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kanindezekortetijd nietwordenonderzocht.
Daarnaast isdeopnamevanstoffen doorrietgroeibijeendergelijkjongfilter mogelijkgroterdanenigejarenlater.

nismenkonwordenbereikt.Naeensysteemkeuzeonderzoekwerdduidelijk dateencombinatievaneeninfiltrerend helofytenfilter met
eenbodempassagehieraantegemoetkon
komen.In1999iseenproefinstallatie aangelegd(ziefoto).

Inhetanalyseprogramma heeft demicrobiologischemonitoringzichgeconcentreerd
opdeverwijderingvanhet indicatororganisme
E.coli.Verderismetbehulpvanbiodiversiteitsmetingenvastgesteldofoverige(pathogène)
bacteriëndiezichinhetrwzi-effluent bevindendoorpassagedoorhetzuiveringssysteem
verwijderd worden.AantallenE.coli'szijn
bepaaldmetbehulpvanzoweldestandaard
kweekmethodealseenmoleculairedetectiemethode,gebaseerdophetaantonenvanspecifiekE.coli-DNA.Metbehulpvanbiodiversiteitsmetingen eneen
DNA-fingerprint-techniek resulterendineen
voorelkemicrobiëlepopulatieuniekegenetischevingerafdruk, isvastgesteldofanderebacteriëndiedeeluitmakenvandemicrobiële
populatieinhetrwzi-effluent eveneensefficiëntverwijderd wordenenofdezebacteriën
zichmogelijk ophopeninhetfilterofde
bodempassage.Alssprakeisvanophopingin
hetsysteemontstaatrisicoopdoorslag,waardoordemicrobiologischeveiligheidvanhet
geproduceerdeindustriewater inhetgeding
komt.Debiodiversiteitisgemeteninzowel
watermonsters(rwzi-effluent, verticaaldoorstroomdehelofytenfilter, bodempassage)alsin
'grond'monstersgenomeninhet infiltrerende
helofytenfilter (zand+grindbed+wortelsvan
hetriet)endebodempassage(zand).

Proefonderzoek
Gedurendeeenjaar isopkleineschaal
effluent vanrwziRaalteinhetsysteem
gebracht.Deinstallatieheeft daarbij vrijwel
probleemloosgefunctioneerd. Deanalyseresultatenzijngetoetstaaneenindicatieve
huishoudwaternorm dieookbijbenuttingvan
effluent vanrwziEdeistoegepast(STOWArapport04uit 1999).Dezenormiseencombinatievannormstellingen dievoorzwem-en
drinkwater wordengehanteetd.Deproefnemingsperiode vaneenjaar isrelatiefkort
vooronderzoekaaneeninfiltterend systeemof
eenhelofytenfilter. Deophopingvan stoffen

Uitdeproefneming volgtdatdekwaliteit
vanhetrwzi-effluent inde proefinstallatie
wordtgeëgaliseerdenverbeterd.Deegalisatie
ishetgevolgvandelangeverblijftijd ende
mengingvandeproefinstallatie.Debelangrijkste kwaliteitsverbeteringbetreft verwijderingvanammonium,fosfaat enbacteriën.
Voorhetammoniumgehalte,datalsgevolg
vandeomgevingstemperatuur sterkeschommelingenvertoontinheteffluenr vanderwzi,
wordtechterinhetverticaaldoorstroomde
helofytenfilter alopeenconstant laagniveau
gebracht.Hetgemiddelde verwijderingsrendementvoorammonium bedraagt90procent.De
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Effluent vanrioolwaterzuiveringsinstallatiesisdoordekwaliteitsverbetering nideafgelopen tien
jaarsteedsmeereengrondstojensteedsmindereen ajvalsto/geworden.Metnameindromgebieden
islieteffluent vaneenmodernerwzitewaardevolomweg tegooien.Het kangebruiktwordenals
industriewaterofvoornatuurdoelcinden. Vooreenaantal toepassingen bestaatechterbehoefteaan
verbetering van dekwaliteit.Onderzoek bijderwziinRaaltetoondeaandatopeenvoudigewijzeeen
goedeverwijdering vanpathogènebacteriën,stabilisatie vandekwaliteitenverlaging vanhet
nutriè'ntengehaltemogelijkis.
Gebruikvanrwzi-effluent alsbronvoor
diversetoepassingen ligtinlijn methethuidigemilieubeleid.Daarbij wordtgestreefd naar
hetterugdringen vanhetgebruikvangrondwater.Heteffluent vaneenrioolwaterzuiveringsinstallatieis,metnameingebiedenwaar
weinigoppervlaktewater aanwezigis,eenvolwaardigebronvoordiversetoepassingen.De
logistiekevoordelenvoorhetgebruikvanhet
effluent zijndrieledig:deinfrastructuur enhet
personeelzijn reedsaanwezig;ophetterrein
vanderwziisvaakruimtebeschikbaarénveel
rwzi'sliggendichtbij deafnemers.

Raalte
Bijeenproefonderzoek meteffluent van
twziRaalteisingezetopdebereidingvan
bacteriologischveiligindustrie-en huishoudwatertegeneenconcurrerendeprijs.Voordit
onderzoek isopdrachtgegevendoorVitens
Overijssel(destijdsWMO),degemeenteRaalte
enhetWaterschapGrootSalland.Financiële
ondersteuningkwamervanuithet project
Duurzaam DrenteenvandeProvincieOverijssel.HetonderzoekisuitgevoerddoorRoyal
Haskoning,BrinkVosWaterenBioclear.

DeproefinstallatiebijderwziinRaalte.

RoyalHaskoningverrichttehetonderzoek
naarmogelijkhedenvoorhetnuttiggebruiken
vanheteffluent vanrwziRaaltein195)9e n
2000.Vanwegedebeperktevraagnaarwater
bestondbehoefte aaneenrelatiefeenvoudigen
goedkoopsysteemwaarmeemetnameeen
goedeverwijderingvanpathogènemicro-orgaH 2 O | 23-2003
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parameter

eenheid

zwevende stof
kleur
totale hardheid
chloride
zuurstof
kalium
sulfaat
ijzer
mangaan
pH

mg/l
mg Pt/l
mmol/1
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

effluent rwzi Raalte
1999-zooi

effluent
proefinstallatie

indicatieve huishoudwaternorm

<5~9

<5

<>

20

13

15

i,4-i,7

2,5-2,8

1,0-2,5

100-220

105

3,9-4,5

0,5-2,0

>2,0

8-22

10-13

<12

53-80

47-50

< 150

o,5

<°,°5

< 0,2

0,12

niet geanalyseerd

<0,05

£5-7,3

6,7-6,9

7,5-9,0

aantal/100 ml
aantal/100 ml
aantal/io 1
aantal/io1
aantal/io1

1,5 10^-3,1 106

<1,0-10 2

_

niet detecteerbaar
niet geanalyseerd
niet geanalyseerd
niet geanalyseerd

<l,0-lO*

mg N/l
mg N/l
mg N/l

0,4-27

< 0,1-2,6

<0,2

5,i
5,i

0,03-0,08

<0,1

4,2-6,0

<50

mg P/l
mg P/l

0,01-0,11

< 0,01-0,04

<2

0,16-0,32

0,04-0,17

<2

bacteriologische parameters
E.coli(PCR-methode)
E.coli(kweekmethode)
virussen
Giardia
Cryptosporidium

2

2,1*10 -4,2*103

niet detecteerbaar
niet detecteerbaar
niet derecreerbaar

<1
<1
<1

stikstof
ammonium
mtnet
nitraat
fosfor
ortho-fosfaat
totaal-fosfaat

Overzichtvandeanalyseresultatenenindicatieve hmshoudwatemorm.

nitrificatie in deproefinstallatie blijkt daarmee
aanzienlijk minder gevoeligvoorde omgevingstemperatuur dan de nitrificatie in de
rwzi.Denitrificatie speelt,doordat door de
intermitterende aanvoer van water een aëroob
milieu in het filter wordt gehandhaafd, in veel
mindere mare een rol.Het fosfaatgehalte
wordt verlaagd met een gemiddeld rendement

van 60procent. Deverwijdering van de in het
rwzi-effluent overvloedig aanwezigeE.coliis
vrijwel volledig.Demoleculaire detectiemethode bleekongeveer een factor 100gevoeliger tezijn dan de kweekmethode. Dit betekent
dat ingeval van een negatieve uitkomst met de
kweekmethode (geenE.colimeer aantoonbaar
per 100ml,dus microbiologisch 'veilig' water)

Hetprincipevaneeninfiltrerend fielojytenjïlter enbodcmpassqgc.

watertoevoer

20 H 2 0

232003

pompput

effluent
rwzi

middels demoleculaire methode in sommige
gevallen nog ruim 100E.coliper 100ml waar te
nemen zijn. Deverwijdering blijkt vooral
plaats te vinden in het helofyrenfiltet. De
bodempassage fungeert alsslot opdedeur. De
goede verwijdering wordt geweten aan filtratie,ongunstige condities voorE.coliin het filter
en de invloed van andere organismen in het
helofytenfilter.
Uit microbièle biodiversiteitsmetingen
blijkt dat deverwijdering van andere bacteriën
uit het rwzi-effluent succesvol is.Evenals de
verwijdering van E.colitreedt de verwijdering
voor eengroot deel alin het infiltrerende
helofytenfilter op.Demicrobiële populatie van
het rwzi-effluent bleekzich niet in het infiltrerende helofytenfilter tekunnen handhaven en
er trad geen ophoping van bacteriën uit het
rwzi-effluent op.Na passagedoor het systeem
bleekdat alleende natuurlijke populatie,zoals
deze van nature voorkomt in helofytenfiltets,
nog in het water aanwezig wasen dat de verwijdering vande(pathogène)bacteriën afkomstig uit het iwzi-effluent succesvolis.
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Kosten
Uitdekostenramingblijkt datdekostprijs
voorbereidingvanindustriewatcrmeteen
infiltrerend helofytenfilter enbodempassage
uiteenlooptvan30 tot60eurocent perkubieke
metervooreenleveringsdebiet vanrespectievelijk400.000tot 150.000kubiekemeterper
jaar.Ditisrelatieflaagtenopzichtevanconcurrerendetechnieken,zoalsomgekeerde
osmoseofeenmembraanbioreactor. Dekosten
voordistributievanhetwaterzijn hierbij niet
inbegrepen.Welisrekeninggehouden metde
verwervingskosten vandegrond.Beidefactorenvariërensterkpersituatie.
Evaluatie
Deuitkomsten vanhetproefonderzoek
latenziendatrwzi-effluent eengoedebasis
vormtvoorindustriewater of'natuurwatcr'.
Aangetoondisdatbereidingvanindustriewatertegeneenaantrekkelijk tariefmogelijk
is.Desterkekantvanhetsysteemisdetechnischeenvoudigewijzewaaropnutriëntenverwijderingeneenvergaandebactcrieverwijderingwordtbereikt.Hetsysteemontwerp sluit
opditpuntaanbijdeontwikkelingen ophet
gebiedvan'ecotechnologie',zoalsdezeinH20

nummer7van4aprilvanditjaaronderwoordenwerdengebrachtdoorKampf,Claassenen
Palsma.
Vragenzijnerechternogwel.Zobestaat
bijvoorbeeld noggeeninzicht indeverwijderingvanspecifiekemicroverontreinigingen als
xeno-oestrogenen,pesticidenen medicijnen.
Ookisdewerkingvanhetsysteemoplange
termijn enmeteenvolgroeid helofytenfilter
nognietonderzocht.Inzichtindeeventuele
ophopingvanongewenstestoffen (zware
metalen)inhethelofytenfilter ofdebodem
ontbreektnog.Hoeweldeverwijdering vanhet
indicatororganisme E.coliefficiënt blijkt tezijn
endebacteriepopulatieuithet rwzi-effluent
zichnietinhetinfiltrerende helofytenfilter
blijkt tekunnenhandhaven,moet schijnveiligheid wordenvoorkomen:deverwijdering
vanmicro-organismenalsvirussen,sporenvormersenanderepathogenendanE.collisnog
onvoldoendebekend.

wordenbeperktdooreengoedgeohydrologischontwerp,maarmagdesalniettemin niet
worden verwaarloosd.
Bijhetmeerduurzaam makenvanhet
watersysteemenhetsluitenvandewaterketen
isnogveelvooruitgangteboeken.Ditvraagt
echtereenintensiefsamenwerken vanwaterketen-enwaterkennispartners dieookoverde
eigengrenzenheenwillen kijken.
Vervolg

Hetonderzoekmeteen infiltrerend
helofytenfilter krijgt momenteeleenvervolg
inLeidschcRijn.DoordeTaakgroepWatersysteemLcidscheRijn isvoorgenomenomvan
2004tot2007eengrootschalige praktijkproef
uittevoeren,waarbijdeverwijdering vannutriëntenuitoppervlaktewater centraalstaat.
RoyalHaskoningisditjaar begonnen metde
voorbereidingvandeproefneming enhetontwerpvande proefinstallatie.

Eenbelangrijk punt vanaandachtishet
'gesloten'houdenvandewaterbalans.Eris
sprakevaninteractiemethetoppervlakkige
grondwater.Dezekantoteen minimum

advertentie

ALLEERVARINGVANDEWERELD
EN EEN INNOVATIEVEAANPAK
VeoliaWater is een
wereldwijd opererende

Deze internationale en marktgerichte bundeling van ervaring en kennis binnen
ROSSMARK WATERBEHANDELING staat garant voor gedegen antwoorden op nagenoeg
alle watervraagstukken.

organisatie met een
leidendemarktpositie

De activiteiten betreffen de gehele waterketen van de levering van drink- en
proceswater t o t en met de zuivering van afvalwater. De werkzaamheden omvatten onder

op het gebied van
waterbeheer en waterbehandeling.
ROSSMARK WATERBEHANDELING
in Edeiseen onderdeel
van VeoliaWater en
bestaat uit Rossmark,
Home, Aquapur
en Delta Engineering.

meer, ontwikkeling, engineering en advies t o t en met de levering, het bouwen, het
onderhoud en de exploitatie van complete waterbehandelingsinstallaties.
Onze focus in waterbehandeling:
- installaties 'op maat'

mobiele waterbehandelingssystemen

- standaard installaties en producten

service en onderhoud

- analyseapparatuur

ROSSMARK WATERBEHANDELING B.V., Ede
Email: info(3rossmark.nl Internet: www.rossmark.nl

Celsiusstraat 34, 6716 BZ Ede
Postbus 250, 6710 BG Ede

«V Rossmark

Tel: 0318 691500
Fax: 0318 691501
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