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Wateriseenschaarsgoed. Tochwordt nog
onnodigvaakgebruikgemaaktvankwalitatief
hoogwaardig water(leidingwater,grondwater),
waarmprincipevolstaan kanworden meteen
minderekwaliteit. Onbekend iso\. enzoja in
welkemate,ejjlitenrwatereenrolkanvervullen
inhetaanvullen ofvervangenvanandere
waterbronnen,waardoorverdroging tengevolge
vanonttrekkingen aanhetgrondwater kanverminderen.Indit kaderisdoorTauwMabcgen
IWACO(inopdrachtvanSTOWA)onderzoek
gedaannaardetoepassingsmogelijkhedenvan
waterdatafkomstig isvanrioolwaterzuivenngsmrichtingen [STOWA. 1996}.
Opdit moment wordthet effluentwater
vanrioolwaterzuiveringsinrichtingen overhet
algemeenafgevoerd viahet oppervlaktewater.
Hetideeomdemogelijkheden voortoepassing
vangezuiverd effluent vanrioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's)bijdeverdrogingsbestrijding teonderzoeken,wordt ineerste
instantie ingegevendoordeontwikkelingen in
dekwaliteit vanheteffluent zelf Het effluent
vanrwzi'swordt namelijk steedsbetetgezuiverd,omdat deeisendieaanheteffluent wordengesteldsteedsstrengerworden.Hierdoor
kanhetwellichtonderbepaaldevoorwaarden
directgebruiktwordenvooraanvullingvan
oppervlaktewater en/ofgrondwater ofdienen
tervervangingvanandere waterbronnen.
Doelstelling
Hetonderzoek isopgesplitst ineenviertal
fasen:ditartikel betreft deeerstefase.Hierin
wordeneenverkenningendoorkijkgegeven
vandemogelijkheden voorgebruik vanrioolwatetzuiveringsinstallatiesalsbronvoor
watervoorziening.
Doelstellingishetschetsenvan mogelijkhedenvoordetoepassingvangezuiverd
effluent bijdeverdrogingsbestrijding. Hierbij
isgebruikgemaakt vaneenaanpak,waarin
uiteindelijk stapsgewijs dooreliminatievan
kansarmegebiedeneenruimtelijk beeld
ontstaatvangebiedenwaartoepassingvan
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effluentwater kansrijkis.

Aanpak
Bijdeuitvoeringvanhetonderzoek zijn
devolgendestappengevolgd:
1. onderzoeken vandevraagzijde;
2. onderzoeken vandeaanbodzijde;
3. toetsingvanhuidigeentoekomstige
effluentkwaliteit aandoor vraagzijde
gesteldeeisen;
4. ruimtelijke inperking;
5. doorkijk voortoepassinginhet landelijk
gebiedendeindustrie.
Inhethiernavolgendewordenderesultatenvanhetonderzoekaandehandvanbovengenoemdestappen nader uitgewerkt.
Vraagzijde
Bijhetonderzoeken vande(potentiële)
afnemers vaneffluent staatdevraagcentraal
welkecategorieën afnemers kunnen worden
onderscheidenenwelkeeisendezestellenaan
dekwaliteitvanheteffluent. Devolgende
categorieën(potentiële)afnemers zijn inhet
onderzoek meegenomen:
landbouw:bekekenzijn desubcategorieën
substraatteelt, overigeglastuinbouw,
groenteteelt, fruitteelt, akkerbouwen
grasland;
drinkwater:onderscheidenzijn deeisen
diegesteld wotdenaandekwaliteitvan
drinkwater voormens,herkauwers,
varkensenpluimvee;
recreatiewater:beschouwd zijn degeldendenormen voorzwemmen,vissenen
varen;
natuur:differentiatie heeft plaatsgevondennaarstandplaatstypen,dievervolgens
zijn omgezetnaarCML-ecotooptypen;
industrie:decategorieindustrieisgedifferentieerd naareenachttal industrietakken,waarvoorvervolgenseen inschatting
isgemaaktperbedrijfsklasseengebruiksdoel.

Inhetonderzoek ishetgebruikvan
effluentwater voortoepassinginstedelijk open
waterengroen nietmeegenomen,omdatin
hetstedelijkgebiedeenbrongerichte aanpak
vandeverdrogingisteprefereren.Ditneemt
nietweg,daterconcrete toepassingsmogelijkhedenbestaanvoorinzetvan effluentwater
binnen hetstedelijk gebied.
Aanbodzijde
Dekwaliteitensamenstellingvan
effluentwater verschiltvanplaats totplaatsen
vertoontbovendienfluctuatiesindetijd.Om
tekunnen toetsenofeffluentwater geschiktis
voortoepassingdooréénvanbovengenoemde
gebruikscategorieën moetgebruikworden
gemaaktvaneensoort'modale effluentkwaliteit':hiervoorisgebruikgemaaktvandoorhet
RIZA aangeleverdekwaliteitsgegevens overde
periode 1980-1992[RIZA, maart 1996], voor
enkeleparametersaangevuldmetgegevens uit
hetBesluitStedelijkAfvalwater [Staatsblad
140,1996].

Dekwaliteit vanhetrwzi-effluent isde
afgelopen decenniaechtersteedsverbeterd.
Dezeontwikkelingzetzichdoornaardetoekomst.Omookdemogelijkheden voorhergebruik indetoekomst aantekunnengevenis
hetnodigeeninschatting temakenvande
toekomstige kwaliteit vannagezuiverd
effluent. Ineenrecentonderzoek [RIZA,januari 1995] isdoorhetRIZAeenaantalnazuiveringsvariantenvergelekenopkostprijs enzuiveringsrendement.De-quakostprijs entechniek-meestrealistischgeachtevariantvan
'effluentpolishmg' uitdezestudieisgebruikt
omeeninschattingtekunnen makenvande
toepassingsmogelijkheden indetoekomst.
Gebleken isdatvooreenkostprijs van
ƒ0,25P er rrv nagenoeggeheelNederlandvan
effluentwater voorzienkanworden.
Toetsing
Per(potentiële)gebruikscategorieiseen
setparametersgeselecteerd opbasiswaarvan
deeffluentkwaliteit isgetoetst.Hiernawordt
pergebruikscategorie ingegaanopde
geschiktheid vaneffluent voor hergebruik
doordebetreffende gebruikscategorie.Toetsingheeft plaatsgevonden metdehuidigeén
detoekomstige,nagezuiverde, effluentkwahteit:metuitzonderingvanindustriëletoepassingenzijn ergeenverschillen intoepassingsmogelijkheid voorbeide effluentkwaliteiten.
Uitdetoetsingvandehuidige effluentkwaliteitaandedoordecategorielandbouw
gesteldeeisenvolgt,datvooralhetchloride-en
hetijzergehalte bepalendzullenzijnvoor
mogelijke toepasbaarheid bijdeonderscheiden
subcategorieën.Metnamesubstraatteelt iserg
kritisch voorhetijzergehalte.Ookvoor fruitteeltzoudeijzernorm worden overschreden.
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Vooroverigeglastuinbouw,vollegrondsgroenteteelt enfruitteelt isdekwaliteitvan
heteffluentwater voorhetchloridegehalte niet
voldoende.Voorakkerbouwengraslandzal
hetchloridegehaltevanheteffluent niet
beperkend zijn.Overigensgeldtdatactieve
inzetvaneffluent terbestrijding vandeverdrogingzondersubsidienietkostendekkendis
terealiseren.
Detoetsingvaneffluentwater aandeeisen
voordrinkwater, levertopdateffluent ongeschiktisvoorgebruikalsdrinkwatervoor
mensendier.VooralhetColi-gehalteishiervoorverantwoordelijk: dezewordtmeteen
factor 10tot500overschreden.Verdachtestoffenzijn verder: organochloorbestrijdingsmiddelen,polychloorbifenylen (PCB's),Alkylphenolpolyethoxylaten (APE's),nonylfenol,bisfenolAenftalaten. Ookdeparasitaireprotozoa
CryptosporidiumenGiardiavormeneenrisico
[G.J. MedemaenH.A.M.Ketelaars, 1995].
Ookvoorgebruikalsrecreatiewateris
effluentwater ongeschikt.Getoetstisvoor
zwemwater aandenormen vandeWVO, voor
recreatiefvarenaandegrenswaardenenvoor
vissenaandenormenvanwatervoorkarperachtigen.Overschrijding vindtondermeer
plaatsvandenormvoordethermorolerante
bacteriënvandecoligroepen(soms)vande
normen voorPror.

Tabel 1

Voordeindustriëlesectoris effluentwater
interessant voorlaagwaardigverbruik mitsdit
eenfinancieel reëelalternatiefvotmtvoor
grond-endrinkwater enintotaliteitgoedkoperisdanB-water.Hierdoorbevindtzichde
meestkansrijke industrieopafstand vanvoldoendeoppervlaktewater enisvoorlaagwaardigegcbruiksdoelenaangewezenopgronden/ofdrinkwater.Vervangingvanzoetoppervlakrewater ligtnietvoordehand,omdatmet
inzetvaneffluentwater geenfinancieel voordeeltebehalenvalt.Devolgende industrietakkenzijn interessant (tussenhaakjes isaangegevenhetpercentagelaagwaardiggebruikvan
leiding-engrondwater):
voedings-en genotmiddelenindustrie
(39%);
chemische,garen-,envezelindustrie(35%);
metaalwarenindustrie(23%);
papierindustrie(5%).
Voordenatuurgeldtdatdesaliniteitvan
heteffluent (chlorideensulfaat)directeinzet
voordeoligotrofestandplaatstypen verhindert.
Voordemesotrofestandplaatstypengeldtdatde
gehaltenaannutriënten(PenN)inhet effluent
nogtehoogzijn.Voordirectetoepassingvan
effluentwater zijnslechtsdeeutrofesrandplaatstypenmetbijbehorende ecotooptypen
geschikr(zietabel 1).Daarnaastkan
effluenrwater wordengebruikrrerpeilhandhavingvoorterrestrische levensgemeenschappen.

Ruimtelijke inperking
Omtekomentoteenruimrelijke inperkingvanpotentieel interessantegebiedenis
gebruikgemaaktvanLKN-bestanden[E.C.A.
Bolsiusetai, 1994]. HetLKN-bestand iseen
digitaal(grid)-bestand voorlandschapsecologischekarteringinNederland,waarin onder
meerookbodemgebruiksklassen zijnweergegeven.Zoweltransport vaneffluent viahet
oppervlaktewatersysteem alsvia pijpleidingen
isinogenschouwgenomen.
Opbasisvandeverdrogingskaartvan
Nederland [RIZA,1P0,1995]heeft eeneerste
groveruimtelijke inperkingvantebeschouwengebiedenplaatsgevonden:gebiedenwaar
geenverdrogingisopgetreden zijn uitgesloten
voorverder onderzoek.
Vooraanvoerviahet oppervlaktewatersysteemhebbendevolgendeoverwegingengeleid
toteenruimtelijke inperking.Wanneerwater
wordtaangevoerdmetalsdoelhetpeilinverdrogingsgevoelige gebieden teverhogen,moet
bedacht worden,datmetdeaanvoervan
effluenr viahetoppervlaktewater geengevoeligeaquatischeecotooptypen mogenworden
benadeeld.Degebieden waarbinnendeze
aquatischeecotooptypengezamenlijk meer
dan5%bedragen,zijn uitgesloten.Opdeze
wijzewordteenruimtelijk beeldgegevenvan
degebiedenwaarsuppletie met effluenrwater
wenselijk kanzijn enzijngebieden uitgeslo-

Toetsingmodaleejfluentkwalitettaanetsengebrutkscatçgorienotuur.
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S0 4 [mg/l]

oligotroof
zuur
zoet

4,5-6,0

<40

<o,04

<o,4

<3°

oligotroof
basenrijk
zoet

5,5-8,5

<40
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tenwaarlozingvaneffluent wegensdekwaliteitseisengestelddoorhetaanwezigeecotooptype,nietgewenstis.
Vooraanvoerviahetoppervlaktewateris
aangenomen datgebruik wordtgemaaktvan
minimaalA-watergangen.Gebiedenwaarde
gemiddeldeafstand tussendezewatergangen
groter isdan500meterzijn uitgesloten.
Vooraanvoervaneffluent via pijpleidingenisdeafstand tussendeverschillende
gebruikscategorieën endemeestnabijgelegen
zuiveringinteressant. Hiervoorisdeligging
vanalleinNederland voorkomende rwzi's
(groterdan2.500i.e.'s)-met gebruikmaking
vanARC-INFO-opkaartaangegeven.Geblekenisdatvooraldeaanvoer via pijpleidingen
grotepotenties biedt:tegengeringe kostprijs
kangeheelNederland vaneffluentwater wordenvoorzien.
Afbeelding 1 geeft -voorheelNederlandeenruimtelijk beeldvandepotentieelkansrijkegebiedenwaareffluentwater voorde
bestrijding vanverdrogingkanwordenaangewend.Deopdeafbeelding voorkomendewitte
vlekkenzijn degrotereaaneengeslotengebiedenwaarbinnen geenverdroogdegebieden
voorkomen [RIZA, IPO, 1995].
Doorkijk voor toepassing in het landelijk gebied en de industrie
Landelijk cjebied
Eenprognosevanteverwachten ontwikkelingenvoorhetgebruikvangezuiverd afvalwaterinhetlandelijkgebiedvoordemiddellangetermijn (10 tot 15jaar) leverthetvolgendebeeld:
voorhetlagedeelvanNederlandzal
gebruikvanMaaswater enRijnwater door
waterbeheerders normalepraktijk blijven.
Voorberegeningiseffluentwater minder
geschiktwegensdebenodigdepiekaanvoer.Bijeentekortaanzoetwaterinde
toekomst(Zeeland)verdientde mogelijkheidvanaanwendingvan effluentwater
nadereuitwerking;
voorhethogedeelvanNederlandzal
waarschijnlijk hetgebruikvangezuiverd
afvalwater voorpeilhandhaving worden
geoptimaliseerd;
bedrijven meteenhogeveebezettingzullenindetoekomst overgaanopeigen(collectieve)zuiveringen,waarvanhet 'effluent'mogelijkerwijs kandienen alsaanvullingopdebehoefte aanwatervoorverdampingvan landbouwgewassen;
opbedrijfsniveau lopendevraagnaar
gezuiverd afvalwater vanuit delandbouw
enhetaanbodervanindetijd nietgoedin
depas.Buffering lijkt eenoplossing;
ookaanwendingvoorbufferzones rond
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H20

14-15)98

natuurgebieden ofin beheersgebieden
behoort totde-naderteonderzoekenmogelijkheden.
Industrie
Omdat vanuit deWarenwetstrengeeisen
wordengesteld aandekwaliteit vanhetwater,
zaldetoepassingvoordevoedings-engenotmiddelenindustrie beperktblijven totsituatieswaarincontactmetproducten isuitgesloten(bijvoorbeeld inindirectekoelsystemen),desinfectie vanwater plaatsvindt
(bijvoorbeeld ketelvoedingswater)ofeisenaan
debacteriologische kwaliteit ontbreken (bijvoorbeeldspoelwatervankratten).Verderzullendekostenvandistributie viahet leidingnet
bepalendzijn.Eenbetere concurrentiepositie
vaneffluentwater tenopzichtevanB-water
mag- doorhetgrotereaantalproductielocaties(rwzi's)- ineenaantalgevallen
uit kostenoverwegingen reëelwordengeacht.
Vooralhethoge(Pleistocene)deelvanNederland komt-ookvanwegedeafstand totaanvoervoorzieningen -hiervoorinaanmerking.
Opmacroniveau kunnendevolgende
interessante industriëleconcenttatiegebieden
worden aangewezen:
Oost-Brabant, met Eindhoven-Helmond
alscentra;
hetgebied tussenVenloenNijmegen;
Breda/Roosendaal/Bergen opZoom;
- Twente(Hengelo-Almelo-Enschede);
Zuidoosr-Drenthe;
Oost-Friesland (Drachten-Heerenveen).
Daarnaastzijner-opmicroniveaupotentiëleafnemers, dieindenabijheid van
eenbestaanderwziofeenlozingspunt liggen.
Evaluatie
Deactieveinzetvanrwzi-effluent heeft als
doeleeneffectieve maatregel tezijn tegende
verdrogingdoordathetbeslagopdegrond-en
drinkwatervoorraden wordt verminderd.
Hetonderzoek heeft depotentiëlevraag
naarrwzi-effluent inNederland breed inbeeld
gebracht,uitgaandevaneenglobale effluentkwaliteit.Hetaccentheeft daarbijgelegenop
deacrievetoepassingvanrwzi-effluenr. Door
toetsingvandemodaleeffluentkwaliteit aan
denormen diegeldenvoordeverschillende
groepenwaterverbruikers zijndepotentiële
afnemers doorstapsgewijze eliminatie
bepaald.Daarnaast heeft nogtoetsingplaatsgevondenaaneennagezuiverd rwzi-effluent
meteenbeterekwaliteit,zoalsdiehaalbaar
wordrgeachtindekomendetienjaar.Vervolgenszijn detoepassingsmogelijkheden ruimtelijk inbeeldgebracht,waarmeedeselectie
vanpotentieelkansrijke regio'sopeengedetailleerder schaalniveau mogelijk werd.

Debredeconfrontatie oplandelijke schaal
tussenvraagenaanbod heeft eenbeperktaantalactieveaanwendingen van rwzi-effluent
opgeleverd.Enerzijds isdezebeperkingdoor
eenvrijstrikte toetsingaandewaterkwaliteitsnormen en-eisen totstand gekomen,
anderzijds is,dooreentweetaldoorkijken naar
deovergebleven toepassingsgebieden landelijk
gebiedenindustrie,alaangegevendaterop
lokaalenregionaalschaalniveau meermogelijkheden zijn voorhetnuttighergebruikvan
rwzi-effluent.
Detoepassingscategorieën dieuitdelandelijke toetsingvanvraagenaanbodvolgen
zijn:
industrie:vervangingvandrink-en/of
grondwater voorlaagwaardiggebruik
door rwzi-effluent;
landbouw:terugdringen vanhetgebruik
vangrondwaterenoppervlakrewatervoor
deberegeningvangras-enakkerland;
natuur:aanvullingvandewatervoorraad
voordeeutrofe terrestrischeenaquatische
natuur naar behoefte,doorgrondwateraanvullingenpeilbeheer.
Ophetregionaleschaalniveau speeltde
actuelekwaliteit vanhetlokaal beschikbare
effluent eenrol.Dezekwaliteit kan plaatselijk
aanmerkelijk gunstigerzijn danhet landelijk
gemiddelde.Daarnaast isinveelgevallende
kwaliteitvanhetontvangende oppervlaktewaterveelslechterdandievanhet desbetreffende
effluent; diteffect treedt vooralopindeagrarischegebieden,waardediffuse afspoelingvan
nutriënten hogeachtergrondwaarden vanhet
oppervlaktewater veroorzaakt.Bovendienkan
ookaandevraagzijdeeensoepelereisenpakket
wordengeformuleerd danopgrond vande
landelijke gegevenszouwordenverwacht,
wanneerdelokaleomstandigheden binnen
aanvaardbare risicomarges voorgezondheiden
natuur detoepassingvanrwzi-effluent rechtvaardigen.
Eeneventueel vervolgonderzoek naarde
perspectieven voothetactievegebruikvan
rwzi-effluent zalderhalveuit moetengaan
vaneengebiedsgerichteaanpak «"
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Potentieel kansrijke gebieden
voor hergebruik gezuiverd afvalwater
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potentieel kansrijke gebieden
potentieel kansrijke gebieden/watergangen niet geïnventariseerd
potentieel kansrijke industriële centra

H20

141998

25

