppervlaktewater deoptimale bruto

bereiding van drinkwater uit afvalwater

TOTAAL

3,8 Mfl

flux in het algemeen in de orde van grootte

bestaat (nog)een grote psychologische drem-

van 30tot 40liter per m 2 per uur is,terwijl bij

pel.Een dergelijke toepassing isdan ook niet

• capaciteit 160m3/ h

Kosten
1,1 Mfl

intensiefvoorgezuiverd water de optimale

binnen enkelejaren teverwachten". Bij

bruto flux in deorde van grootte van 80tot 100

behandeling van industrieel afvalwater gaat

liter per m 2per uur kan bedragen. Er zijn

het steeds om andere uitgangskwaltiteiten.

houden. 'Membraanfiltratie kent niet alleen

momenteel zeven verschillende ultra- en

Binnen het bedrijfstakonderzoek waterlei-

ongekende mogelijkheden, maar ook ongeken-

ging en wateropbrengst -binnen de perken te

microfiltratie membraanleveranciers, die uit-

dingbedrijven wordt gewerkt aan methoden,

de uitdagingen', was de conclusie van Dost en

eenlopende systemen aanbieden. "De techniek

die het mogelijk maken snel vast te stellen

Van der Maas. '

isnog niet uitontwikkeld", aldus Oosterom.

welke mogelijkheden er zijn voor behandeling

Zij verwacht dat de kostprijs verder zal dalen,

van het afvalwater.

niet alleen door lagere membraankosten, maar
ook door standaardisatie van het ontwerp.

Ajb.2

Ongekende uitdagingen

Dankvoordesprekers tijdens deworkshop.
V.I.n.r.ir.G.Vos,ir,C.vandeLisdonkenir.R. Bos.

Binnen éénjaar van idee tot uitvoering.
Grootschalige drinkwaterbereiding
Bij alle nieuwe toepassingen zou bijna ver-

Dit kenmerkt het project 'gietwaterbereiding
in Erica'. De tuinders hadden te kampen met

geten worden dat micro- en ultrafiltratie ook

verstopping van waterdruppelaars door ijzer-

uitstekende mogelijkheden biedt bij de berei-

afzettingen, waardoor hoge kosten ontston-

ding van drinkwater. De eerste en grootste

den. Ing.S.Dost (WMD)en ir P.van der Maas

toepassing in Nederland wordt momenteel in

(Waterlaboratorium Noord) gaven inzicht in

Heemskerk gebouwd door NVPWN Waterbe-

de realisatie van degietwaterzuivering. "Door

drijfNoord-Holland. Het zuiveringsconcept in

de korte realisatietermijn hebben we risico's

Heemskerk bestaat uit: conventionele voorzui-

moeten nemen, die we ten dele hebben kun-

vering van IJsselmeerwater,gevolgd door

nen afdekken door garantiebepalingen met de

ultrafiltratie en hyperfiltratie. Op deze wijze

leverancier aftespreken", aldus Dost.Van der

gaat PWN drinkwater produceren uit opper-

Maas gafeen overzicht van resultaten van

vlaktewater zonder bodempassage.

proefinstallatie-onderzoek, waaruit bleek dat

Destimulering van samenwerking tussen
leveranciers heeft ook voor ultrafiltratie geleid

er in de loop der rijd de nodige problemen
opgelost moesten worden. Na ingebruikname

tot standaardisatie van drukbuizen, waardoor

van de prakrijkinstallatie isbijvoorbeeld nog

bedrijven verschillende merken kunnen

een vlokmiddeldosering (PAC)toegevoegd, om

gebruiken. PWN heeft uitgebreid proeven uit-

de membraanvervuiling -en daarmee de reini-
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