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toepassingMBRbijzuivering
huishoudelijk afvalwater
IR. B. GERAATS, GRONTMIJ WATER &RESTSTOFFEN
IR. C.UlJTERLINDE, STOWA
IR. P.ROELEVELD, STOWA, THANS GRONTMIJ WATER & RESTSTOFFEN

Met demembraanbtoreactor kan. ren opzichte van conventionele technieken, ineen compacte installatie een hetereeffluentkwaliteit wordengcrcalisccrd. In Nederland wordt metonderzoek oppilotschaal en de realisatie van eendemonstratie-installatie deMBR-tcchnologicgcïutroduceerd bijde
waterbeheerders (zieook II.o nr.7van 4april j.l.J.Inhet kader van ditontwikkelingstraject is in
opdracht van STOWA de marktpotentic voorMBR-technologie bijdezuivering van huishoudelijk
afvalwater onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd dooi-Grontmij Water &Reststoffen met
ondersteuning vaninnovatie-adviesbureau Van Der Meer&VanTilburg. Het onderzoek wasgericht
opeen analyse van de markt. Devisie, mening ende interpretatie van dewaterbeheerders zijn hierbij
geïnventariseerd. Een afgeleid doel wasde technologie bij debeheerders onder deaandacht tebrengen. De belangrijkste resultaten enconclusieszijn 111 dit artikel samengevat.
Het marktonderzoek richttezich op kwantitatieve(technisch inhoudelijke) aspecten en
op kwalitatieve aspectenbij detoepassing van
MBR-technologie.In totaal 23waterbeheerders
zijn benaderd middels elfinterviews en twaalf
enquêtes.Bijdeselectievandeelfbeheerders
voordeinterviews isgezocht naar eenevenwichtigesamenstelling, rekening houdend met
hertyperegio(landelijk, stedelijk),de verdeling
overNederland, de mate van innovatie, het
aantal endeschaalgrootte van derwzi's onder
beheer.Per beheerder zijn twee gesprekken
gevoerd:één met het (hoofd) technologie en
(hoofd) zuiveringsbeheer en één met een
bestuurder diezuiveringsbeheer in zijn portefeuille heeft. Degeïnterviewden zijn verzocht
om binnen hun organisatie afte stemmen
zodatzijzoveelmogelijk de waterbeheerder
representeren. Nadrukkelijk diende het intervieween inreractiefgesprek tezijn. Om uniformiteit russen de interviews met de beheerders
tewaarborgen isgewerkt met een interviewleidraad.Opbasisvandeervaringen en resultaten van deinterviews zijn vervolgens de vragen
voordeenquête opgesteld.Deenquêtes zijn
naar alleresterende waterbeheerders gestuurd.
Vastgesteld isofen opwelkewijze de
MBR-technologie kan bijdragen aan de korte

termijn en lange termijn aandachtspunten en
doelstellingen van dewaterbeheerders zoals
weergegeven in de investeringsprogramma's
en beleidsplannen.Zowelher aantal en de
kansrijkheid vanconcrerepotentiële MBR-projecren zijn geïnventariseerd. Middels een
scoretabel zijn deconcrete potentiële MBRprojecten vastgelegd. Herdoel van descorerabel wasom per benoemd potentieel project
dekansrijkheid vast testellen.Hiertoe zijn

Tabel1.

diverse aspecten op een kwalitatieve basisgescoord,waarbij de scorelaag (1),midden (2)en
hoog (3)isgehanteerd. Detescoren aspecten
betroffen kansfactoren, beleid en belemmeringen.Dekansfactoren geven aan waarom een
MBRopeen rwzi toegepast zou kunnen
worden.Voorbeelden hiervan zijn een kritische
effluentkwaliteit, ruimtegebrek, capaciteitsuitbreiding ofrenovatie.Demate van aansluiting van beleid en investeringsprogramma's
bij depotenriële MBR-projecten is opgetekend.
Eventuele specifieke belemmeringen bijde
realisatie van depotentiële projecren zijn
benoemd en ookopgerekend. Uiteindelijk isop
basis van descorevan bovengenoemde aspecten de kansrijkheid vervatinééncijfer. De
vraag:"wat isdekansrijkheid van de benoemdeprojecten" stond hierin centraal.Het toegekende cijfer voordekansrijkheid is richtinggevend.Terillusrratiezijn defictieve projecten
Riviermond enBeekdorpinbijgaande projectscoretabel verwerkt.
Alskwalitatieve aspecten zijn de randvoorwaarden, belemmeringen en sleutelfactoren
bij detoepassing vanMBR geïnventariseerd.
Tevenszijn demeningen, voor-ennadelen en
verwachtingen van MBR-technologie gepolst.
Voorts isaandacht besteed aan her besluitvormingsproces rond investeringsprojecten bijde
beheerders en dekorte en lange termijn
(beleids)ontwikkelingen en aandachtspunten.

MBR door deogen vande waterbeheerder
Demeestegeïnterviewden en geënquêteerdenzijn op hoofdlijnen bekend met deMBRtechnologie;eenaantal isook inhoudelijk
redelijk opdehoogre.Voordebeheerders is her
van belangom MBRmeerekunnen nemenin
hervasrstellen van demogelijke middelen om
de beleidsdoelstellingen van debeheerdersre
kunnen bereiken.Hiertoedienr informarie
over deontwerpgrondslagen, prestaties en

Voorbeeldvaneenproject-scoretabelmettweeJictieveprojecten.
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bedrijfskosten van MBRbekend tezijn. Deze
informatie ismomenteel nog tebeperkt. Voorlichting aan het bestuur van debeheerder en
aan de wetgever, omtrent de mogelijkheden
dieMBRbiedt, blijft gewenst. Zodoende kan
het besluit om over tegaan naar additionele
doelstellingen,gerelateerd aan strengere effluenteisen, worden gestimuleerd.
Eenbetere effluentkwaliteit, met name de
afscheiding van zwevendestof, bacteriën en
virussen,en een compacte bouwwijze zijn
doorde beheerders als belangrijkste voordelen
vanMBRgenoemd.Alsbelangrijkste nadelen
zijn devolgende zaken naar voren gekomen:
•
•

•

debedrijfskosten, waaronder de vervangingskosten vande membranen;
het verhoogde energieverbruik, dat in
hoofdzaak wordt veroorzaakt door additionelebeluchting van de membranen;
het gebrek aan ervaringopgrote schaal,de
onbekendheid en onbewezenheid van de
technologie en de bedrijfsparameters;
demembraanvervuiling en het (chemisch)
reinigen van de membranen;
deeisen diemoeten worden gesteld aan
personele deskundigheid, bedrijfsvoering
en onderhoud;
de mate van betrouwbaarheid, kwetsbaarheid en robuustheid.

Geconcludeerd kan worden dat de
zuiveringsprestaties vandeMBR,in relatie tot
decomponenten dievan belangzijn voor het
halen vanMTR-niveau,onvoldoende bekend
zijn en nader dienen te worden onderzocht.

Effluentkwaliteit belangrijkste
drijfveer

Onafhankelijk van de normen voortkomend uit het LozingsbesluitStedelijk Afvalwater isgebleken dat demate waarin de
beheerders actiefzijn in beleid en/of uitvoering van verbeterde effluentkwaliteit sterk
verschillend is.Demeeste beheerders verwachten op termijn welstrengere effluent- en/of
oppervlaktewatereisen in het kader van MTRniveau voor oppervlaktewaterkwaliteit ofzelfs
VR-niveau (Verwaarloosbaar Risico).De voorwaarden om over tegaan naar strengere
effluenteisen voor rwzi's zijn in het onderzoek
geïnventariseerd. In elkgevaldient het effluent van derwzi dominant tezijn in de stoffenbalans van het ontvangende oppervlaktewater.
Ookdient actiefbeleid tebestaan voor strengereoppervlaktewaterkwaliteitseisen. Gebleken
isdat potentiële MBR-toepassingen op rwzi's
sterk regiospecifiek zijn. Het typevan de regio
(stedelijk, landelijk, natuur, polder, zandgrond, landbouw, beekdalen, rivieren) waarin
de waterbeheerder opereert in combinatie met
het beleid isdominant bij de invulling van
potentiële MBR-projecten.

Een verbeterde effluentkwaliteit is naar
vorengekomen alsbelangrijkste drijfveer om
eventueel MBRtoe tegaan passen. Dit spitst

Potentiële MBR-projecten en voorwaarden voor succes

•
•

•

MBRisniet deenige afvalwaterzuiveringstechnologie waarmee, ten opzichte van
conventionele technologieën, compact kan
worden gebouwd ofeen betere effluentkwaliteit kan worden gerealiseerd.Als alternatieve
technologie voorMBRwordt in de meeste
gevallen een conventioneel actiefslib-systeem
met een nageschakelde zandfiltratie genoemd.
Vaakisookgeen alternatiefbekend. Betreffendeeen compacte bouwwijze zijn geen alternatieven naar voren gekomen.

EenbelangrijkedrijfveervoorMBR-tocpassiryenoprwzi's
isdeverbeterdeoppervlaktewaterkwaliteit.
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zich in demeestegevallen toe op binnenwater
(niet-Rijkswateren en kleinere watergangen).
Toepassingen vanwege ruimtegebrek spelen
een bescheidenere rol.In veelgevallen wordt
een verband gelegd tussen MTR-mveau (MaximaalToelaatbaar Risico) voor oppervlaktewater endeeffluentkwaliteit dieeenMBR
levert.Vaakspeeltaanscherping van de stikstof- en fosfaatnormen een rol.In minder
gevallen isooksprake van aanscherping van
normen voororganische microverontreinigingen enzware metalen. Bijde beheerders heerst
een verschillend beeld over de mogelijke effecten opdeeffluentkwaliteit dieeenMBR kan
leveren.
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Debeheerders stellen dat voldoende praktijkervaring en acceptabele kosten als algemenevoorwaarden voor toepassing van MBRdienen tezijn ingevuld, voordat deze potentiële
projecten kunnen worden gerealiseerd. Het
voortzetten van onderzoek en het opdoen van
ervaringworden doorde beheerders aangeven
alsmiddelen om deze voorwaarden in tevullen.Voorbeelden hiervan zijn de projecten
rond de rwzi'sBeverwijk,Varsseveld,Maasbommel en Hilversum.
Het totale aantal in de interviews en
enquêtes geïnventariseerde potentiële MBRprojecten op rioolwaterzuiveringsinstallaties

bedraagt 104tot hetjaar 2020 Kiervanzijn er
69met een gemiddelde ofhoge kansrijkheid.
Ineersteinstantiezullen de kleinere en
middelgrote rwzi's in aanmerking komen voor
MBR-toepassingen. Gezien mogelijke afbreukrisico's zal MBR-toepassing voorde grotere
rwzi's indetijd gezien waarschijnlijk later aan
deordezijn. Ook kan worden verwacht dat de
komendejaren nodigzijn voor het invullen
van de benoemde algemeen geldende voorwaarden, alvorens tot omvangrijke toepassing
van MBRkan worden overgegaan.Dit zou
betekenen dat slechts een deelvan de kansrijke
projecten in deperiode voor 2005tot realisatie
zalkomen.Gedeeltelijk zullen dan projecten
naar devolgende termijn (2005-2010)doorschuiven.Een inschatting van de marktpotentie tot aan demiddellange termijn (tot 2010)is
dan ookhet meest interessant. Om deze
inschatting te maken isuitgegaan van een toekomstig gematigd positiefscenario dat aansluit bij bovenstaande variantenanalyse en
aansluit bij dedoor debeheerders benoemde
algemeen geldende voorwaarden. De uitgangspunten voor dit gematigd positiefscenario

zijn:
•

voortschrijdende ontwikkeling van de
MBR-technologic,zodat voldoende praktijkervaring en acceptabelekostenalsalgemeen geldende voorwaarden kunnen
worden ingevuld;

•

een actiever beleid op strengere
(effluent)eisen voor oppervlaktewaterkwaliteit;
daling van de MBR-bedrijfskosten.

•

Opgrond hiervan isgeschat dat tot en met
hetjaar 2010(demiddellange termijn) het aantal potentiële MBR-projecten met een hoge
kansrijkheid circa 25bedraagt. Bijdeze 25projecten iseen totaal van 750.000vierkante meter
potentieel in tezetten membraanoppervlak
geschat. Benadrukt wordt dat indien de
bovengenoemde en deeerdergenoemde algemene voorwaarden met worden ingevuld, het
grootste deel van deprojecten naar alle waarschijnlijkheid zal vervallen.
Naast depotentiële MBR-projecten op
rwzi's bestaat bij debeheerders interesse voor
kleinschalige behandeling van afvalwater op
het niveau van een woonwijk of bedrijventerrein.Met name indien decapaciteit van de
dichtstbijzijnde rwzi tekort schiet en wanneer
bespaard kan worden op een rioolaansluiting
ofpersleiding, wordt MBReen interessante
optie.
Dediverse lopende en aanstaande fusies
met inliggende en belendende Waterschappen,
vergen tijd en energie van menig waterbeheerder.Dit remt het opzetten en toepassen van
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additioneel beleid en de toepassing van nieuwe
technologie zoals MBR.Ookde waterkwantiteitproblematiek (Waterbeheer 21e eeuw]
vraagt veelaandacht van de beheerders.
B e d r e i g i n g e n v o o r d e MBR
Detoepassingsmogelijkheden concentreren zich rond de sterktes van de technologie
met de kansen die hieruit voortkomen. Bedreigingen bestaan echter ook.Technologische
alternatieven diede huidige nadelen vanMBR
kunnen compenseren, kunnen in potentie de
MBRverdringen. Ook indien actief beleid om
te komen tot strengere eisen voor oppervlaktewater onvoldoende van degrond komt, is het
draagvlak om MBR-technologie toe te passen
beperkt (ervan uitgaande dat er meerkosten
meegemoeid zijn).Middels onderzoek, procesoptimalisatie en toepassing in de praktijk,
wordt compensatie van de belangrijkste zwaktes mogelijk geacht.

Tabel2.

SWOT-analyse
Dehoofdlijnen betreffende bovengenoemdevoor-en nadelen, voorwaarden en belemmeringen vanMBR-technologiczijn onderworpen aan eenSWOT-analyse.Hierbij zijn de
sterktes en zwaktesgerelateerd aan intrinsieke
kenmerken (interne factoren) van deMBRtechnologie en de kansen en bedreigingen aan
deomgeving (externe factoren) van deMBRtechnologie.Deresultaten van deanalyse zijn
samengevat in tabel2.

voor om invulling tegeven aan derichting die
in het marktonderzoek naar voren gekomen
is.

VooreenuitgebreideretoelichtingwordtverwezennaarhetSTOWA-rapport'MBRMarktonderzoek2002-13'.

Geconcludeerd kon worden dat de aanpak
van het marktonderzoek om middels interviewsenenquêtes bij de beheerders de marktpotentie in kaart tebrengen,goed heeft voldaan.ZowelpotentiëleMBR-projecten als
kwalitatieve aspecten rond de toepassing van
MBR-technologiezijn onderzocht. Devisie en
demening van debeheerders zijn hierbij duidelijk naar voren gekomen. Deuitdaging ligt

SWOT-analysevandeMBR-technologie.

sterktes
verbeterde effluentkwaliteit
compacte bouw
toepassingop kleine schaal

zwaktes
bedrijfskosten
enetgieverbruik
gebrek aan (groteschaal) ervaring
membraanvervuiling

kansen
strengere eisen oppervlaktewater
ruimtegebrek
hergebruik
kleinschalige zuivering

bedreigingen
alternatieven
onvoldoende actiefbeleidvoor strengere
oppervlaktewatereisen
behoefte aan duurzaamheid (energie,
grondstoffen, chemicaliën)

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
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• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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