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Beverwijk begon, ishet sneller gegaan enlijkt
Nederland klaar voordeMBR.Metnameop
het gebied vanonderzoek en ontwikkeling
heeft Nederland inkotte tijd wereldwijd een
naam opgebouwd.Watbetreft derealisatie
van MBR-installaties blijft Nederland echter
sterk achter bij andere landen.InEuropa zijn
met name Duitsland enGroot-Brittanniè'de
landen waar demeesteengrootste projecten
worden gerealiseerd. Ookandere landen zijn
echter actiefophetgebiedvanMBR-ontwikkeling.

MBRinhetbuitenland:
grande,größer,biggest

Duitsland
InDuitsland gaan deontwikkelingen zeer
snel.Inditland staan nuenkelegrotere huishoudelijke MBR-installaties.Dereden voorde
toepassingvanMBRisvaakdebenodigde
effluentkwaliteit. Dootdat inDuitsland relatiefveel rwzi's lozenop(stuw)meren engevoelige kleinere riviertjes, zijn deeisenmet
betrekking tothygiënische kwaliteit streng.

IR.A. VAN BENTEM, DHV WATER
IR. H. VANDERROEST, DHV WATER
1.VAN DERMOLEN, DHV WATER

In Nederland isdeMBRinopmarssinds hetpilot-onderzoek inBeverwijk begin 2000 van startging.
De belangstelling isgrooten metdeMBR Varsscvcld heeft Nederland binnenkort zijn eerste
praktijkmsrallatii'. Dezeontwikkeling verschiltsterk van die 111 andere landen.Terwijl Nederland
voorzichtig zijn eersteMBR-stapjes zet, wordt in deomringende landen, metname Duitslanden
Groot-Brittanniè', deenenadeanderegrotc membraanbioreactorgebouwd.

Dat deMBR-ontwikkelingin Nederland
enigszins achterloopt bijhetbuitenland is niet
vreemd;deMBRistenslotte een buitenlandse
ontwikkeling. DeeersteMBR-installaties zijn
gebouwd inJapan, CanadaendeVerenigde
Staten.InJapangaat hetvooralom kleine
installaties voor hergebruik van afvalwater.
OokindeVerenigdeStatenenCanada ismen
klein begonnen. Daar isdeomvangvande
installaties inmiddels ooktoegenomen.De
komendejaren zullen indeVerenigde Staten
enkeleMBR'smetcapaciteiten totmeerdan

Tabel1:

100.000kubieke meter perdagworden gerealiseerd.
InNederland isdeaandacht voor MBRin
het begin vandejaren '90opgekomen. Indie
tijd wasechter detoepassingvoorde huishoudelijke afvalwaterzuivering financieel met
interessant. Opkleine schaalwerden welde
eerste industriëleMBR-installaties gebouwd,
met name voor percolaatwaterbehandeling,en
werd ervaringopgedaan metdeze nieuwe
technologie.Sinds begin 2000hetonderzoekin

Deeersteenbekendste isdeinstallatievan
Rödingen diesinds 1999operationeel is.Opdit
moment worden verschillende installaties
gebouwd ofzijn indeontwerpfase. Eenoverzicht vanalle bekende projecten in Duitsland
staat intabel 1.InDuitsland werden totvoor
kort metnameZenon-membranen toegepast.
Uit tabel 1 blijkt echter datinnieuwe installatiesookandere membraantypen worden toegepast.
Opvallend inDuitsland isdetolvande
overheid endeuniversiteiten.Vanuit deoverheid wordt debouw vanMBR-installaties
sterk gestimuleerd engesubsidieerd. DeMBR
van Markkleeberg isvoordehelft endie van

MBR-installatiesinDuitsland.
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Monheim zelfs voor 80procent met subsidiegeldgebouwd. Deoverheid wilhiermee de
economische ontwikkelingen stimuleren,
waarbij tevensdeontwikkeling van Duitse
membranen centraal staat.Voorbeelden hiervan zijn de membranen van Puron enA3.
Puron iseen capillairmembraan waarmee op
derwziAachen Eilendorfdoor de Universiteit
vanAkenproeven worden uitgevoerd. Opde
rwzi Simmerath iseen demonstratie-installatiegebouwd met een capaciteit van750i.e. A3
iseen plaatmembraan dat isontwikkeld door
het bedrijfA3uit Nordrhein-Westfalen. Deze
membranen zullen door de universiteit van
Bochum getest gaan worden opde rwzi Düsseldorf VoorderwziWerne van het Lippeverband wordt momenteel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarbij detoepassingvan deze
Duitse membranen als alternatiefin beschouwing wordt genomen.
Deuniversiteiten hebben eveneens een
vooraanstaande rol in de MBRontwikkeling.
Demeeste technische universiteiten (Aken,
Berlijn, Bochum, Bonn,Braunsweig, Darmstadt,Duisburg, Hannover, Kassel, Stuttgart)
zijn betrokken bij het MBR-onderzoek. Interessante onderwerpen die hierbij worden
onderzocht, zijn onder andere de verwijdering
van endocriene stoffen. Opeen proefinstallatie
van deBerlinerWasserbetriebe zijn hiermee
opmerkelijke resultaten gevonden.Voorde in
beschouwing genomen hormonale stoffen is
de effluenrkwaliteit van een MBR aanzienlijk
beter dan van eenconventionele rwzi.
Eenandere opmerkelijke ontwikkeling in
Duitsland ishet voortschrijdend inzichr in de
noodzakelijkheid van eengoede voorbehandeling.Werden deeersre installaties nog slechts
met een fijnrooster (maaswijdte 3-6mm) uitgerust, tegenwoordig wordt dezebijna standaard aangevuld met een microzeef(maas-

Afo. 1:

MBR-installatievanNordkanal.

MBR-installatievanPorlock[fotoZenon}.
wijdte 0,5-1mm),mede opgrond van degoede
ervaringen op Beverwijk. Ten gevolge van verstoppingen en beschadigingen van membranen openkele installaties (Rödingen, Markranstädt) en de hierdoor benodigde
vervanging van demembranen, is inmiddels
voldoende leergeld betaald.
Een installatie waarin dit duidelijk is terug
tezien, isdievan Kaarst-Nordkanal.Alsdeze
ditjaar in bedrijfwordt genomen, zal het de
grootste MBR-installatie van Duitsland zijn
met een capaciteit van 80.000i.e.en 1.881
kubieke meter per uur.De voorbehandeling
van deze installatie isvergelijkbaar met die van
deMBRVarsseveld en bestaat uit achtereenvolgens een 5mm fijnrooster, een beluchte
zand/vet-vanger en een 0,5mm microzeef Een
impressie van deze installatie met membranen
in vierstraten is tezien in afbeelding 1.

Groot-Brittannië
In Engeland zijn Porlock (3.800i.e.,80
m'/h) en Swanage(23.000i.e.,720m3/h)de twee
bekendste MBR-installaties. DeMBR-technologiewordt in Engeland met name toegepast
bij lozingop water met een recreatieve bestemming.Dehygiënische effluentkwaliteit is hierbij het belangrijkste criterium. Daarnaast is
ook decompacte bouwwijze en de mogelijkheid om deMBRqua bouwstijl in het landschap in tepassen, een belangrijk voordeel.
InLowestoft issinds 2002een grote
demonstratie-installatie in bedrijf Opde rwzi
behandelt dezeMBReenvijfde deelvan het
afvalwater, wat overeenkomt met circa46.800
i.e.en 590kubieke meter per uur. In 2001 is in
Schotland deeersteMBR-installatie gebouwd.
DeMBRCampbeltown heeft een capaciteit van
24.000i.e.en 270kubieke meter per uur. Eind
2001iseen MBRvoor rejectiewaterbehandeling
in bedrijfgenomen. DezeMBRin Daldowie
heeft een maximale hydraulische capaciteit
van450kubieke meter per uur. DeeersteMBRinstallatie in Noord-Ierland isgebouwd in
Moneyreagh.

Italië
In Italiëisde tot nu toegrootste huishoudelijke MBR-installatie gebouwd, in Brescia.
Het systeem omvat een capaciteit van 150.000
i.e.en een maximale toevoervan 1600kubieke
meter peruur. Het effluent wordt viade tivier
Mella in het noorden van Italiëin deMiddellandseZeegeloosd. Hier speelt de effluentkwaliteit een heel belangrijke rol.Ofschoon op dit
moment in Italië verder alleen kleinere industriëleMBR-mstallaties in bedrijf zijn,gaan de
ontwikkelingen op het gebied van de huishoudelijke MBRhier zeer snel.
H2O
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MBR-nutalIatievanLowestojt(foto Zenon).

Overige landen
Ookin veleandere landen in Europa en
daarbuiten zijn deontwikkelingen in gang
gezet. InBelgië'zijn reeds meerdere kleinere
MBR-mstallatiesgebouwd bij stortplaatsen.
Op huishoudelijk gebied staan ertwee belangrijke installaties:in deSchilde vlakbij Antwerpen heeft Aquafin een installatiegebouwd met
een capaciteit van 30.000i.e.en 355kubieke
meter per uur.Daarnaast wordt in Deurne een
pilot-installatie gebouwd.
InOostenrijk issindsapril 2002deeerste
(kleine)huishoudelijke MBR-installatie in
bedrijfgegaan. DeMBRvanSt.Peter obJudenberg heeft een capaciteit van 1.500 i.e.en54
kubieke meter per uur. De voorbehandeling
bestaat slechtsuit eenonbeluchte langzandvang en een vijfmillimeter rooster. Resultaten
van dezeinstallatiezijn nogniet bekend. In
Oostenrijk ismet namedelozingopgevoelig
oppervlakrewatereenreden voordeMBR-toepassing.Daarnaast wordende mogelijkheden
onderzocht vaneffluent-hergebruik, mogelijk
zelfs voorde toepassingalsdrinkwater. Hiertoe
isopdeMBR-installatie vanSt.Petereen pilotinstallatie met nanofiltratie nageschakeld.
Effluenthergebruik isookdereden dat de
MBRin Israël in de belangstelling staat.De
bouw van een installatie in Har Homa, een
nederzetting in Palestijns gebied, is afgebroken vanwege de onstabiele politieke situatie.
Deinstallatie (37.000i.e.,200mï/h) zalin de
toekomst mogelijk opeen andere locatie
worden herbouwd. Ook voordezuiveringvan
het afvalwater van het BenGurion Airport zal
een MBRworden toegepast.Het rwzizal onder
andere afvalwater van het terminalgebouw, de
cateringen de vliegtuigindustrie gaan zuiveren, en krijgt een capaciteit van circa60.000i.e.
en 200kubieke meter per uur.

InAustralië isin oktober 2002dePicnicBay
MBRin bedrijfgenomen. De relatiefkleine
installatie heeft eencapaciteit van 2.000i.e.en
540kubieke meter perdag.Deinstallatie loost
direct in het Great Barrier Reef een beschermd
natuurgebied dat isopgenomen in de werelderfgoederenlijst van UNESCO.De effluenteisen
zijn daar zeer streng:totaalstikstofminder dan
drie milligram per liter, totaalfosfaat minder
dan 0,1 milligram perliteren feacale coliformen minder dan vijfper 100ml.Om deeis ten
aanzien van desinfectie teallen tijde te kunnen
garanderen isachter deMBRnogeen aanvullende chloordosering voorzien.

Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders via
het STOWAinnovatiefonds. AlsNederland zijn
vooraanstaande positie op hetgebied van de
MBR-ontwikkelingwilbehouden is echter
meer nodig.Niet alleende sector zelf, maar
ookdecentrale overheid zaldan een significante bijdrage en ondersteuning moeten leveren aan de stimulering van dit Hollandse
exportproduct. «

Hergetoonde overzicht isniet compleet en
op het moment van verschijnen alweer achterhaald.Ook in veleandere landen,zoals Zwitserland, Frankrijk en Ierland staat de toepassing van MBRin de belangstelling en zijn al
meerdere, veelal kleinere installatiesgerealiseerd.

De toekomst van de Nederland B.V.
Desituatie in Nederland verschilt sterk
met die in deandere landen. Dankzij het brede
draagvlak binnen de waterschappen en de
STOWAstaat deMBRvolopin deaandacht en
wordt veelgeld en energie gesroken in onderzoek en ontwikkeling. Het onderzoek in Beverwijk staat wereldwijd in de belangstelling,
ondermeer dankzij de nieuwe inzichten die
hier mer name op het gebied van membraanreinigingzijn ontwikkeld. Dezepositie kan
verder worden uitgebouwd door het onderzoek opde rwzi's Maasbommel en Hilversum.
WaarNederland bij veleandere landen echter
achterblijft isdedaadwerkelijke realisatie van
grotere MBR-installaties.Deeerste demonstratie-installatie vanVarsseveld zal in 2004in
bedrijf worden genomen. Dit project zou niet
tot stand zijn gekomen zonder sreun van alle
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