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MTR-KWALITEIT I N É É N STAP

EfHuentpolijsting,
haalbarekaart?
Door deoverheid zijn indevierde nota Waterhuishouding richtlijnen aangegeven voor de oppervlaktewaterkwaliteit, MTR (Maximaal Toelaatbaar Risico)genoemd. Deze zouden op termijn
moeten worden omgezet inwettelijke normen. De kwaliteit van het effluent van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) voldoet niet aandeze MTR-waarde. Verdergaande zuivering, effluentpohjsting, isdaarvoor insommigegcvallen noodzakelijk. Een andere recente ontwikkeling is hergebruik van ejjluent als huishoudwatcr ofproceswater voor de industrie. Ook dit isalleen mogelijk als
het effluent tot een betere kwaliteit wordt opgewerkt.Uit beide ontwikkelingen volgt derhalve een
behoejtc om het effluent van rioolwaterzuiveringen (rwzi's) verder tezuiveren.
In samenwerking met verschillende
leveranciers hebben het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)enDHV
Water BVop de rwzi Driebergen onderzoek
verricht naar verschillende technieken voor
effluentpolijsting. Hierbij is ook een bijdrage
geleverd door de E-watergroep enWaterleidingmaatschappij Midden Nederland
(WMN).
Tussen september 1999enjanuari jd.
zijn de volgende zuiveringstechnieken
onderzocht: nitrificatie met continue zandfilters; denitrificatie met continue zandfilters; chemische oxydatie met UV-peroxyde;
actieve-koolfiltratie; ultrafiltratie; capillaire
nanofiltratie.

Nitrificatie
In het effluent van zeer laag belaste rwzi's
komen, na regenval, periodiek hogere concentraties ammonium voor.Omdat de rwzi
Driebergen onder normale omstandigheden
een effluent met zeer lage ammoniumconcenrraties produceert, is tijdens het onderzoek
een geringe hoeveelheid ammonium gedoseerd om de opstart van de biomassa te bevorderen. Dit ammonium is bacteriologisch
omgezet ineen biologisch zandfilter. Hierbij
wordt het ammonium onder zuurstofrijke
omstandigheden omgezet innitraat. Met
continue filtratie bleek een vergaande verwijdering van ammonium (95procent) mogelijk.
Plotseling optredende piekconcentratiesen
een goede regeling van de zuurstoftoevoer
vergen bijzondere aandacht.

Denitrificatie
Met een anoxisch bedreven continu
filter isde omzetting van nitraat naar stikstofgas onderzocht. Voor dit biologisch
proces isdosering van methanol toegepast.

Het voedingswater was ineerste instantie
afkomstig van het nitrificerend zandfilter.
In een latere fase werd her zandfilter rechtstreeks gevoed met het effluent van derwzi
Driebergen. Tevens is gekeken naarde
mogelijkheden van simulrane defosfatering.
Uit het proefonderzoek isgebleken dat
zonder simultane fosfaatverwijdering een
vergaande denitrificatie tot 95procent mogelijk is.Dit geldt ook bij een gelijktijdige dosering van ijzerchloridc, zij het dat het fosfaatverwijderingsproces niet optimaal verliep.
Vergaande denitrificatie met gelijktijdige
dosering van aluminiumzout is niet mogelijk gebleken. Dan is wel sprake van een
goede defosfatering, maar de denitrificatie
verloopt slechter. De verwijdering van koper
en zink is beperkt. Een adequate processturing is noodzakelijk in verband met effecten
op de navolgende procesonderdelen.
Chemische UV-oxidatie met
peroxyde
In het effluent aanwezige bestrijdingsmiddelen en andere organische stoffen
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kunnen worden verwijderd met actievekoolfiltratie. UV-peroxyde kan een aanvulling zijn om deregeneratie frequentie van
de actieve-kool teverlagen. UV-peroxyde is,
als enige techniek, niet op locatie getest
maar op laboratoriumschaal.
Met doseringen van 500 mj/cm 2 (UV)en
roo mg/l peroxyde kon 90 procent vande
indicator parameter diuron worden verwijderd. Ondermeer door optimalisering van
het systeem kan inde praktijk bij beduidend lagere doseringen een vergelijkbaar
resultaat worden verwacht. Voor elk effluent
zullen overigens opnieuw de vereiste doseringen moeten worden vastgesteld en geoptimaliseerd.
Actieve-koolfiltratie
Actieve-koolfiltrarie zonder voorafgaande
oxydatie bleek instaat tezijn bestrijdingsmiddelen nagenoeg volledig re verwijderen.
Aan het einde van het proefonderzoek was
een looptijd van circa8000 bcdvolumina
bereikt.Aanvullende proeven op laboratoriumschaal leidden tot de verwachting dat een
looptijd van 25.000bedvolumina haalbaar zou
zijn voor het effluent van de rwzi Driebergen.
Per locatie kan overigens een andere looptijd
worden gevonden, omdat de effluentsamenstelling een significante invloed heeft.

Ultrafiltratie
Ulttafiltratie verwijdert alle zwevende
stoffen, bacteriën envirussen uithet effluent. Kleur, Totaal Organisch Koolstof (TOC),
CZV, opgeloste zouten (fosfaat ennitraat)en
zware metalen worden niet uithet effluent
gehaald. Door vlokmiddelen of poederkool
aan de voeding toe tevoegen kan hetrendement mogelijk worden verhoogd. Verschillende proefnemingen met ultrafiltratie zijn
uitgevoerd met één Stork Compact UF
membraan. Het membraan was vertikaal
opgesteld, zodat reiniging met lucht (Airflush) mogelijk was.

nitraat

fosfaat

koper/
zink

0

+++'J

+

++

+
+++

0

0

+++

+++')

0

0

+
+
+

0

0

0

org.
micro's
0

++

+
+
+++
+++

I met behulp van vlokmiddelen

H2O

37

ACTUALITEIT

Zonder vlokmiddcldosering koneen
stabielefluxvan510 l/(m2.h)worden bereikt.
Defosfaatverwijdering washierbij nihil.
Doseringvanijzerchloride had een positief
effect opdeverwijdering van fosfaat, maar
eennegatiefeffect opdeflux.Het negatieve
effect opdefluxkon worden verklaard door
delagepH vanhet effluent. MetPoly
Aluminium Chloride alsvlokmiddcl,bleek
eengoedefosfaatverwijdering (95procent)
eneenhogestabielefluxwel haalbaar.

Nanofiltratie
OpderwziDriebergen isvoorheteerst
capillaire nanofiltratie getest.Hierbij wordt
heteffluent direct,datwilzeggenzonder
voorzuivering,behandeld.De proefinstallatie
wasuitgerust metStorkcapillaire membranenenhetAirflush reinigingsprincipe.
Zonder vlokmiddel-ofpoederkooldosenngbleekmetdirectenanofiltratie een
aanzienlijke verwijdering van fosfaat (meer
dan 50procent),TOCenCZV(meerdan70
procent)mogelijk tezijn.Bovendien kunnen
met nanofiltratie zouten (nitraat, hardheid)
worden verwijderd. Hetgebruikte nanofiltratiemembraan bleekechtereen beperkte
zoutretentie tehebben: 10procentvoor
nitraat, 25 procent voorelectrischgelcidingsvermogen.Ontwikkelingvan membranen
merhogereretenties is mogelijk.
In tegenstelling tot ultrafiltratie bleek
nanofiltratie eenstabiel proces tezijn.De
invloed vaneenplotselinge kwaliteitsverslechtering van het effluent bleekzeer
beperkt.Metdegetestemembranen koneen
stabielefluxvan 25 l/(m2.h)bijeen
voedingsdruk van4barworden bereikr.In
dezeH,0 (pag.19) wordt uitgebreider opde
resultaten van het onderzoekmet ultrafiltratieen nanofiltratie ingegaan.

Conclusies en afweging
Geenenkelevandeonderzochtezuiveringstechnieken bleekvoldoende effectief
omdeMTR-kwaliteittebereiken (zierabel
opdevorigepagina).Vergaande verwijdering
vankoperenzinkbijvoorbeeld wasalleen
mogelijk met nanofiltratie. Met combinaties
vandeverschillendeprocessrappen isde
MTRkwaliteit weltebenaderen.Alseen
capillair nanofiltratie membraan meteen
hogereretentiebeschikbaar zoukomen,zou
met éénenkelezuiveringsstap deMTRkwaliteit kunnen wordengehaald, f
P.Wessels (DHV WaterBV)
H. vander Roest (DHV WaterBV)
J.Duin (HDSR)
C.Uijterlinde (HDSR)
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N I E U W WATERBEHEERSPLAN VOOR DE K O M E N D E VIER JAAR

Duurzame
watersystemenin
beheersgebied
DeDommel
Lag denadrukinhetvorige(eerste)waterbehcersplannog opintegraalwaterbeheer, mhettweede
beheersplan vanwaterschapDeDommel ligtdieopdeontwikkelingeninrichting vanduurzame
watersystemen. Enkelenieuwethema'sinhetbeheersplanvoordekomendevierjaarzijn: ruimte
voorwater,wateralsordenendprincipe, stedelijkwaterbeheerenderelatiestussenhetwatersysteem
endewaterketen.
Eénvandebelangrijkste maatregelen
wordtdeaanpassing vanhet grondgebruik
inhet beheersgebied vanwarerschapDe
Dommel.Water moet éénvande ordenende
principes vormen voordeindeling van het
grondgebruik. Diemagderealiseringvan
duurzame watersystemen niet belemmeren.
Voordedriestroomgebieden Beerzeen
Reusel,BovenDommelenBeneden Dommel
enZandleij wilhet waterschapde streefbeeldenergenshalverwegede21eeeuw bereiken.Voordat het zoveris,isnogheel wat
werkteverzetten.
Om deindetoekomst duurzaam over
voldoendewater tekunnen blijven beschikken,iseenheroriëntatie nodigopde watervoorziening.Waterschap DeDommel gaar
onderzoek verrichten naar de mogelijkhedenomoppervlaktewater en zuiveringseffluent in tezetten alsalternatieven voor
grondwater voordebereidingvan drinkwater.
Ophetgebied vanwateroverlast en
verdroging wilDeDommel meer werkgaan
maken van het afkoppelen van verhard
oppervlak,het bufferen en intiltreren van
regenwater insteden en het vertragen van
deafvoer inde'haarvaten' van het watersysteemendoorberging indebeekdalen.
Bijiedernatuurontwikkelings- ofbeekherstelproject streeft het waterschap naar
eenreductievan demaatgevende afvoer met
tienprocent.Samenmet demeerbrongerichre maatregelen streeft DeDommel opde
langetermijn (tot 2018)naar eenverminderingvanongeveer30procent.
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EenwatermoleninlietriviertjeDeBeerze.

Indekomendevierjaar probeert het
waterschap deverdroging vantwaalfgebiedenoptelossen.Ofdat lukt, hangt vooreen
grootdeelafvandematevan grondverwerving.

Herverontreiniging
Geenvandebeken in het beheersgebied
vanwaterschapDeDommel voldoeraan alle
parameters voordealgemenewaterkwaliteitsdoelen. Hetbiologisch basisniveau
wordt in eenaantalbeken welgehaald. Het
lozingenbeleid werpr desondanks zijn
vruchten af In 2005worden alleongezuiverdelozingen inhet buitengebied in principeverboden. Het waterschap probeert die
lozingen aleerder fors reverminderen. Het

