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Gemeentewaterleidingen Amsterdam heeft ineenonderzoekiiaarcapaciteitsvcigrotmg vanproductiebedrijfLeiduinuitgebreid demilieu-effecten inbeeldgebrachtendaarnaast waterkwaliteit,
kostenenlevcringszekerheid meegenomen.Voorhet berekenenvandemilieu-effecten werdgebrmk
gemaaktvaneen inmiddels bekendemethodeomdemilieu-effecten vanzuiveringsprocessen te berekenen,demilieugerichte LevensCyclusAnalyse(m-LCA).Dezewordtuitgevoerd methetdoorKiwa
enGemeentewaterleidingen ontwikkeldesoftwarepakket LCAqua(ziehetvorigenummer, LKO ur.
z6van24december1999, pagina 26"). MetLCAqua kunnenopinzichtelijke wijze milieuknelpunten
vandnnkwaterzuivcringsprocessen in kaartwordengebracht.Hetpakket isalsonderdeel vanhet
gezamenlijke onderzoekvan dedrinkwaterbedrijven ontwikkeld en isinmiddels bijdiversedrinkwaterbedrijven uitgezet.
Bijproductiebedrijf Leiduinzijnde
milieu-effecten vandebestaandezuiveringen
vandrieuitbreidingsscenario's vergelekenom
eenmilieutechnischevoorkeurtekunnen
geven.Dezezijn verwerktindevolgende
scenario's:
• scenarioo: bestaandezuiveringLeiduin
• scenario 1: uitbreiding Leiduinmetreverse
osmosis
• scenario2: uitbreidingLeiduinmetelectrodialyse
• scenario 3:uitbreiding Leiduin metdiepinfütratie
Allescenario'swordengevoedmetvoorgezuiverdWRK-rivierwater,datgetransporteerd
wordtvanNieuwegein naarLeiduin.InLeiduin
wordthetrivierwaterviaeenduinpassageof
directtotdtinkwatergezuiverd.Uitgangspunt
iseenuitbreidingvan13 miljoen kubieke
meterdrinkwatetperjaar.Debestaandezuiveringheeft eencapaciteitvan70miljoenkubieke
meterperjaar.Nadateenbeeldvandemilieuprestatieisverkregenwordentevensverschillendeoptimalisatiesdoorberekend.Methet
Leiduin-onderzoek wordtookdebruikbaarheid
vanLCAquagetest.
Deeerstestapindemilieu-analyse bestaat
uit hetbeschrijven vandeonderzoeksgrenzen

enhetbepalenvandeonderzoeksuitgangspuntenzoals:
Energievoortransportvanhet rivierwater
naarLeiduinvaltbuitendeonderzoeksgrens;
Distributievanhetdrinkwater naarde
klantvaltbuitendeonderzoeksgrens;
Continuedrinkwaterproductie, bestaande
tak70miljoen kubiekemeter, uitbreidingstak 13 miljoen kubieke meter;
Kapitaalgoederen worden nietmeegenomen;
Hardheidafpompbedraagtvooralle
scenario's 1,5mmol/1(8,4°D);
Procesgegevenszijnontleend aan huidige
bedrijfsgegevens (scenarioo)enonderzoeksresultaten (scenario1-2-3);
Indezestudiezijngeenpositieve milieueffecten meegenomendiehetgevolgzijn
vaneenanderewaterkwaliteitwelke
bereiktkanwordendoorhetwatervande
uitbreidingsscenario's temengenmet
watervandebestaandezuivering. Zo
leidenreverseosmosisenelectrodialyse tot
eenlagerzoutgehalteeneenlagerlood-en
koperoplossend vermogen vanhetreine
water.Ditleidttoteenlagerebelasting
vanhetzoeteoppervlaktewater met
zouten eneenreductievandekoper-en

Eentweedestapvandemilieu-analyseis
hetschetsenvandeprocesboomvandeverschillendeuitbreidingenenperprocesinventariserenvanmilieu-ingrepen,zoalsgebruikvan
chemicaliën,energieen grondstoffen.
Scenario o: productiebedrijf Leiduin
Deprocesstappen vandebestaandezuiveringzijn weergegeveninafbeelding 1. Perjaar
wordt70miljoen kubiekemeterrivierwaterna
duininfiltratie (oppervlakre-infiltratie) viade
Oranjekom aangevoerdnaarhetproductiebedrijfendoorlooptdaar achtereenvolgens
beluchting,snelfiltratie, ozonisatie,ontharding,eentweetraps koolfiltratie enlangzame
zandfiltratie. Spoelwatervandesnelfilters en
dekoolfilters wordtbehandeld meteenclariflocculator enDynaSandfiltersendaarna teruggevoerdnaardecascadebeluchtingvanhet
dnnkwaterbereidmgsproces.
Scenario 1:uitbreiding met reverse
osmosis
Capaciteitsuitbreiding doordirectezuiveringvanWRK-watermetreverseosmosis
(RO/hyperfiltratie) isookschematisch weergegeven inafbeelding 1. Deuitbreiding
beslaat,netalsbijscenario2en3,13miljoen
kubiekemeterperjaar.Dedirectezuivering
metRObestaat achtereenvolgens uit ozonisatie,enkeltrapskoolfiltratie, langzame zandfiltratieenreverseosmosis.Spoelwatervansnelfilters enkoolfilters wordtbehandeldenin
procesteruggevoerd.Concentraatdat tijdens
reverseosmosisontstaat(recovery85 procent)
wordtafgevoerd naardeNoordzee.Energieverbruik voortransport vanhetconcentraat
valtbinnen deonderzoeksgrens.
Scenario 2:uitbreiding met electrodialyse
Inafbeelding 2zijn deprocessenweergegevenvancapaciteitsuitbreidingdoor
directezuiveringvanWRK-watermetelectrodialyse(EDR). DezedirectezuiveringmetEDR
bestaatachtereenvolgens uitelectrodialyse,
ozonisatie,enkelttaps koolfiltratie enlangzamezandfiltratie.Spoelwatervan snelfilters
enkoolfilters wordtbehandeld dooreenclariflocculatot enDynaSandfilters eninhet
primaireprocesteruggevoerd.Concentraatdat
tijdenselectrodialyseontstaat(recovery92
procent)wordt afgevoerd naardeNoordzee.
Scenario 3:uitbreiding met diepin-

fïltratie
Afbeelding 2geeft ookdeprocessenweer
vaneencapaciteitsuitbreiding met diepinfiltratieincombinatiemetdebestaandezuive19
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Leiduinmetuitbreiding Reverseosmosis
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Procesboon1scenario 0: Leiduin

Afl). 1

Procesboomscenario0:Leiduin.
Procesboomscenario1:Leiduinmetuitbreidingreverseosmosis.

ring. Naeenvoorzuivering met snelfiltrarie
wordt 13miljoen kubieke meter perjaar door
diepinfiltratie indeAmsterdamse waterleidingduinen gebracht. Vanuit de Oranjekom
wordt hetwater, afkomstig uitoppervlakteinfiltratie endiepinfiltratie, gezamenlijk door
de bestaande zuivering geleid. Spoelwater van
snelfilters enkoolfilters wordt behandeld door
een clariflocculator enDynaSandfiltersen
teruggevoerd inhetprimaire proces.

Milieu-effecten gerelateerd aan
totale productiecapaciteit
Uit afbeelding 3blijkt datals productiebedrijf Leiduin uitgebreid wordt metreverse
osmosisdetotale gemiddelde milieubelasting
(ten opzichte van scenario o)metzes procent
toeneemt. Degemiddelde milieu-effecten bij
een uitbreiding metelectrodialyse liggen flink

hoger, namelijk twaalf
procent tenopzichtevan
scenario o.De stijging
wordt veroorzaakt
door een hoog energie- enchemicalié'nGemiddelde milieuscore inmilli-ecopunten/m-s,gerelateerd aan totale
Ajb.3
verbruik vande
productie.
membraanprocessen.
Uitbreiding met diepinfiltratie isgemiddeld perkubieke meter één
Optimalisatie door duurzame enerprocent milieuvriendelijker dan scenario o. Bij
gie en H z S0 4 -dosering
scenario 1,2,en3 nemen de gemiddelde
Indien alle scenario's worden doorberemilieu-effecten perkubieke meter vande
kend met duurzame energieals energiebron
bestaande takaf Ditkomt onder andere door
en deprocesstappen reverse osmosisenelecminder diepe pelletontharding (scenario ren
trodialyse worden geoptimaliseerd met H2S042)enminder koolfilters indebestaandetak
dosering inplaats van HCl-dosering, komen
(scenario 1,2en3).Tabel 1vatde milieu-effecdeverhoudingen tussen de milieu-effecten
ten samen engeeft een voorkeur aan bij
anders teliggen. Hetaccent ligt danmeerop
gebruik van conventionele energie.
het doseren van chemicaliënen grondstoffengebruik.

Tabel 1:

Resultatenm-LCA-analysebijgebruikconventioneleenergie.

Uitbreidingsscenario

Scenario 1Leiduin -RO
Scenario 2Leiduin -EDR
Scenario 3 Leiduin -Dl

Toename totale
milieu-effecten
per mi
(gemiddeld)

6%
\z%
-1%

Toename jaarlijkse Voorkeur bij
milieubelasting
gebruik
t.o.v. scenario obij conventionele
18%capaciteitsuit- energie
breiding (70 —> 83)
16%
32%

Dejaarlijkse milieubelasting n e e m t hetm i n s t toebijuitbreiding m e t diepinfiltratie.
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H,O

Door optimalisatie metH,S0 4 -doseringin
de processtap ROenEDR reduceert scenario1
1,6procentenscenario 20,5procent.Alsde
chemicalië'nformats precies waren toegesneden opGemeentewaterleidingen Amsterdam
zouden depercentages mogelijk iets afwijken.
Demilieu-effecten van productiebedrijf
Leiduin nemen bij gebruik van duurzame
energie met 43 procent a£Ten opzichtevan
scenario obestaat de reductie bijscenario 1, 2
en 3respectievelijk uit15,20en7procent.
Scenario 2komt nugunstiger naar voren
omdat deEDR-tak tenopzichte van RO meer
(duurzame) energie verbruikt enminder nado-
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Uitbreidingsscenario

Scenario i Leiduin
Scenario 2Leiduin
Scenario 3Leiduin

RO
EDR
Dl

Toename totale
milieu-effecten
per m'
(gemiddeld)

Toenamejaarlijkse
milieubelasting
t.o.v.scenario 0 bij
18% capaciteitsuitbreiding(70 —> 83)

-15%

Voorkeur bij
gebruik
duurzame
energie

+0,4%

2

-20%

-5%

1

-1%

+10%

3

•

•
Dejaarlijkse milieubelasting neemt het meest afbij uitbteiding met electrodialyse door
optimalisatie van (volledig)gebruik duurzame energie en H 2 S0 4 -dosering.
Tabel2:

Resultatenm-LCA-analysc bijgebruikduurzameenergieenH2S04-dosering.

sering met chemicaliën (NaOH) vraagt. Dat
ook scenario 3 gunstiger scoort dan scenarioo
komt doordat de koolfiltratiecapaciteit in alle
uitbreidingsscenario's beter worden benut.
Tabel 2vat de milieu-effecten samen en
geeft een voorkeur bij gebruik van duurzame
energie en H 2 S0 4 -dosering.

Bereiding met diepinfiltratie en daarna de
Leiduin-tak geeft een factor r,2(18procent)
hogere milieubelasting dan scenario o.De
bestaande Leiduin-tak wordt in combinatie
met diepinfiltratie vier procent milieuvriendelijker doordat een gedeelte van de milieu-effecten van de koolfilters naar de uitbreidingstak
verschuift. Naar rato middelen van de milieueffecten vande bestaandeen de uitbreidingstakken ontstaan uiteindelijk de milieuscores
zoals die in afbeelding 3 aangegeven staan
(conventionele energie).

Milieu-effecten scenario's per zuiveringstak
Naast een vergelijking in gemiddelde
milieu-effecten per kubieke meter gezuiverd
drinkwater, gerelareerd aan de totale productie, kunnen ookde milieu-effecten per afzonderlijke zuiveringstak vergeleken worden: de
bestaande takgerelateerd aan 70 miljoen
kubieke meter perjaar en de uitbreidingstakken gerelateerd aan 13miljoen kubieke meter
perjaar. Afbeelding 4toont de resultaten.

Uitbreiding met reverse osmosis kan 1,6
procent milieutechnisch geoptimaliseerd
worden door zwavelzuur toe te passen in
plaats van zoutzuur.

Met dit onderzoek wordt aangetoond dat
LCAquabruikbaar isom de milieu-effecten
van zuiveringsprocessen te berekenen en waar
demogelijkheden tot verbetering liggen. •'
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Indien een kubieke meter water met
reverseosmosis wordtgezuiverd wordt het
milieu een factor 2 zwaarder belast dan de
bestaande Leiduin-tak. Zuiveren met electrodialyse belast het milieu 2,3maal zozwaar als
scenario o.Daarentegen wordt in combinatie
met ROofEDRde bestaande zuiveringstak
tien procent milieuvriendelijker.
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•

natie met reverse osmosis met zes en met
electrodialyse met twaalfprocent toe, en
bij gebruik van diepinfiltratie met één
procent af
Dejaarlijkse milieubelasting van productiebedrijf Leiduin neemt bij 13 miljoen
kubieke meter (18procent) productieuitbreiding met reverseosmosis met 26
procent, met electrodialyse met 32procent
en met diepinfiltratie met 18procent toe.
Uitbreiding met diepinfiltratie is minder
milieubelastend dan uitbreidingsscenario's reverseosmosis en electrodialyse.
Toepassing van duurzame energie heeft
tot gevolg dat de scenario's met reverse
osmosis en electrodialyse beter scoren dan
het scenario met diepinfiltratie.

Conclusies
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Bij uitbreiding met 13miljoen kubieke
meter drinkwater perjaar nemen de
milieu-effecten per kubieke meter van
zuivering met reverse osmosis, electrodialyseen diepinfiltratie toe.Door de uitbreiding worden de milieu-effecten van de
bestaande zuivering minder, onder andere
door het effectiever benutten van de koolfiltratiecapaciteit.
Alsde milieu-effecten van de bestaande
zuiveringstak en de uitbreidingstakken
worden toegerekend aan 83 miljoen
kubieke meter drinkwaterproductie,
nemen de totale milieu-effecten in combi-
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Milieuscore per m^ per afzonderlijke zuiveringstak.
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