Afvalwaterzuivering en stankhinder, kan het minder?

Kort verslag van het symposium 'Afvalwaterzuivering en stankhinder, kan het
minder?' gehouden op 28 april 1994 in
het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht
en georganiseerd door Programmagroep 3
van de NVA.
Stankhinder in Nederland
(A. P Peeten Weem)
Het rijksbeleid is vastgelegd in de Nota
Stankbeleid van 1992. Uitgangspunt voor
het rijksbeleid is het tegengaan van
ernstige hinder. Als bovengrens voor de
woonomgeving is daartoe een eis geformuleerd van 10 ge/m' als 98 percentiel bij
bestaande bronnen. Daarnaast geldt dat bij
vergunningverlening hel ALARA-principe
moet worden gehanteerd om eventueel tot
lagere grenswaarden te komen.
Ter vermindering van de geurhinder door
inrichtingen worden bedrijven in drie
categorieën onderverdeeld.
De rwzi's zijn aangemerkt als een categorie 1bedrijfstak (bedrijven met een
sterk vergelijkbare geursituatie).
Het ALARA-principe ('As Low As

Reasonably Achievable') zal binnen de
vergunningverlening een belangrijke rol
gaan spelen.
Met branchegewijze geuronderzoeken kan
beter inzicht worden verkregen in de
mogelijk best uitvoerbare en beschikbare
technieken. Standaardmaatregelen ter
beperking van geuremissies van inrichtingen zullen in de Nederlandse Emissierichtlijncn Lucht de NER worden opgenomen. Toepassing van het ALARAprincipe door de vergunningverleners kan
er toe leiden dat ook financiële aspecten
of andere milieugevolgen worden meegewogen.
Van geuremissie naar geurimmissie en
andersom
(C.J. M. Anzion)
Volgens de Nota Stankbeleid moet in
principe een emissie-onderzoek worden
gebruikt om te toetsen of een bedrijf
voldoet aan de normen. Het geuronderzoek kan bestaan uit het vaststellen van
geuremissies van alle onderdelen, het
sommeren van de emissies en het be-
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rekenen door een verspreidingsmodel van
de immissie in de woonomgeving. Bij
emissie-metingen onderscheiden we
puntbronnen, oppervlaktebronnen en
diffusebronnen. Een emissie-meting
bestaat uit de bepaling van het debiet en
de geurconcentratie. Met de vastgestelde
emissie kan vervolgens de geurcontour
worden berekend.
Het kan ook andersom door met een snuffelploeg in het veld de waarneembaarheid
van een rwzi te bepalen. Met deze waarnemingen en de meteorologische condities kan de emissie van de bron worden
berekend, waarna weer de immissieconcentratie (geurcontour) in de omgeving wordt berekend.
In het document Meten en Rekenen Geur
is de methode om tot een optimale keuze
van onderzoek te komen ontwikkeld.
Bepaling van de emissie van een rwzi zal
meestal met behulp van emissie-kentallen
plaats kunnen vinden.
Voor installaties die niet binnen de voorwaarden passen zullen emissie- of snuffelploegmetingen moeten worden uitgevoerd.
Olfactometrie, het meten van geur
(J. I. Walpot)
Olfactometrie is het meten van geur door
een geurmonster te verdunnen, tot men
geen verschil meer ruikt ten opzichte van
schone lucht. Het aantal malen, dat wordt
verdund, is de maat voor de geurconcentratie.
In de NVN 2820 wordt een gestandaardiseerde olfactometrische werkwijze volgens
kwaliteitseisen beschreven. Een geurmonster wordt in een kunststof zak verzameld.
De monsterzak is omgeven door een vat,
die aansluitingen heeft voor de zak en de
olfactometer. Het verdunningsapparaat
(olfactometer) heeft een minimaal bereik
van 2 E14 en is voorzien van 2 tot 3 ruikbekers. Het panel bestaat minimaal uit
8 personen. Bij het selecteren en ter
controle wordt als referentie geurstof
butanol gebruikt. Door de Nederlandse
Kalibratie Organisatie zijn olfactrometrische laboratoria gecertificeerd. Olfactometrie zegt niets over onaangenaamheid,
karakter of hinderlijkheid van een geurmonster.
Het bedrijfstakonderzoek
Stankbestrijding rwzi's
(W. G. Wiessner)
Het door de STOWA uitgevoerde onderzoek heeft geresulteerd in een 'Handleiding voor het vaststellen van geuremissies
bij rwzi's'.
Alle geurmetingen, aan en rond rwzi's na
•4 Gettrbeperkende maatregelen rwzi Houtrust.

552

1985, zijn met matrices gegroepeerd en
geselecteerd tot gemiddelde emissiekentallen per procesonderdeel. De emissie
per procesonderdeel valt te berekenen
door het kental te vermenigvuldigen met
de specifieke oppervlakte of lengte van dit
onderdeel. De geuremissie van de rwzi is
de som van de emissies van de diverse
procesonderdelen. Vervolgens kunnen
met behulp van nomogrammen op vereenvoudigde wijze de verschillende geurcontouren rondom de bron worden vastgesteld.
Ter verificatie van de resultaten verkregen
met de emissie-kentallen zijn rondom een
aantal zuiveringen ook snuffelploegmetingen volgens de loopmethode uitgevoerd. Vergelijking tussen de berekende
geureenheden en de snutïeleenheden
bleek een verhoudingsgetal van 1op te
leveren.
Uitgangspunt van de handleiding is dat de
geurcontouren van ten minste 80% van
alle rwzi's kunnen worden bepaald. Bij te
grote afwijkingen zal een aanvullend geuronderzoek moeten plaatsvinden. De handleiding zal mogelijk dit jaar nog in de
NER worden opgenomen.
Chemische wassing in de praktijk
(]. Heimer)
Hij transport en zuivering van communaal
afvalwater is waterstofsulfide (H2S) één
van de belangrijkste geurstoffen.
De nat-chemische wassing is een
compacte en veel voorkomende bestrijdingstechniek. De werking is gebaseerd
op een goed contact, in dwars- of tegenstroom, tussen afgas en wasvloeistof. De
keuze van wasvloeistof wordt bepaald
door de geurcomponenten. De doorgaans
zuur reagerende componenten absorberen
goed in een alkalisch milieu. Als deeloplossing voor vermindering van de
H 2 S-vracht is een alkalische wasser goed
toepasbaar. Het H 2 S-meetsignaal stuurt de
loog- en watertoevoer. Het rendement is
groter dan 98%.De investeringskosten
zijn f 4 0 , - per m 3 lucht per uur.
Voor een totaaloplossing komt een alkalisch-oxydatieve wassing met bleekloog in
aanmerking. Dit wassysteem vereist een
nageschakelde alkalische wastrap.
Hasisch-reagerende geurstoffen dienen
met een voorgeschakelde zure wassing te
worden verwijderd. Een nauwkeurige pHregeling is vereist. Het rendement op
geurverwijdering is 95-99%. De investering bedraagt f 50,--f 80,- per m 3 lucht
per uur.
Een juiste materiaalkeuze mag niet
worden onderschat. Naast chemische
resistentie zijn temperatuur- en UV-licht
bestendigheid belangrijke factoren. De
kosten van chemische luchtreiniging

komen op circa f 1,- per vervuilingseenheid.
Praktijkervaringen geurbestrijding
AWZ Gist-Brocades
(P.A. Lourcns)
De afvalwaterzuivering van GB is een
gecompliceerde installatie voor behandeling van sterk wisselend influent uit biotechnologische- en chemische processen.
De ontwerp-capaciteit is circa 350.000 IE
bij een debiet van 9.000 m 3 per dag. De
installatie omvat een verzuringsreactor en
een buffertank, vier anaërobe-reactoren en
twee airlift-reactoren met een slibverwerking. De installatie wordt aangepast
met een carrousel-systeem.
Bij het ontwerp van de installaties is veel
aandacht gegeven aan preventie. Zo zijn
alle tanks geheel gesloten uitgevoerd en
voorzien van een afzuiging. Alle afzuiglucht wordt door de compressoren in de
airlift-reactoren geblazen voor gelijktijdige
zuurstoftoevoer en geurverwijdering. De
anaërobe-reactoren leveren biogas wat na
wassing en droging wordt verbrand in een
stoomketel.
Op kritische punten in de omgeving zijn
H 2 S-meetkoppen geplaatst met automatische alarmering. Bij storingen worden de
anaërobe-reactoren automatisch ingeblokt
door stopafsluiters ter voorkoming van
biogas-emissie.
De aflucht van de airlift-reactoren wordt
facultatief in een actieve koolfiltratie
behandeld voorafgaande aan de biofiltratie. De uiteindelijke emissie vindt
plaats via een 25 meter hoge schoorsteen.
Onder goede condities zijn geurrendementen groter dan 90% gemeten. De
toegepaste geurverwijderingsmethoden

zijn voldoende efficiënt en betrouwbaar
om een gecompliceerde AWZ vlakbij een
woonwijk te kunnen bedrijven.
Ervaringen met biofiltratie en
lavafilters bij rwzi's
(H. Mollen)
In heel Nederland wordt bij de waterkwaliteitsbeheerders in circa 500 biofilters
totaal ruim 1miljoen m 3 per uur stanklucht behandeld. De werking van de filters
berust op een combinatie van absorptie,
adsorptie en biologische afbraak. De
oplosbaarheid in de waterfase is erg
belangrijk. De micro-organismen in de
waterfase oxyderen de componenten tot
'geurloze' verbindingen.
Een biofilterbestaat uit een laag filtermateriaal (0,8-1,5 m) met een roostervloer en
een drukkamer die ook het percolatiewater opvangt. Het te behandelen afgas
doorstroomt na de drukkamer het liltermateriaal. Bij een afgedicht filter kan het
gereinigde afgas ook via een schoorsteen
worden afgevoerd. De luchtbelasting
varieert van 50-100 m 3 /m 2 h tot een
drukval van max. 15 mbar. Van belang zijn
het vochtgehalte en de zuurgraad van het
filtermateriaal. Rendementen van 98-99%
op geur en 99,5% op H 2 S zijn gemeten.
Maandelijkse visuele controle en onderhoud zijn noodzakelijk voor een goede
werking. De investeringskosten bedragen
circa f 1.000/m2. De exploitatiekosten
variëren van f0,50-f 2,- per 1.000 m 3
lucht.
Lavafilters bestaan meestal uit een kunststof behuizing voorzien van drie lagen
lavakorrels. Ze kunnen zowel in zelfademende als in mechanisch geventileerde opstelling worden gebruikt. De lucht
dewrptit
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belasting bedraagt 150-300 mVm 2 h.
rendement is 75-80%.

Het

Slotbeschouwing 'stanksymposium'
De heer W. G. Werumeus Butting, die als
dagvoorzitter de paneldiscussie leidde,
sloot het symposium af met de volgende
conclusies:
- De nota Stankbelcid is zonder meer een
stap in de goede richting voor het stankbeleid in Nederland.
- Het bedrijfstakonderzoek stankbestrijding rwzi's heeft een pragmatische benadering voor het merendeel van de
(communale) rwzi's opgeleverd. Op een
eenvoudige wijze kan de geuremissie van
rwzi's worden vastgesteld.
- In het verlengde van het bedrijfstakonderzoek kan ook de vergunningverlening eenvoudiger worden. Echter het
ALARA-principe, waarbij de benadering
wat redelijkerwijs te verlangen is centraal
staat, zal toch nog de nodige discussie
kunnen opleveren.
- Voor die situaties waarbij de handleiding van het bedrijfstakonderzoek niet
gevolgd kan worden bestaan voldoende
gestandaardiseerde methoden om tot een
goede vastlegging van de situatie te komen.
- Het bedrijven van chemische en biologische geurbestrijdingstechnieken
(gaswassers en biofilters) lijkt eenvoudiger dan het is. Hen betrouwbare
werking mogelijk gemaakt door goed uit te
voeren onderhoud en robuustheid van de
techniek zijn hierbij essentieel.

Actief slib
• Slot van pagina 550
studiedag is er in praktijk behoefte aan
een hulpmiddel als dynamisch modelleren. Uit de reacties van de aanwezige
mensen bleek duidelijk dat er behoefte is
aan een vervolg op deze studiedag.
H. Temmink, A. Klapwijk en H. Spanjers
Vakgroep Milieutechnologie, LUW
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OVB:'Visstand in grote
rivieren slecht tot zeer slecht'
De visstand in de grote Nederlandse
rivieren is slecht tot zeer slecht. Dit concludeert de Organisatie ter Verbetering van
de Binnenvisserij (OVB) in een onderzoek
verricht in opdracht van Rijkswaterstaat.
De OVB heeft de huidige visstand in de
grote rivieren vergeleken met de situatie
in 1900. Gebleken is dat het aantal
soorten sterk is afgenomen. Belangrijkste
oorzaak daarvan is de aantasting van de
leefomgeving van diverse vissoorten. De
grote rivieren zijn economisch belangrijke
watergangen, waarin de mens veelvuldig
heeft ingegrepen. Dat is ten koste gegaan
van de flora en fauna in en rond het water.
Volgens de OVB zijn met name de Rijn en
de Waal arm aan vis. In deze rivieren
bestaat de visstand uit slechts enkele
soorten, waarvan sommige nog maar in
geringe aantallen voorkomen. De visstand
wordt bestempeld als slecht tot zeer slecht.
In de overige grote rivieren omschrijft de
OVB de visstand als slecht. Dat betekent
dat enkele soorten overheersen.
De verscheidenheid van weleer heeft
plaatsgemaakt voor eenzijdigheid. Deze
kwalificatie geldt voor de Merwede,
Neder-Rijn, Lek, IJssel, Grensmaas, Maas,
Amer/Biesbosch, het Hollands Diep en
het Haringvliet.
'Oua samenstelling bevindt de Nederlandse
visstand zich op een dieptepunt', stelt
A. van der Spiegel van de OVB.
'Het beeld is zeer eentonig geworden.'
Volgens Van der Spiegel hebben de
Nederlandse rivieren te weinig nevengeulen, waar het water langzaam stroomt.
'In de hoofdstroom is het voor veel vissen
niet goed toeven. Het water stroomt te
snel, hetgeen de vissen te veel energie kost.'
Volgens Van der Spiegel zijn er tal van
maatregelen denkbaar die de visstand ten
goede komen. Voor de verschillende
vissoorten liggen er scenario's klaar. 'Als
je de rivierprik een handje wilt helpen,
moet je zanderige bodems aanleggen. Of
bodems met grind. Om de snoek terug te
krijgen, moet je tenminste een deel van
de oever van waterplanten voorzien. In
totaal gaat het om een ingewikkeld pakket
van maatregelen die moeten worden
genomen. De vraag is of het betaalbaar is.'
Met name soorten zoals prik, steur, elft,
houting, fint en zalm hebben helemaal of
nagenoeg helemaal het veld geruimd, zo
blijkt uit het OVB-onderzoek. Van
sommige daarvan, zoals elft en fint,
werden in de vorige eeuw jaarlijks nog
miljoenen gevangen.
De grote rivieren worden tegenwoordig
vooral bevolkt door soorten die minder
hoge eisen stellen aan hun omgeving.

Paling, baars, blank- en rietvoorn, snoekbaars, kolblei, brasem en snoek zijn
algemeen. Wel zijn de verhoudingen in
aantal anders komen te liggen, aldus Van
der Spiegel. 'Vroeger was de blankvoorn
de meest voorkomende vis, gevolgd door
de brasem. Nu is dat andersom. Ook
snoek en snoekbaars hebben elkaar afgewisseld. De snoekbaars komt tegenwoordig meer voor dan de snoek.' (ANP)

Extra inspanning nodig voor
bescherming grondwater
De Regionale Inspectie Milieuhygiëne
Noord-Holland en Flevoland (RIMHNII/F) heeft in de periode mei/juli 1993
in het Hilversumse deel van het grondwaterbeschermingsgebied 't Gooi een
onderzoek verricht naar het door de
provincie Noord-Holland uitgevoerde
beleid tot bescherming van het grondwater, dat bestemd is voor de drinkwaterwinning.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen
dat de extra bescherming van het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden nog te beperkt is. Hier zijn diverse
oorzaken voor aan te wijzen, onder meer
achterstand in de ontheffingverlening,
tekortkoming in de wel verleende ontheffingen en in de naleving van die ontheffingen.
Constateringen
In het onderzoek zijn 18 van de 148
(= 12%) in het onderzoekgebied gelegen
bedrijven met een bodembedreigend
karakter bezocht en is gekeken naar de
naleving van de provinciale ontheffingen
door de ontheffinghouders en naar de
volledigheid en handhaafbaarheid van de
verleende ontheffingen. De RIMH-NH/F
constateert dat de provinciale ontheffingen
in 60% van de gevallen tekortkomingen
vertonen. Deze tekortkomingen hebben
onder andere betrekking op het in onvoldoende mate opnemen van voorschriften
voor bepaalde activiteiten en op het in
onvoldoende mate voorschrijven van
bodemonderzoek. Girca 65% van de voorschriften in de ontheffingen worden door
bedrijven nageleefd. Daarnaast heeft
eenderde deel van de in dit gebied aanwezige inrichtingen met een bodembedreigend karakter geen ontheffing en
heeft eenderde deel van fictieve ontheffing (geen aanvullende voorschriften naast
de bestaande milieuvergunningsvoorschriften). Hen extra inspanning in de
uitvoering van het grondwaterbeschermingsgebied door provincie en gemeenten
is dan ook noodzakelijk. (Persbericht
VROM)

