Provincie geeft groen lichtvoornuttige inzetvan slib enhergebruik van
spoelwater doorGelderse waterleidingbedrijven

Structureel aanpakken
Het ontstaan van drinkwaterslib bij grondof oppervlaktewaterbehandeling is vrijwel
onvermijdelijk en de omvang van de slibproduktie kan nauwelijks worden
beïnvloed. De toenemende vraag naar
drinkwater van hoge kwaliteit zal een nog
grotere produktie van afval- c.q. reststoffen tot gevolg hebben. Steeds meer
waterleidingbedrijven stellen zich daardoor de vraag:'wat doen we ermeeT; overheden vragen zich vooral af: 'wat doen we
eraanT.
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Samenvatting
De Gelderse Waterleidingbedrijven (WMG, WOG, Nuon VNB,Nuon Arnhem en
ZGN) willen hun milieubeleid de komende jaren meer gestalte gaan geven.
In opdracht van deze bedrijven heeft Kiwa Onderzoek en Advies voorstellen
geformuleerd over het opzetten van een verwijderingsstructuur voor reststoffen,
met name voor spoelwater en slib.Mede op verzoek van de provincie Gelderland
zijn alle circa 50 produktielokaties in beschouwing genomen.
De gezamenlijke Gelderse bedrijven zijn hiermee één van de eersten in
Nederland met een plan voor een gestructureerde aanpak voor de reststoffenproblematiek op provinciaal niveau.
In de studie isbovendien een aanzet gegeven voor uniforme voorschriften voor de
(tijdelijke) opslag van slib en spoelwater voor heel Gelderland, waaronder een
concrete invulling van de zogenaamde IBC-criteria (/soleren, Beheersen en
Controleren). De provincie Gelderland is voornemens het Interprovinciaal
Overleg (IPO) te informeren en te bevorderen dat in heel Nederland gelijkluidende voorschriften zullen gaan gelden. Ook zijn voorstellen gedaan voor de
kwaliteitseisen waaraan te infiltreren spoelwater moet voldoen en is aangegeven
welke spoelwaterbehandeling volstaat. Daarnaast zijn contacten gelegd met
potentiële afnemers van drinkwaterslib en filtergrind, zoals zuiveringsschappen en
fabrikanten van bouwmaterialen.
Ook zijn van drie scenario's over de behandeling en bestemming van slib 'milieuprofielen' opgesteld. Het College van Gedeputeerde Staten heeft het plan van aanpak met grote waardering ontvangen en heeft ingestemd met de inhoud van het
plan. Het plan ondersteunt tenslotte ook één van de actiepunten uit het VEWIN
Milieuplan namelijk 'het opzetten van een doelmatige verwijderingsstructuur voor
reststoffen per regio'. Deze regionale verwijderingsstructuren vergemakkelijken
het werk van de in oprichting zijnde 'Reststoffenunie Waterleidingbedrijven'.
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Om antwoord te krijgen op deze centrale
vragen hebben de Gelderse waterleidingbedrijven met Kiwa NV de mogelijkheden
voor een regionale aanpak onderzocht.
Het onderzoek vond plaats in nauwe
samenwerking met alle betrokken waterleidingbedrijven, de VEWIN en de
provincie Gelderland.
Een uitvoerige enquête onder de
bedrijven en een marktverkenning hebben
inzicht verschaft in aanbod en vraag op
het gebied van nuttige inzet van drinkwaterslib in Gelderland.
Reststoffenproduktie Gelderse
produktielokaties
Hijeen Gelderse drinkwaterproduktie van
circa 146 miljoen m3 in 1992 bedroegen
de reststoffenprodukties 1,4 miljoen m3
spoelwater, 420 ton slib als droge stof) en
1.000 ton kalkkorrels [1].In verhouding
tot de drinkwaterproduktie, circa 10%van
de totale Nederlandse drinkwaterproduktie, is de Gelderse reststoffenproduktie gering.
De slibproduktie bedraagt bijvoorbeeld
circa 1,5% van het Nederlandse totaal. Het
spoelwatergebruik is gemiddeld iets
minder dan 1%,landelijk is dit gemiddeld
circa3%.

Huidige werkwijze spoelwater- en
slibbehandeling
Bij het merendeel van de produktielokaties bestaat de behandeling nog uit
een statische indikking in spoelwatervijvers, al dan niet gevolgd door een
natuurlijke ontwatering op slibdroogbedden.
Bij 28 van de 51 lokaties wordt spoelwater
via een spoelwatervijver geïnfiltreerd,
waarbij het slib op de bodem van de vijver
achterblijft. Vaak is infiltratie daar de
enige mogelijkheid om spoelwater afte
voeren. Consequentie van deze methode
is overigens dat het geïnfiltreerde water,
50% van de totale spoelwaterproduktie,
niet verloren gaat. Het komt immers weer
ten goede aan het grondwaterareaal en
gaat daardoor lokaal verdroging tegen of
draagt bij aan interne waterbesparing
wanneer het wordt teruggewonnen.
Knelpunten en oplossingsrichtingen
De huidige werkwijze, voornamelijk met
de 'vertrouwde' spoelwatervijvers, waarbij
slib in direct contact met de bodem komt
is in strijd met de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland
(VgG) en is geen gunstige uitgangspositie
voor nuttige inzet van slib en/of hergebruik van spoelwater. Door gescheiden
opvang en procesmatige behandeling van
diverse deelstromen wordt een solide
basis gelegd voor nuttige inzet van reststoffen en hergebruik van spoelwater van

(snel)fïlters. Een belangrijk deel van de
Gelderse slibproduktie is sterk ijzerhoudend en is daardoor geschikt voor nuttige
inzet. Desondanks levert deze categorie
slib veel problemen op omdat 90%van dit
slib een arseenconcentratie heeft van meer
dan 50 mg/kg ds.Hierdoor wordt het op
grond van het BAGA Besluit aanwijzing
gevaarlijke afvalstoffen) aangemerkt als
'gevaarlijk afval' (voorheen Wca-slib) en
is nuttige inzet ervan slechts mogelijk als
de afnemer/verwerker in het bezit is van
de daarvoor benodigde vergunning.
Voorkeur voor procesmatige slib- en
spoelwaterbehandeling
De processen voor een procesmatige
behandeling van spoelwater en slib,
kunnen er uit zien zoals aangegeven in de
afbeeldingen 1 t/m 4.
Door spoelwaterbehandeling bij de
grotere winlokaties met een relatief hoog
spoelverlies kan al een belangrijk deel van
het spoelwateraanbod worden teruggewonnen. Onderzoek moet uitwijzen op
welke wijze spoelwater tot een bacteriologisch betrouwbaar en biologisch stabiel
water kan worden gezuiverd. Ook infiltratievan spoelwater draagt bij aan
interne waterbesparing en is in Gelderland een uitermate aantrekkelijke optie, zij
het dat vooraf spoelwaterbehandeling
moet plaatsvinden. Het voorstel voor de
kwaliteitseisen van het te infiltreren warer
is inmiddels door de provincie geaccep-
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Aß. 1- Procesmatige behandelingvan spoelwatermetlozingvan de waterfase.

Aß. 2 -Procesmatige behandelingvan spoelwatermetinfiltratie van de waterfase.

Aß. 3 -Procesmatige behandelingvan spoelwatermethergebruik van de waterfase.

Aß. 4 -Procesmatigebehandelingvanslib.
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teerd (zie kader infiltratiespoelwater).
Het ziet ernaar uit dat een eenvoudige
behandeling afdoende zal zijn om deze
kwaliteitseisen te halen (afb. 2).
De 'sliblijn' moet afgestemd worden op de
bestemming (afb. 4),behoudens ingeval
van lozing van spoelwater op de riolering.
Uit marktverkenning bleek het 'waterspoor': defosfatering of sulfidebinding bij
de afvalwaterbranche, nog steeds intact te
zijn. Zo toonden alle geïnterviewde
zuiveringsschappen [1]belangstelling voor
de afname van ijzerhoudend slib.
Ilet spoor 'bouwmaterialen uit reststoffen'
blijkt momenteel veelbelovender dan
enige jaren geleden.
Aß. 5 -Spoelwaterbezinkmnchting
produktielokatic Druten
(WMt

Plan van aanpak
Onder de Gelderse omstandigheden heeft
procesmatige behandeling met infiltratie
van de waterfase in de meeste gevallen de
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voorkeur. Voor slib is afzet richting bouwmaterialenproduktie zeer aantrekkelijk.
Dit betekent een eenvoudige concentrering tot 5à 10gewichtsprocent en
gevolgd door ontwatering op droogbedden. Voorgesteld is om de slibontwatering niet op elke lokatie te laten
plaatsvinden, maar op twee of drie droogbedden in gezamenlijk beheer [1, 2],
Deze aanpak impliceert wel dat ingedikt
slib naar deze droogbedden moet worden
getransporteerd, maar houdt ook de optie
'waterspoor' open. Deze variant van de
sliblijn is weergegeven in afbeelding 6.
Milieuhygiënisch verantwoorde
behandeling van spoelwater en slib:
uniforme voorschriften
In overleg met de Gelderse bedrijfstak en
de provincie Gelderland is in het plan van
aanpak een aanzet gegeven voor uniforme
milieuvoorschriften voor de behandeling
en opslag van spoelwater en slib zodat de
risico's voor het milieu zo beperkt
mogelijk zijn. Na bestuurlijke goedkeuring
is de provincie voornemens deze voorschriften als (doel)instructies op te nemen
in de provinciale milieuverordening
Gelderland (PMV).Zo gelden uniforme
voorschriften voor alle Gelderse produktielokaties. De provincie wil vervolgens de
invoering van deze voorschriften in heel
Nederland bevorderen.
Financiële consequenties
I it ramingen blijkt dat met investeringen
tussen nu en 10jaar in totaal een bedrag
van 12,2 miljoen gulden is gemoeid. De
jaarlijkse kosten bedragen rond de vier
miljoen gulden. Dit omvat afschrijving en
rente, bediening en onderhoud, transport
naar afnemers en kosten verbonden aan

stortplaats

Aß. 7- Gelderse variant van de sltblijn.

afzet (awzi's,bouwmaterialen of storten),
en komt overeen met circa 2â2,5 cent per
m3 drinkwater.
Milieubelasting
Is het middel nu niet erger dan de
(milieu)kwaal?
Om hierop een antwoord te kunnen geven
werden van drie scenario's voor de behandeling en bestemming van slib (huidige
situatie,awzi-scenario, scenario met
gemeenschappelijke droogbedden) de

milieubelasting en de kosten geraamd [4].
Deze milieu-analyse resulteerde in drie
milieuprofielen, bestaande uit acht
deelaspecten plus kosten.Als
deelaspecten werden in aanmerking
genomen:
1. grondstofverbruik; 5. transportafstand;
2. energieverbruik;
6. ruimtebeslag;
3. C0 2 -emissie;
7. gestort afval;
4. uitloging zware
8. nuttig toegepast
metalen;
afval.
Toepassing van slib in
bouwmaterialen
Recenteontwikkelingen makenhet
mogelijk ijzerhoudend ofkalkhoudend slib
intezettenbijdevervaardigingvankoud
vormgegeven produkten zoalsheipalen,
buizen,tegels e.d.Bijdit procédéworden
betrekkelijk geringe kwaliteitseisen aanhet
slibgesteld.Ditbetekentonder meerdat
arseenenzandgeenbezwaarvormenen
datderhalve nietalleendelopende slibprodukties maarookdebestaande slibvoorraden kunnenworden ingezet.Het
resultaat iseenvoor 100%recyclebaar
Produktdatgeenuitlogingvertoonten
beteresterkte-eigenschappen heeftdan
beton.Deschaalgrootte vandezeafzetmogelijkheidvereist evenweleensamenwerkingvandewaterleidingbedrijven in
tenminsteGeldersverband.
Afb.A-Beeldaangeboden bijde opening
vanpompstation Druten (WMG). Ditdoor
mevrouwCorrieAmmerlaan-Van Niekerk
ontworpen beeldisgemaaktvan drinkwaterslib ensymboliseertdezorg van
ouderen voordetoekomstvanjongeren,
welke een directe samenhang metdezorg
vooreen gezondmilieu heeft. Daarenboven
isheteen overtuigendbewijs van de
stelling:'Afvaliswatje erzelfvan maakt'.
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Ondanks het feit dat op deze wijze geen
totaal-score per scenario bereikt wordt,
ontstaat wel meer inzicht. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat 'nuttige toepassing' vele
malen meer kost (± f4.000.000,- per jaar)
dan het handhaven van de status quo
(± f 150.000,- per jaar) en dat het teruggedrongen stortvolume kennelijk betaald
moet worden met een toename van
transport en, daaraan gekoppeld, C0 2 emissie. De jaarlijkse C02-emissie door
toedoen van de Gelderse bedrijfstak blijkt
slechts enkele tot enkele tientallen tonnen,
terwijl in 1993 de C0 2 -emissie in Nederland 184miljoen ton bedroeg. De verspreiding van zware metalen (in drinkwaterslib) blijkt ongeveer 10ton te bedragen
waarvan in het ergste geval circa 1,5%, dat
wil zeggen ongeveer 160kg,door uitloging in de bodem zou kunnen geraken.
Ook met het transport verbonden aan
afzet van drinkwaterslib van ten hoogste
29.000 km per jaar lijkt het wel mee te
vallen. Dit is immers ongeveer twee keer
de afstand die één gezin aan privékilometers per jaar met een auto aflegt.
De uitkomsten doen vermoeden dat het
met de milieubelasting door deze
activiteiten nogal meevalt en dat het waarschijnlijk voor het milieu weinig uitmaakt
welk van de drie scenario's wordt aangehouden. Met andere woorden: 'het
middel lijkt even erg als de kwaal'. De
door de overheid gewenste scenario's zijn
tenminste 24 maal duurder dan het ongewenste en 'verboden' scenario (huidige
situatie waarbij slib en spoelwater zonder
bodembeschermende voorzieningen op
het eigen terrein wordt verwerkt). Hierbij
niet voorbijgaand aan de constatering dat
de huidige activiteiten op dit gebied voor
een belangrijk deel plaatsvinden binnen
het waterwingebied en dat de bedrijfstak
er derhalve wel degelijk voor waakt dat
hun bronnen niet door eigen activiteiten
worden verontreinigd.
Directe lozing van spoelwater (inclusief de
slibdeeltjes) op de riolering is niet op
milieubelasting onderzocht. Dit is een
vanuit kosten- en milieuhygiënisch
oogpunt aantrekkelijke oplossing, mits op
lokatieniveau technisch uitvoerbaar. De in
het spoelwater aanwezige slibdeeltjes
komen via riolering en awzi uiteindelijk in
het zuiveringsslib terecht, dat verder
verwerkt moet worden. Het aandeel ^niet
verbrandbaar; Gelders drinkwaterslib
bedraagt circa 2,6%ten opzichte van het
eveneens niet verbrandbare deel Gelders
zuiveringsslib. De bijdrage van het drinkwaterslib aan de totale hoeveelheid
zuiveringsslib is dus gering. De financiële
consequentie van deze lozing van spoelwater is dat de slibverwerkingskosten
zullen worden doorberekend naar de

Infiltratie van spoelwater
Er is een voorstel gedaan voor de
kwaliteitseisen waaraan behandeld
spoelwater moet voldoen ingeval van
infiltratie. Het aanvankelijke standpunt
van provincie Gelderland hierover was:
'de kwaliteit van het te infiltreren spoelwater dient aantoonbaar beter dan of
gelijk te zijn aan de kwaliteit van het
ondiepe grondwater ter plaatse'.
Hoewel dit standpunt van de provincie
plausibel is,kleven hieraan een aantal
praktische bezwaren, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een definitie
van 'ondiep grondwater'. Er is derhalve
een kwaliteitseis voorgesteld die neerkomt op: 'toets de kwaliteit van het te
infiltreren spoelwater aan de streefwaarde grondwater met betrekking tot
zware metalen' [3].Deze streefwaarden
zijn strenger dan de produktnormen in
het Waterleidingbesluit en bieden daarmee voldoende bescherming van de
waterwinfunctie.
De praktische betekenis van dit voorschrift is dat veelal kan worden volstaan
met een betrekkelijk eenvoudige
bezinkstap waardoor het zwevendestofgehalte in spoelwater tot circa
10 mg/l wordt verlaagd. De elementconcentraties in dit spoelwater zullen in
het algemeen ruimschoots lager zijn
dan de streefwaarden voor grondwater.
Slechts in uitzonderlijke gevallen
bestaat een kans op overschrijding
(voor chroom, koper en arseen).
Gedeputeerde Staten heeft met dit
voorstel ingestemd ondanks het feit dat
een wettelijk kader voor het infiltreren
van spoelwater tot dusverre ontbreekt.

waterleidingbedrijven. De verwerkingskosten van zuiveringsslib bedragen circa
f 1.000,- per ton droge stof.
Wat is er nu bereikt?
De studie 'Oplossingsrichtingen Gelders
drinkwaterslib' heeft geresulteerd in een
aantal concrete antwoorden op de vragen
'spoelwater en slib:wat doen we eraan en
wat doen we ermee, wat zijn de
consequenties van maatregelen etc'. In
het nu opgestelde plan van aanpak zijn
voor concrete situaties met betrekking tot
de behandeling en opslag van slib de IBCcriteria vertaald naar uniforme voorschriften. Deze voorschriften zullen in de
vorm van instructies worden opgenomen
in de Provinciale .Milieuverordening
Gelderland (PMV-G). De gemeenten
moeten bij de afgifte van de milieuvergunning deze instructies in acht
nemen, zodat de IBC-criteria uniform
geïnterpreteerd worden. Daarnaast is een
voorzet gemaakt en geaccepteerd voor de
kwalitatieve voorwaarden waaronder
spoelwater, weliswaar na behandeling, in
de bodem mag worden geïnfiltreerd en

weer ten goede komt aan het beschikbare
areaal grondwater. De waterbesparingsgedachte en het anti-verdrogingsbeleid
worden hiermee gestalte gegeven. De
provincie wil overigens ook bevorderen
dat de nu beschikbare instructies voor
heel Nederland gaan gelden.
Op het gebied van nuttige inzet van het
slib is vastgesteld hoeveel slib er op welke
plaats met welke kwaliteit wordt geproduceerd en wat de potentiële vraag
naar deze reststof is. Vooral blijkt de afvalwaterbranche belangstelling te tonen voor
de afname van ijzerhoudend slib. Daarnaast blijkt ijzerhoudend drinkwaterslib
een goede grondstof te zijn voor koud
vormgegeven bouwstoffen. Het zal er nu
om gaan de door dit onderzoek gelegde
contacten te intensiveren en de belangstelling naar acties te concretiseren.
Ook in het kader van de in oprichting
zijnde sturingsorganisatie voor de reststoffen van de Nederlandse waterleidingbedrijven ('reststoffen unie') blijkt de
Gelderse aanpak op verschillende fronten
model te staan voor een mogelijke aanpak
voor heel Nederland. Vooral de
methodiek van inventariseren en het
zoeken naar pragmatische oplossingsrichtingen voor de slibproblematiek
worden als voorbeeld genoemd, evenals
het richting geven aan de richtlijnen in
het kader van de provinciale milieuverordening. Per slot van rekening is door
intensief overleg het subprobleem tot normale proporties teruggebracht en is ook
de provincie ervan overtuigd geraakt dat
inzake dit slib zeker niet met een kanon
op een mug hoeft te worden geschoten. In
de komende richtlijnen voor de provinciale milieuverordening Gelderland zullen
dan vermoedelijk ook minder strenge en
minder kostbare voorzieningen worden
geëist dan waarmee bijvoorbeeld de
waterleidingbedrijven in andere provincies momenteel worden geconfronteerd.
Al met al ziet het ernaar uit dat de
Gelderse waterleidingbedrijven met dit
plan van aanpak een belangrijke stap
vooruit hebben gezet op weg naar doelmatige uitvoering van hun milieubeleid en
mogelijk zelfs een trend hebben gezet
voor een aanpak op nationaal niveau.
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