ACHTERGROND

O N D E R Z O E K VAN ZUIVERINGSSCHAP RIVIERENLAND EN
WATERBEDRIJF GELDERLAND NAAR ' P R O P M E T H O D E '

Schoonmaken leidingen
vervuiltoppervlaktewater
slechtskorte tijd
Het lozenvanspuiwateropoppervlaktewater bijhetremixen vandrinkwaterleidingenblijktslechts
voorkortetijd teleidentoteensignificanteverslechtering vanhetoppervlaktewater.Tengevolge van
beziukiugendoorspoelingvindtnakortetijd volledig herstelvande oorspronkelijke oppervlaktewaterkwaliteitplaats.Dehoeveelheid bezonkenslibleidtwaarschijnlijk niettoteensignificante
verslechteringvandewaterbodem.Meteenvoudige middelen isdeemissievanzware metalennaar
oppervlaktewateropbasisvan'bestuitvoerbaretechniek'nog tebeperken.Formeelisvoordergelijke
lozingendeWvo-vergimnmgplichtvantoepassing.Geziendegeringe milieurelcvantievandelozing
lijkt hetechterwenselijker hiervooraparteregelsteontwikkelen,aldusing.F.Remmerswaalvanhet
Zuiveringsschap Rivierenland.Hijverrichtte insamenwerking metWaterbedrijfGelderlandonderzoeknaarhetreinigenvandrinkwaterleidingen viadezogehetenpropmethode.
Hetgrondwater datdoor waterleidingbedrijven wordtgebruikt voor leidingwater
bevatvan nature mangaan, ijzer ensporen
vanzwaremetalen. Dezemetalen kunnen
het drinkwater verkleuren. Hetgrootste
gedeeltevandezestoffen wordt opdepompstationsverwijderd. Eengedeeltezetzichin
deloopderjaren afaandebinnenzijdevan
het distributienet indevorm vanmetaalzouten. Wanneer bijgrote afzetting dedoorstroming indeleidingtijdelijk wordt
verhoogd,bijvoorbeeld bij piekgebruik,
kunnen dezestoffen loskomen.Hetwater
wordtdanbruin.Omdattevoorkomen
moeten leidingen periodiek worden
gespuid.
Omdedrinkwaterleidingen schoonte
maken bestaan driemogelijkheden: spuien
doormiddel vanwaterdruk, spuienmet
water enlucht enhet'proppen' vanleidingen.
Tabel1:

Bijdeeerste mogelijkheid wordt door
het tijdelijk verhogen vandedoorstroomsnelheid tot 1,5m/sechetsliblosgemaakten
gespuid. Dezemethode wordt toegepast bij
leidingen tot200à300mmdoorsnede.Het
spuiwater wordt,voorzover aanwezig,
geloosdviastraatkolken ophetgemeentcriool.Bijeengescheiden rioolstelselofbij
afwezigheid vangemeenteriool wordthet
spuiwater alsnogrechtstreeks opoppervlaktewater geloosd.
Bijdetweede mogelijkheid, spuienmet
waterenlucht,geldt hetzelfde.
Het 'proppen' vanleidingen ishetdoor
middel vanverhoogdewaterdruk doorpersenvaneenschuimrubberen cilinder (prop)
dieverontreinigingen losmaakt envoortstuwt.Hetgaat hier inhetalgemeenom
grotere leidingen.Debenodigde doorstroomsnelheid bijdezemethode bedraagt
0,5meter perseconde.Hetreinigend effect is

minderdanbijdeeerdergenoemde spuimethode.Ditwordt veroorzaakt doorhet
samendrukken vanhetslibinholle ruimtes
inde leidingwand.
De'propmethode' wordt toegepast,
omdat bijgrotere leidingdiameters debenodigdepompcapacireit onvoldoende isomde
vereistedoorvoersnelheid voorspuien(1,5
meter perseconde)tekunnen bereiken.Bij
dezegrote leidingen komen grote hoeveelheden spuiwater vrij.Instedelijk gebiedis
deafvoercapaciteit vanhetriool meestal niet
toereikend eninhetbuitengebied isgeen
rioleringaanwezig.
Lozingenvanverontreinigd spuiwater
zijn vergunningplichtig opgrond vande
Wetverontreiniging oppervlaktewaterenen
delozingzalmoeten worden beoordeelden
getoetst aanhet lozingenbeleid.
Deresultaten vandemetingen zoalsdie
opdrielocatieszijn uitgevoerd, worden
hieronder metelkaar vergeleken.Uitdeze
gegevensiseenstandaardemissie ontwikkeld.Dezeisvervolgensgetoetst aan het
lozingenbeleid.

Emissie-onderzoek spuiwater
Arnhem
In 1993en1994zijn doorNuon Water55
leidingtrajecten indegemeente Arnhem
doormiddelvandepropmethode gereinigd.
Detotale hoeveelheid spuiwater bedroeg
ongeveer id.000kubiekemeter.Hetgemeenteriool wasontoereikend omdergelijke
grotehoeveelheden spuiwatet aftevoeren.
Zuiveringsschap Rivierenland heeft
toestemming verleend omdatspuiwater
rechtstreeks telozenop oppervlaktewater.
Het spuiwater istweemaal bemonsterdop
het moment datdeverontreiniging maximaal was(zievoorde gemiddelde resultaten
tabel 1 onderA).
Deafgelopen twaalfmaanden isdoor
hetWaterbedrijf Gelderland eveneenseen

Deresultatenvoordedrietrajecten.'deeersteviermonstersinhettrajectAspercn-Vuren,daarnaHaaftenenalslaatsteArnhem.
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periodieke reinigingsoperatie van het distributienet uitgevoerd.De reinigingsoperatie
wordt uitgevoerd indewestelijke Betuwe.
Kleineleidingen (kleiner dan 200mm)
wordengespuid met water.Het spuiwater
kan hier in95procentvan degevallen
wordengeloosd ophetgemeenteriool. Grote
distributieleidingen (groter dan 200mm)
zijn gereinigd door middelvandepropmethode.Hetgaat hier omcirca 20leidingtrajecten.Tengevolge vandepropmethode zal
ongeveer 5000kubieke meter spuiwater
worden geloosd op oppervlaktewater.
Vantweetrajecten ishet spuiwater
bemonsterd engeanalyseerd opmetalen,
waarbij vanéén traject ookdeoverigerelevanteomstandigheden en meetgegevens
zijn vastgelegd.
TrajectHaaften
Het spuiwater iseenmaal bemonsterd
ophet moment datde verontreiniging
maximaal was(zievoordegemiddelde
resultaten tabel 1 onderH).

project debiet
mï/uur
Asperen
Haaften
Arnhem

tijd
totale
minuten)* afvoer (mi)

aantal
totale
locaties afvoer (m')

80

4

5000

20

250

a.b.

a.b.
a.b.

5000

20

250

16000

55

290

n.b.

maximale
afvoer (mi)"
5
2,5-25
3-30

'tijd gedurendemaximaleverontreinigingvanhet spuiwater
'* totaleafvoer spuiwater voorderegio
'**afvoer tijdens maximaleverontreinigingvanhetspuiwater perlocatie
Tabel2:

Hoeveelheidspuiwater

redelijk met elkaar overeen.Dehogere
concentraties voorHaaften enArnhem
hebben eentelatiemet het aanzienlijk
hogeregehaltedrogestof) hetgeen ookte
verwachten was.Hetgehalteaan ijzer en
mangaan varieert (totaal) tussen de 160 en
1240mg/l.Het totaalgehalte aanzware
metalen varieert russen de273en 2612 g/l.
Eriseenzekererelatie tussen dehoeveelheid
bezinksel,hetgehaltedtogestofende
concentratie aan metalen.Bijeen individu-

reneen factot drie totvijfhoger dan bij
Arnhem.
Derepresentatieve afvoer vanAsperen(5
ms)voorhet vaststellen vandeemissieis
ontleend aan het debiet(80m' peruur)en
devisueelwaargenomen verontreinigingsperiode (vierminuren).Tenopzichtevande
totalegemiddelde hoeveelheid spoelwater
dieperlocatiewordtgebruikt, komt dit
oveteenmet eenverdunningsfacror van
circa50.DelocatiesHaaften enArnhem zijn
uitsluitend bemonsterd. Deverdunningsfactot (totaleafvoer/vervuilde spui) wordt
voordezeplaatsen geschat tussen detien
(zuivetingsschap) enhonderd (Nuon).
Vaststellenstandaard-emissieperlocatie
Vooreenjuiste algemene beoordeling
vandit soortafvalwater ishet nodigeen
standaardemissie vast testellen.Dezewordt
ontleend aandehoogstgevonden concentraties eneentotaal afvoervolume van250
kubiekemeter spuiwater perlocatie.Als
verdunningsfactor is25aangehouden,
hetgeen overeenkomt met een afvoervolume
van tien kubiekemeter verontreinigd spuiwater.Metdezeuitgangspunten isersprake
vaneen'worst-case'situatie.

TrajectAsperen-Vuren
Hetgaat hier omeen leidingttacévan
1800meteren eendiameter van 250mm.
Meteen waterdebiet van80kubieke meter
per uur worden drieschuimrubberen proppen meteen tussentijd van 15 minuten in
deleidinggeperst. Doorde lekverliezen
tussenpropen leidingwand worden de
losgemaakte vetontteinigingen gtotendeels
vootdepropuit gestuwd.

elebeschouwing vandezware metalen
blijkt echtergeeneenduidige relatie te zijn
merdematevan vervuiling(bezinksel en
drogestofgehalte).Zoisbijvoorbeeld her
gehalte aannikkelen lood bijAtnhemeen
factot viertot tien hoger dan bij Haafren en
ishetgehalteaanzinkenchroom bij HaafTabel3:

Emissieperlocatie
parameter

Onderlingevergelijkingvandelocaties
Debemonsteringsresultaten zijn in
tabel 1 voorallelocatiesweergegeven.De
gevonden concentraties vooralle onderzochteparameters liggen bijAsperen beduidend lagerdanbij deandere tweelocaties.
Hetgehalteaanbezinkbare stoffen stemt

Degroorrevandewerkelijke emissie
wordt onder anderebepaald door dereinigingsfrequentie vandetransportleiding, de
gemiddelde enpiekdebietcninde transportleiding tijdens bedrijf, desamenstelling van
het leidingwatet (herkomst en voorbehandeling),het matetiaaloppervlakvande
binnenzijde vandettansportleidingende
wijze van teiniging.

COD
drogestof
ijzerenmangaan
cadmium
overigezwaremeralen

concentratie
385mg/l
3000 m g / l
1280 m g / l

8 Mg/l
i,6 m g / l

vrachtperlocatie per propacte
28v.e.
30kg
13kg
80mg
26gram
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Intabel3 zijn de standaard-emissiegegevens,opbasis vanhetgemiddeld geschatte
afvoervolume endehoogste gevonden
concentraties per locatie,weergegeven.
Desin/ectie
Totvoorkortwerden nieuwe leidingen
gedesinfecteerd metchloorbleekloog. Dit
bracht met zichmeedat nahet chlorerende
leidingvelemalen ververst moest wordenom
hetchloor teverwijderen. Momenteel wordt
gebruikgemaakt vanzesprocent waterstofperoxydegcstabiliserdmet 50 mg/lzilver),
hetgeen het verbruik vanspuiwater metcirca
75procentreduceert, omdat nietververst
behoeft teworden.Bijnieuwe leidingen
wordteendoseringvan 1 op10.000toegepast.
Ditdesinfectiemiddel wordt ooktoegepast
omna hetproppen vanbestaande leidingen
deaansluitpunten te desinfecteren.

Emissie-immissie beoordeling
Water
Delozingbetreft voornamelijk grijze
lijststoffen met uitzondering vaneenemissievan80mgcadmium per locatie.Voor
grijze lijststoffen geldt een emissieaanpak
volgens best uitvoerbare technieken.
Uitgangspunt voordebeoordelingvan dit
afvalwater isdeconcept-CIWVI nota 'Emissieen immissie'vanjanuari ditjaar. In dit
rapport wordt onderscheid gemaakt tussen
meerdere types ontvangend water.In dit
gevalissprake vaneennieuwe lozingopeen
lijnvormige watergang.Hierbij vindt toetsingplaats aandehand vande concentratie
indemengzone.Diebevindtzichin het
trajecr tot tien maal debreedte vande
watergang.Bijeendieptevanéénmeter zal
dus toteenslootbreedte vanvijfmeter de
mengzone (5x50x1 = 250kubieke meter)
overeenkomen met het totale lozingsvolume vande spuiactiviteit.
Toetsingvond plaats volgensdeeerder
aangehaalde methodiek voorallewaargeno-

men zwaremetalen.Zeresulteert ineen
vergunningplicht met eenverplichting tot
aanvullende maatregelen. Voordezware
metalen koper,nikkelenzinkvindt zelfs
eenoverschrijding plaats vandeMTRwaarde.
Deimmissietoets isbedoeld vooreen
continue lozingopoppervlaktewater.Bij
propactiesgaat het omeeneenmalige lozing
van250kubiekemeter (waarvan tien
kubieke meterverontreinigd) in een periode
vanvijftot tienjaar.Deemissie leidt inde
praktijk niet tot eenblijvende verslechteringvande oppervlaktewaterkwaliteit.
Waterbodem
Detotaleemissiezware metalen
bedraagt perpropactieper locatie26gram.
Bezinkingzalvrijwel volledig plaatsvinden
binnen dewerkelijke mengzone.Bijeen
gemiddelde dieptevanéénmeter eneen
totaleafvoer van 250kubieke meter bedraagt
het oppervlak vandetotalemengzone250
vierkante meter.Voorzware metalen bekent
diteen toename vandehoeveelheid zware
metalen opdewaterbodem vanongeveer100
microgram pervierkante meter waterbodem.Dezetoename leidt waarschijnlijk niet
toteensignificante verslechtering vande
waterbodemkwaliteit.
Ver^unmngplichtWvo
Bijdelozingvanspuiwater opoppervlaktewater issprake vanhet brengen van
verontreinigende stoffen in oppervlaktewater.Dezeactiviteit is vergunningplicht
gesteld opgrond vanartikel 1 vandeWet
verontreiniging oppervlaktewateren(Wvo).
Gezienhet tijdelijke karakter en degeringe
emissievandezelozingen daarmee samenhangend debeperktemilieurelevantie ishet
devraagofhet wenselijk iselke individuele
propactiedoor middel vaneen Wvo-vergunning tereguleren.Andere mogelijkheden
zijn het verlenen vaneen parapluvergun-

ning(inderegelbevindtzichslechtséén
waterleidingbedrijf inhet beheersgebied
vanher waterschap) ofhet ontwikkelen van
eenAMvB Lozingenbesluit metAlgemene
Regels.
Momenteel wordtdezecategorievan
afvalwaterlozingen meegenomen indeCIW
Isubwerkgroep 'OndergrensWvo-vergunningplicht'. Dezewerkgroepzalindeloop
van het najaar aanbevelingen doenvoorde
regulering vanafvalwaterlozingen met een
geringe milieurelevantie.
Ondanks debeperkte milieurelevantie
vandezelozingishet evenwel mogelijk op
basisvan het beginsel 'best uitvoerbare
techniek' deemissietebeperken. Hiertoe
zou het meestverontreinigde spuiwater (net
vooren net nadeaankomst vaneerste prop)
naar eentankwagen kunnen worden afgevoerd.Dezetankwagen zou vervolgensop
het gemeenteriool kunnen worden geloosd.
Praktijkonderzoek moet uitwijzen ofdeze
werkwijze in depraktijk haalbaar is. 1(
Frans Remmerswaal,
Zuiveringsschap Rivierenland

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 dezevoor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
• diepe boringen
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• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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