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VerslagKiwa/VWN-colloquium

Nuttige inzet ijzerhoudende reststoffen drinkwaterbereiding

Inleiding
Op 18 oktober jl. heeft Kiwa in samenwerking met de Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland (VWN) een
colloquium gehouden met als thema de
recente ontwikkelingen op het gebied van
de nuttige inzet van reststoffen van waterleidingbedrijven. De bijeenkomst vond
plaats bij Kiwa Onderzoek en Advies in
Nieuwegein en trok ruim tachtig belangstellenden, waaronder niet alleen vertegenwoordigers uit de drinkwaterbedrijfstak, maar tevens ook van zuiveringsschappen, provincies, ingenieursbureaus
en potentiële afnemers.
Opening
Volgens dagvoorzitter ir.J. M. J. M. van
Eekhout (NV Waterleidingmaatschappij
Gelderland) vormden langdurige opslag
en storten tot voor kort vrijwel de enige
opties voor de reststoffen van de drinkwaterbereiding. Deels door een toenemende regelgeving maar niet minder
door een gegroeid milieubewustzijn van
de waterleidingbedrijven is hier in vrij
hoog tempo een forse verandering tot
stand gekomen: het aandeel drinkwaterslib dat nuttig wordt ingezet is bijvoorbeeld inmiddels al gestegen tot ongeveer
30%.
Met de komst van de Reststoffenunie
waterleidingbedrijven BV zal de afzet van
reststoffen, waaronder nuttige toepassing,
verder verbeteren. Deze organisatie zal
immers op zoek gaan naar optimale afzetmogelijkheden, onder meer rekening
houdend met schaalgrootte, en
economische en milieutechnische
aspecten.
De waterleidingbedrijven kunnen echter
niet aan de zijlijn toekijken. Van deze
partij, in dit kader de leveranciers van
secundaire grondstoffen, wordt wel
verwacht dat het materiaal in de juiste
vorm en met de juiste kwaliteit wordt
aangeleverd.
Onderzoek van de laatste jaren laat zien
dat er meerdere toepassingsmogelijkheden voor de reststoffen van de drinkwaterbereiding beschikbaar zijn. Voor de
waterleidingbedrijven/Reststoffenunie en
afnemers is nu de tijd rijp om de kansen
te benutten.
Tijdens het colloquium zullen praktijkvoorbeelden worden getoond, waarbij het
accent vooral ligt op de ijzerhoudende
reststoffen c.q. drinkwaterslib. Het zal
blijken dat hierbij nog heel wat komt
kijken: nuttige toepassing gaat niet
vanzelf. Ook zal worden ingegaan op
toekomstige ontwikkelingen en de
consequenties daarvan voor de bedrijfstak.

Van afvalstof naar grondstof: het
programma 'afvalstof als secundaire
grondstof (AAS) van het ministerie van
VROM
De heer J.J. B. M. Lommelaars (ministerie
van VROM) is projectleider van het
programma 'afvalstof als secundaire
grondstof. Dit programma is opgezet toen
bleek, dat de afzet van secundaire grondstoffen stagneerde. Ook heeft het tot doel
inzicht te krijgen in toekomstige ontwikkelingen. Het programma is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het ontwikkelen van nieuw beleid op dit gebied.
De acties die in het kader van het AASprogramma ontplooid worden zijn:
- inventariseren van de afzet;
- maken van afzetdocumenten, waaronder één van de reststoffen van de
drinkwaterbedrijven;
- monitoring van aanbod en afzet;
- kwalitatief onderzoek van granulaire
materialen met het oog op het toekomstige
Bouwstoffenbesluit (in 1998 van kracht);
- kwaliteitsverbetering secundaire grondstoffen;
- belanghebbenden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor onderzoek;
- verdiepen van de discussie: afval of
grondstof;
- onderzoek mogelijkheden van een
wettelijke verplichting voor het gebruik
van secundaire grondstoffen.
Uit de inventarisatie blijkt dat de afzet van
secundaire grondstoffen landelijk goed op
gang komt. De drinkwaterbedrijfstak blijft
echter achter bij het landelijk gemiddelde.
Vrijwel alle afvalstoffen zijn technisch
geschikt te maken voor toepassing als
secundaire grondstof. De kosten voor deze
bewerking zijn echter vaak de spelbreker.
De laatste tijd blijkt er sprake te zijn van
onderlinge concurrentie tussen secundaire
grondstoffen. Mogelijk speelt dit ook bij
de afzet van drinkwaterslib een rol. Een
nog onderbelicht punt is de 2e-generatie
hergebruik van secundaire grondstoffen
en de consequenties voor het afvalstadium
van de materialen, waarin secundaire
grondstoffen zijn verwerkt.
In de discussie brengt de heer Cornelissen
(Kema) het volgende dilemma naar voren:
Een afvalstof wordt over het algemeen als
secundaire grondstof gezien als er een
betrouwbare en stabiele afzet gerealiseerd
is. Van de andere kant wordt het zoeken
naar een goede afzet tegengewerkt door
het stigma van een afvalstof. Wordt er
door VROM ook gedacht aan een voorlopige toekenning van het predikaat
'secundaire grondstof? De heer Lommelaars belooft dit punt mee te nemen in de
discussie bij het Directoraat Generaal
Milieubeheer (DGM).

Drinkwaterslib, van afvalstof naar
bouw- of grondstof
Ir. H. D. M. Sombekke (Kiwa Onderzoek
en Advies) gaat in op de consequenties
van het toekomstige Bouwstoffenbesluit.
Dit besluit, dat in 1998 van kracht wordt,
gaat het milieuhygiënisch kader vormen
voor onder andere het toepassen van
secundaire grondstoffen in werken. Bij
werken moet gedacht worden aan geluidswallen, ophoogmateriaal in de wegenbouw
of materiaal voor grondwerkzaamheden.
Ook het vullen van kruipruimten met
onthardingskorrels en het verwerken van
drinkwaterslib in bakstenen vallen onder
het Bouwstoffenbesluit. Verschillende
provincies geven op dit moment al
vergunning om drinkwaterslib in werken
toe te passen. De vergunning wordt
verleend op basis van de gehaltes aan
verontreinigingen in het slib en op basis
van het uitlooggedrag. Uitgangspunten
van het Bouwstoffenbesluit zijn:
- het moet gaan om steenachtige
materialen; het gehalte aan Si, Al en Ca
samen moet groter zijn dan 10 gewichtsprocent van de drogestof;
- er is een bovengrens aan het gehalte
organische microverontreinigingen;
- uit voorgeschreven uitloogexperimenten
wordt een immissie (inloging) berekend;
- er wordt onderscheid gemaakt tussen
vormgegeven (bijv. bakstenen) en nietvormgegeven bouwstoffen (bijv. droog
drinkwaterslib);
- in een werk moet tenminste 10.000 ton
materiaal tegelijkertijd worden ingezet.
Op grond van de resultaten van de
laboratoriumtesten wordt de secundaire
bouwstof ingedeeld in categorie 1 (zonder
isolatiemaatregelen toepasbaar in werken)
of categorie 2 (met isolatiemaatregelen).
In een oriënterend onderzoek zijn 10 slibsoorten getoetst aan het Bouwstoffenbesluit met betrekking tot de samenstelling en de uitloogbaarheid. Zes slibsoorten worden gekarakteriseerd als
categorie 1.Twee slibben zijn op grond
van de immissiewaarden een categorie 2
bouwstof. Slechts één slib blijkt geen
bouwstof te zijn op grond van de samenstelling en één slib valt af op grond van
hoge uitloogwaarden voor sulfaat en
bromide. Opvallend resultaat is verder dat
arseen in geen van de gevallen een
kritische parameter blijkt te zijn. Zelfs als
het slib op grond van de arseenconcentratie gevaarlijk afval is, voldoet de reststof
toch als categorie 1 bouwstof.
In de discussie werd gesteld dat de tegenstrijdige situatie ontstaat dat slib eerst
volgens de (strenge) IBC-criteria op het
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terrein van het waterleidingbedrijf moet
worden behandeld om vervolgens in
rechtstreeks contact met de bodem als een
bouwstof te mogen worden toegepast.
De heer Ten Wolde (Reststoffenunie
Waterleidingbedrijven BV) stelt dat voor
een maximale benutting van de mogelijkheden een discussie met VROM moet
komen over het al dan niet mogen
mengen van bouwstoffen. Mevrouw
Sombekke deelt mee dat in het Bouwstoffenbesluit niets over mengen geregeld
is. Wel zouden er problemen met de
kwaliteitsgarantie kunnen ontstaan.
Slibspoor, een sprookje van een
samenwerking
De heer ir.J. P. van der Linden
(NV Waterleiding Friesland) bericht over
de samenwerking met Waterschap Friesland. De WLF is al een aantal jaren zeer
actief op het gebied van hergebruik van
reststoffen van de drinkwaterproduktie.
Voor het ijzerslib is een aantal jaren
geleden gekozen voor de toepassing bij
rwzi Heerenveen. Het ijzerslib wordt na
aanzuren gedoseerd aan het ingedikte
zuiveringsslib, waardoor de ontwatering
in de membraanfilterpersen wordt
bevorderd. Voor het totale project is een
subsidie toegekend van 2 miljoen gulden.
De organisatie van de samenwerking
tussen de Waterleiding Friesland en het
Waterschap Friesland kenmerkte zich
doordat ieder zijn deel organiseerde,
aangevuld met overleg naar behoefte
tussen de betrokken partijen. Naast
economische voordelen staat een immateriële milieuwinst bij dit project
voorop. De economische balans is aan
verandering onderhevig door de veranderende stortkosten, de dalende prijzen
voor ferrichloride en de stijgende prijzen
voor zoutzuur. Volgens Van der Linden
staat het nog niet vast of 'dit sprookje
wordt voortgezet, of dat de olifant het
sprookje uitblaast.'
Sulfidelimination in Abwasseranlagen
durch einsatz von Eisenhydroxidschlamm aus Grundwasseraufbereitung
Volgens Dipl.-Ing. S. Benzinger
(Ilamburger Wasserwerke) veroorzaakt
sulfide in Duitsland evenals in Nederland
op grote schaal problemen met betrekking
tot stankoverlast bij rioolstelsels en bij de
afvalwaterzuivering.
De Hamburger Wasserwerke hebben met
succes een groot onderzoek gedaan naar
het gebruik van ijzerslib voor sulfidebinding in zowel persleidingen als in de
slibgisting. Het onderzoek is deels op
laboratoriumschaal en deels op praktijkschaal uitgevoerd.
Een opvallend resultaat was dat de beno-

digde ijzerdosering met ijzerslib slechts
10% hoger lag dan de benodigde ijzerdosering met ferrichloride. Ook werden nog
een keer de voordelen van een continue
ijzerslibdosering ten opzichte van een
discontinue dosering belicht.
Verwertung von Eisenhydroxidschlamm bei der Ziegelherstellung
Prof. Dr.-Ing. K. Wichmann (Technische
Universität Hamburg/Harburg) gaat in op
toepassing van ijzerslib bij de baksteenfabricage. De hoofdbestanddelen van een
baksteen zijn klei, ijzer, organische stof,
kalk en kwarts. In ijzerslib zitten vergelijkbare componenten. De samenstelling van
de reststof is echter bepalend voor de
eindkwaliteit van de baksteen. Organische
stof geeft bijvoorbeeld extra poriën in de
baksteen en daarmee het produkt een
lagere vorstbestendigheid. Over het
algemeen kan 5 gewichtsprocent ijzerslib
worden toegepast. De baksteenfabrikant
moet dan echter wel verzekerd zijn van
een homogene grondstof en een constante
aanvoer van deze grondstof. Uit de
experimenten blijkt dat in proefmonsters
met ijzerslib een kleiner aantal 'reductiekernen' aanwezig was. Wel wordt een
hoger energieverbruik bij het drogen van
de bakstenen geconstateerd.
In principe kan ijzerslib zowel nat (<20%
drogestof) als steekvast in het produktieproces worden ingezet. Ontwatering van
ijzerslib moet met het oog op de toepassing gebeuren door een kamerfilterpers na
conditionering met ferrichloride en een
polyelectroliet.

Intermezzo met een 'nat' karakter
Tijdens de middagpauze werd in de vijver
voor het Kiwa-gebouw een betonkanorace gehouden tussen een 'Kiwa-team' en
een 'Reststoffen-team'. Dit laatste team
(mevrouw Slok, VEWIN en de heer
Ten Wolde, Reststoffenunie BV)
bestuurde een kano gemaakt door het
Betondispuut van de TU Delft (zie afb. 1).
In het beton van deze kano waren de
gebruikelijke vulstoffen vervangen door
ijzerhoudend drinkwaterslib. Hoewel het
Reststoffen-team flitsend van start ging,
wist het Kiwa-team (mevrouw Van de
Baan en de heer Koreman) in de 'normale' betonkano toch nog te winnen; zij
het met enkele omwegen.
Afzet van ijzerslib naar de
staalindustrie
Volgens de heer ing. A. Laarman
(NV Waterbedrijf Europoort) kenmerkt
het milieubeleid van WBE zich door een
streven naar een schonere ruwwaterbron
(de Maas), door een streven naar een
lager energie- en chemicaliënverbruik en
door onderzoek naar het hergebruik van
drinkwaterslib. Produktielokatie Kralingen
heeft een voorbeeldfunctie voor hergebruik. Van een groot aantal opties
werden de mogelijkheden bekeken.
Uiteindelijk is gekozen voor een experiment waarbij een proeflading van 40 ton
ontwaterd en gedroogd slib (met een
ijzergehalte van 47 gewichtsprocent) naar
Duitsland wordt getransporteerd voor
inzet bij de staalfabricage. Een speciale
verwerkingsfabriek van DEKA Handellsgesellschaft mbH verwerkt daar het ijzer-
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granulaat samen met andere ijzerhoudende reststoffen tot zogenaamd
fosforstaal. Na een positief resultaat is een
Niet-van-toepassing verklaring aangevraagd bij VROM. In augustus ging
VROM akkoord en heet de reststof van
WBE voortaan niet meer ijzerslib maar
ijzergranulaat; een echte grondstof dus! In
financieel opzicht is deze toepassing
(ontwateren, drogen, staalindustrie)
vergelijkbaar met ontwateren en storten.
In de discussie vraagt de heer Tielemans
(DZH) naar een nadere uitwerking van de
financiën. De heer Laarman legt uit dat
door het drogen het transport goedkoper
wordt. Er is gerekend met een all-in storttarief van f 196,- per ton.
Milieurendement van nuttige inzet
De heer dr. ir. S. G.J. Heijman (Kiwa
Onderzoek en Advies) bericht over een
gezamenlijk onderzoek van de GTD-Oost
Brabant, de Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant en Kiwa Onderzoek en
Advies naar het milieurendement van
nuttige inzet van ijzerslib op rwzi's voor
defosfatering. Het onderzoek is nog niet
afgerond maar de onderzoekmethode en
de evaluatie van de onderzoekresultaten
worden uit de doeken gedaan. Voor het
evalueren van verschillende scenario's
wordt gewerkt met de levenscyclusanalyse
(LCA). Per scenario zijn de zogenaamde
milieuingrepen (verbruik grondstoffen,
energie etc.) geïnventariseerd, geclassificeerd en genormaliseerd. Bij een LCA is
het belangrijk dat de uitgangspunten
geverifieerd worden. De verificatie vindt
plaats in een proefinstallatie van de GTD
bij rwzi Eindhoven. In twee parallelle
straten wordt ijzerchloride en aangezuurd
drinkwaterslib gedoseerd. Een derde
straat dient als referentiestraat. De eerste
voorzichtige conclusies zijn positief: er
wordt evenveel zuiveringsslib geproduceerd en het aangezuurde drinkwaterslib is even effectief als ferrichloride.
De emissie van arseen met het effluent
blijft binnen de perken: de verhoging
bedroeg 1ug per liter ten opzichte van de
straat met ferrichloride.
In de discussie werd ingegaan op de
gevoeligheid van de uitkomsten van de
LCA voor de uitgangspunten. Deze
gevoeligheid kan eenvoudig worden vastgesteld, wat ook zeker zal gebeuren als
alle onderzoekresultaten zijn verwerkt.
Ook werd het belang aangegeven van een
eenduidige uitvoering van LCA's. Er
werden vraagtekens gesteld bij de
bewerkelijkheid (en snelheid) van
dergelijke LCA's als het gaat om het
maken van een keuze tussen verschillende

nuttige toepassingen. Met dezelfde
methode kan echter ook een snelle scan
worden gemaakt op basis van minder
nauwkeurige gegevens en dus met een
minder betrouwbare uitkomst.
Toepassing van ijzerhoudend
drinkwaterslib als grondstof voor de
defosfatering van afvalwater
De heer ing. W. B. P. van den Broek
(NV Delta Nutsbedrijven) belicht de
toepassing van het slib van de grondwaterproduktielokaties Ossendrecht en
Huybergen bij de rwzi Willem Annapolder bij Goes. Daar wordt het slib
aangezuurd en bij de voorbezinking van
de rwzi gedoseerd voor de defosfatering
van het rioolwater. Vraag en aanbod
bedragen beide 150 ton ijzer per jaar. Uit
laboratoriumtests bleek dat de effectiviteit
van de P-binding vergelijkbaar is met die
van commercieel ferrichloridesulfaat. Er
moet echter wel 10 tot 15% meer ijzer
gedoseerd worden. Uit een praktijkproef
bleek vervolgens bovendien de economische en technische haalbaarheid. Uit
een kostenvergelijking (eind 1994) tussen
een stortscenario en een scenario waarin
het drinkwaterslib nuttig wordt ingezet
bleek f 140.000,- per jaar te kunnen
worden bespaard. Op grond hiervan is
met het Waterschap Noord- en ZuidBeveland een langdurig contract afgesloten voor de levering van drinkwaterslib.
Na het in bedrijf nemen van de aanzuurinstallatie blijken de kosten voor slibindikking hoger uit te vallen. Bovendien is
de ijzerslibproduktie lager dan geraamd.
Ook zijn er extra onderhoudkosten die
waarschijnlijk met de opstartfase te maken
hebben. Er is gelukkig ook een aantal
kostenposten die lager uitvallen ten
opzichte van de raming. Zo is er geen
schuimremmer nodig en zijn de zwavelzuurkosten lager dan geraamd. Tenslotte
is ook de stortprijs weer gestegen.
De rol van de Reststoffenunie BV voor
waterleidingbedrijven
De kersverse directeur ir.J. G. Ten Wolde
van de dito Reststoffenunie BV belicht de
toekomstige rol van deze unie. In de
afgelopen jaren is gebleken dat er een
aantal potentiële mogelijkheden zijn voor
positieve inzet van reststoffen van waterleidingbedrijven. Het is nu alleen de kunst
om een definitieve economische oplossing
te kiezen. Een kostenoptimalisatie is nodig
waarbij niet op voorhand de stortkosten
gevolgd moeten worden. Daarnaast speelt
het energieverbruik van de verwerking
van de reststoffen een belangrijke rol. Al
jaren geleden was de huidige ontwikkeling
in de stortkosten te voorspellen. Als je als

afvalproducent niets doet dan zit je aan
die stortkosten vast en betaal je in feite
teveel. Er zijn drie categorieën van reststoffen te onderscheiden: in categorie I
zitten de reststoffen waarvoor een afzetmogelijkheid economisch en technisch
haalbaar is. Categorie II omvat de reststoffen waar wel een economisch draagvlak voor is, maar waarbij nog technisch
onderzoek noodzakelijk is. Voor de reststoffen uit categorie III zijn geen economisch en technologisch realistische
afzetmogelijkheden bekend. Gelukkig
behoort drinkwaterslib tot de eerste twee
categorieën zodat de toekomst met
vertrouwen tegemoet gezien kan worden.
Uit de veelheid van nuttige toepassingsmogelijkheden moet een keuze gemaakt
worden voor 5 à 6 trajecten. Vóór 1996 zal
de Reststoffenunie nog met een plan van
aanpak komen met daarin de kosten en
logistiek van de meest haalbare opties. Er
zal dan met potentiële afnemers een
oplossing gezocht worden.
Ten Wolde doet tenslotte een klemmende
oproep aan VROM om de rol van de
Reststoffenunie te stimuleren c.q. een
'sausje' mee te geven, bijvoorbeeld door
het stigma 'gevaarlijk afval' weg te nemen.
De heer Lommelaars zegt toe deze uitdaging aan te nemen.
Slotbeschouwing
Zoals ook in zijn opening aangegeven,
stelt dagvoorzitter Van Eekhout vast dat er
een mentaliteitsverandering plaatsvindt in
het denken over drinkwaterslib en kalkkorrels. Dit veranderde denken weerspiegelt zich in de naamgeving: 'reststoffen' of nog beter 'secundaire grondstoffen' vervangt het negatieve 'afvalstoffen'. De voorbeelden die de revue zijn
gepasseerd illustreren dit nieuwe denken.
Een tweede impuls voor nuttige inzet
moet uitgaan van de pas gestarte Reststoffenunie Waterleidingbedrijven BV. De
bedrijfstak blijft evenwel zelf primair
verantwoordelijk voor het marktgereed
maken van hun reststoffen c.q. secundaire
grondstoffen.
Een handout van de verhalen is te
bestellen bij mevrouw M. Ribbens
(telefoon 030-606 9570). Deelnemers aan
het colloquium krijgen automatisch een
exemplaar toegezonden. Voor nadere
informatie kunt u zich wenden tot
dr. ir. S. G.J. Heijman (Kiwa, telefoon
030-606 9671).
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