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Zowelriool-alsindustriëlewaterzuiveringenkunnenbetergebruikmakenvanbiogas, maarde
Nederlandseoverheidstimuleertdezevormvan groeneenergie'niet.Daardoorkomentoepassingen
moeizaamvandegrond,zoconcludeerdendeaanwezigentijdenshetsymposium'Waterzuivering
voordebroodnodigeenergie'vandeNVAop4aprilj.L.
Zowelderioolwaterzuiveringen vande
waterschappen alsdezuiveringen bijde
industrieverbruiken veelenergievoorwaterverplaatsingenmetnamevoor beluchting.
AndySchellenvanZuiveringschap Hollandse
EilandenenWaardenbecijferde dat permanenrvijfWattenergieperNederlander nodig
isvoorhetvetbtuikvanderwzi's.Datisniet
meetdandesluimerstand vandetv,maar
vijfWattvermenigvuldigd met8.760uren
perjaaren 16miljoen inwonersiswelveel.
Ophetverbruikvanpompenenvooral
beluchtersvaltnogtebesparen.Degrootste
besparingsmogelijkheid voor waterzuiveringenzitechterinhetgebruikvanbiogas.Bij
eenrwzikanmetbiogasuit slibvergisting
ruwweg60procentvanhetverbruikvande
zuiveringwordenopgewektinwarmtekrachtinstallaties metgasmototen. Hiervan
maaktnogniet iedereengebruik.HetkabinetBalkenendeIfrustreerde metdeMEPregelingvoor'groenestroom'nieuweinvesteringenopditgebied,terwijl sommige
watetschappenjuist vanplanwarendebiogasproductieteverdubbelen doorco-vergistingvanorganischereststromen,aldusde
organisatoren vanhetsymposium.

Praktijkproef
WatetschapValleienEemverrichtte met
steunvanNovemeenpraktijkproefmetcovergistingbijderwzivanAmersfoort. "Van
tevorenwasduidelijk dat het bijmengen van
organischereststromen bij hetzuiveringsslibindevergistetdevotmingvanbiogas
stetkvethoogt",aldusJaques Ebbenhorst
vanVallei&Eem."Maarvooreen watetschapishetbelangrijker watdeinvloedisop
ondethoud,betrouwbaarheid, ontwaterbaarheidendehoeveelheidrestslib".Het
slibdatnadevergisringoverblijft, moetna
ontwatering wordenafgevoerd. Dat kostveel
geld.Deanaërobebacteriën moetendemee
tevetgisten reststroom bijnageheelomzer6
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teninbiogas.Andetslopendekostenvoor
afvoer vanslibteveelop.Ookmoetdeontwaterbaarheid niet vetslechteten.Inde
praktijkproef isvetmeevetgist.ArnoldMuldervanAmecom,eenbureau met etvaring
ophetgebied vanvergisting,begeleiddede
praktijkproef Hetvetbleekprima afgebrokenreworden.Bijeenverblijftijd van23
dagen wordtmeetdan80 procentvande
drogestofomgezet inbiogas.Hetslibbleek
minstens evengoedontwaterbaar tezijn als
hetnormaleslibuirderwzi.Infeite bestond
slechtse'éngrootpraktisch probleem:De
vormingvanbiogasnamzostetk toedatde
bestaandegasleidingen hetnietgoedkondenvetwetken.Daatomworden degasleidingen aangepasralvorensmenverdergaat
metco-vergisting.Intussen isookondetzoek
gedaan naardebenuttingvanhetextrabiogas,omdatdebestaandegasmototen daarvooronvoldoendecapaciteithebben.Twee
oplossingenzijn mogelijk. Eéndaarvanis
bijplaatsing vangasmotoren, waardoorde
rwzimeerstroomgaatopwekkendanzijzelf
nodigheeft, zodatdezuiveringkan terugleverenaanhetnet.Dat leekerg aantrekkelijk
indeREB-regelingvoor'groenestroom',
maarindenieuweMEPzijn kilowatturen
uit stortgas enbiogasvanslibvergistingop
eennultatiefgezet.Onduidelijk isnogofdit
ookvoorhet meevergistevetgeldt.
Deandereoplossingbestaatuit opwerkingvanhetbiogasnaar aardgaskwaliteit.
Deafstand tothethogedrukgasnet vormt
geenprobleemvoorwatetschapVallei&
Eem.Dekostprijs vanhetopgewerktegas
komtechtetdichtindebuutt vandevetkoopprijs aankleinverbruikers.Enookvoor
'groengas'bestaatgeen stimuleringsregeling.Co-vergistingisaantrekkelijk bij
waterschappen metvoldoendegistingscapaciteit.Metminimale investeringen kunnen
otganischereststromen worden verwerkt tot
biogas.

Energiebron
Eenwatetzuivetingisnietalleeneen
enetgieveibtuiker,maarookeenenergiebron.Bij rioolwaterzuiveringsinstallaties
wordthiervanalgebruikgemaakt door
opwekkingvan'groenesrroom'uitbiogas.
Samenwerkingmet buren kanvaakzeer
gunstigzijn.KlaasdeJongvanEnergieprojecren.compresenreerde rijdens hetsymposiumenkelepraktijkvoorbeelden. Bijde
watetzuivering vanEmmtecinEmmen bijvoorbeeld wordrslachtafval vaneennaburigeslachterij meevergist.Daardoor iservoldoendebiogasomde warmtekrachtcentrale
opvolvermogen telatendraaien.Veelmeer
warmteisdaardoorbeschikbaar danvoorde
zuiveringnodigis.Daarom iseenwarmteleidingonderdewegdoornaarde buurman
aangelegd.Alenkelejaren verwarmt menzo
met'groenewarmte'hetlegiokantoorvan
Essenr.Naastditkantoor sraateengasreduceerstation,waarbij eenkleinegasexpansiemachinemeteenvetmogen van 150kilowatt
isgeplaatst.Hetaatdgas wotdt met'groene
warmte'voorverwarmd.Degezamenlijke
energievan'groenewarmte'engasdtuk
levettbijnaevenveelelektrischeenergieals
aanwarmtewotdt toegevoerd.KlaasdeJong
maaktededeelnemersaanhet symposium
ookattent opeenvrijonbekendebron van
energieinwaterzuiveringen. Hetgereinigde
watetheeft immetsnogeen behoorlijke
remperatuut.Hetnieuwekantoorvan
WaterschapVeluweteApeldoornmaaktal
gebruik vandezeenergiebron.Viaeenongeïsoleerdekunststofleidingwordt effluent
vandetwzinaar hetnabijgelegen kantoor
gepompt.Eenwarmtepomp onttrekt daar
warmteaanheteffluent enlevertdeze
warmteopeenbruikbare temperatuur aan
decv.Dankzij degunstigetemperatuur van
dewarmtebron ishetrendement vande
warmtepomp beterdanbijgebruikvan
watetuit debodem.Ovetigenspast het
waterschap inApeldoorn ookalmet succes
co-vergistingtoe.

Slibvergisters
SlibvetwerkingNoord-Brabant[SNB]
verbrandtjaarlijks 260.000ton zuiveringsslib
inzijn verbrander opMoerdijk. Aandeelhoudersengrootstelevetancierszijn devijf
waterschappen inBrabant,dieperjaar
260.000tonaanleveren.Ookwotdt 140.000
tonuitZeeland,UtrechtenOverijssel verwerkt.Eengrootdeelvandewarmteuitde
ovenwotdtgebtuiktvoorhetdrogenvanhet
slib.Maarerblijft ooknogveelwatmte
ongebruikt. Eenoverschotaanstoom wordt
ineenkoeltorenvetnietigd enviadeschoot-
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Opï oktoberhoudthetbedrijfEnergieprojecten.comeenworkshopoverdebenutting
vanbiogasuitwaterzuiveringen bijWaterschapVeluweinApeldoorn.
DeworkshopisgratisvoorNVA-leden,
werknemersvanwaterschappenenindustriëlebedrijven metanaërobezuivering.
Voormeerinformatie:(0521)522570.

steenverdwijnt ookbehoorlijk watwarmte.
Derookgastemperatuur is200°C.Samen met
anderewarmteproducenten heeftSNB
onderzoekgedaannaarpotentiële afnemers
vanwarmteopMoerdijk, maat dat heeft
nietsopgeleverd.Recenteonderzoeken hebbenwelmogelijkheden vooreenenergiezuinigereketen opgeleverd.Hetgrootstedeel
vanhetdoordeaandeelhouders aangeleverdeslibisnu nietvergist.Doorhetslibwelte
vergisten,kanmenstroomopwekken uit het
biogasen hoeft minder slibtewordenvervoerd.DenieuweMEP-regelingheeft zoals
gezegdechterdeuitkomsten vanhetuitgevoerdeonderzoekonderuit gehaald.

Voedingsindustrie
TweeNVA-ledenuitdevoedingsindustriepresenteerden tijdens hetsymposiumde
stand vanzakenbijdewaterzuivering in hun
bedrijf CSMSuikerisvoorstander vanwarmtekrachtkoppeling,maardanwelmetelektriciteitsproductie vooreigenbedrijf Doorde
eigenopwekkinghoeft CSMmaar weinig
elektriciteit intekopen.Deruim éénmegawattdiedefabriekinBredanodigheeft voor
deaërobewaterzuivering,bedraagt daardoor
maarliefst 60procentvandeingekochte
stroomvanditbedrijf DeanaërobezuiveringvanCSMlevertbiogas,datbenut wordt
indewarmtekrachtcentrale.JohanRaapvan
CSMiseengrootvoorstander vananaëroob
zuiveren,omdatdaarmeetweekeerwordt
bespaardopdeemissievankooldioxide.De
eerstebesparingzitineenveellagereemissie
bij hetzuiverendanineenaëroobproces.De
tweedebesparingzitinbenuttingvan het
vrijkomende biogasvoorenergieopwekking.

Kwaliteit Europees
drinkwaterbaart
zorgen
DekwaliteitvanhetdrinkwaterinEuropa15
nogsteedsherenderproblematisch,zoconcluderenonderzoekersinlietrapport'Het milieuin
Europa:dederdebalans'vanhetEuropees
MilieuAgentschap.Hetrapportsignaleert
dezelfdetrendsdiealeerderindiverseonderzoekennaarvorenkwamen,zoalstoenemendeverontreinigingvartoppervlaktewateren enwatertekortenindelenvanEuropa,maarookde
verbeteringendiezijngebocktophetgebiedvan
ajvalwaterverwerking.
Dekwaliteit vanhetEuropese drinkwaterwordrvolgenshetEuropeesMilieu
Agentschapvooralveroorzaakt doormicrobiologischeverontreiniging vandedrinkwatervoorzieningindezogehetenOEKCAlandendieinhetonderzoek betrokken zijn:
twaalflanden uitoost-Europa,deKaukasus
encentraal-Azië.Daarnaast komtincentraal-Europa verontreinigingvoorvan het
drinkwater doorzouten.Meetdan tienprocentvandeEuropesebevolkingwordt
potentieelblootgesteld aan microbiologischeenandereverontreinigende stoffen die
demaximaal toelaatbareconcentraties overschrijden.
Derapporteurs tonenzichweltevreden
overdegrotevooruitgangdieisgeboekt bij
het beheer vanwaterkwantiteit en-kwaliteit
inEuropa,alhoeweldeonderzoekersook
hier problemen zienoptreden wanneerer

geengeldmeerisvoordecontroleenuitvoeringvanessentiëlemaatregelen en technischeverbeteringen.t[
Voormeerinformatieo/voordeaanvraagvanhet
rapportkuntucontactopnemenmetMarieke
TimmervanhetRIVM:(030]z/4 4049.
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Rotterdam informeert
inwoners over
wateroverlast
'Wateroverlastmhuis,informatie voorhuiseigenarenenerfpachters' isde titelvaneenbrochuredieRotterdammersmoetinformerenover
hetzoveelmogelijkvoorkomenvanwateroverlastendetenemenmaatregelenalsdelenvande
stadonderlopen.
DebrochureisuitgegevendoorWaterplanRotterdam 2000-2005,een samenwerkingsverband vandehoogheemraadschappenDelfland enSchieland, het
Zuiveringsschap HollandseEilandenen
Waarden,WaterschapIJsselmondeende
gemeenreRotterdam.Zijsommen onder
meerdevoorzorgsmaatregelen opdieeen
huiseigenaat oferfpachter zelfkan nemen
omwateroverlast tevoorkomen. Daarnaast
bevatdebtochure informatie overwaar het
watervandaankomtenhoeiemandzichhet
bestkanlatenadviseren bij het aanpakken
vandeoorzakenvanwateroverlast,zoals het
waterdicht latenmaken vaneenkelderof
souterrain. Ç

DeWestmingdinRotterdamnaeenextremehoosbuiinhetnajaarvan2001.

McCain,degrootste frietbakker van
Europa,isgeenvoorstander vanwarmtekracht,steltRobertKlaren.Hetisindehuidigeliberaleenergiemarkt niet rendabel
voorhetbedrijf McCaingebruikt het biogas
uitzijn afvalwaterzuivering nietomgroene
stroom teproduceren,maarverstookt het
samenmetaardgas indestoomketel. Afhankelijkvandeinspanningen voorzetmeelterugwinning verstookthet bedrijfooknog
vijftot 15procentvanhetgasinhet waterzuiveringsproces, f
JohanRaap
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