'Terugwinningvan spoelwater bij grondwaterbedrijven'
(Verslagvande workshopgehouden op18meijl.)

Inleiding
De Nederlandse waterleidingbedrijven
hebben zich in het kader van het VEW'INMilieuplan uitgesproken maatregelen te
treffen om waterbesparing te realiseren.
Het streven is dat voor het jaar 2000 een
besparing van 10% op de in het Tienjarenplan aangegeven prognose voor het
waterverbruik moet zijn bereikt. Een
belangrijke technische maatregel is de
terugwinning van spoelwater van onder
meer snelfilters. Vooral bij grondwaterbedrijven bestaat hiervoor in toenemende
mate interesse, te meer daar in het kader
van de verdrogingsproblematiek de
vergunningen (gaan) gelden voor de
onttrekking inclusief spoelwaterverliezen.
Mede door de voorgenomen heffing op
grondwateronttrekking gevoegd bij de
stijgende kosten om spoelwater en slib op
milieutechnisch verantwoorde wijze te
behandelen lijkt terugwinning in veel
gevallen ook economische voordelen te
bieden. De omgang met en de zuivering
van spoelwater tot drinkwater wijkt in veel
opzichten af van de gangbare grondwaterzuivering. Kennis en ervaring hierover
wordt momenteel opgedaan bij een aantal
grondwaterbedrijven. Genoemde kennis
en ervaring werd uitgewisseld op 18 mei
jl. tijdens de door Kiwa NA'. Onderzoek
en Advies georganiseerde workshop
Terugwinning van spoelwater bij grondwaterbedrijven'. In dit verslag worden de
belangrijkste uitkomsten samengevat.

O&A). De eerste substantiële winst valt
vaak te behalen door vermindering van de
structurele verliezen zoals spoelwater van
snelfilters. Hiertoe staan diverse zuiveringstechnische maatregelen ten dienste
om de spoelverliezen binnen de normale
bandbreedte van 1-4% te brengen. Een
volgende stap is terugwinning. Beschouw
hierbij niet enkel spoelwater van snelfilters, maar ook incidentele verliezen, zoals
inwerkwater van snelfilters en inwerk-/
spoelwater van actieve-koolfilters.
Alomenteel beschikt bijna 90% van alle
zuiveringslokatics over een bezinkinrichting. Dit met het oog om spoelwater en
overige afgetakte processtromen te
zuiveren in verband met lozing of infiltratie. De huidige voorzieningen/werkwijze vorm(t)(en) evenwel een belemmering voor de terugwinning van onder
andere spoelwater. Door een procesmatige
spoelwaterbchandelingmet behulp van
betonnen/stalen bezinkers/indikkers
verschaft men zich een betere uitgangspositie voor terugwinning en doet men
recht aan het streven de nuttige inzet van
het zuiveringsresidu (slib) te vergroten.
Procesontwerp en proceskeuze
Volgens ir. E. A. Korcman vKiwa O&A) is
systeem 1
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Opening
Dagvoorzitter ir. H. Uneken (WMO) legt
uit waarom 'terugwinning' bij de grondwaterbedrijven de laatste jaren sterk in de
belangstelling is komen te staan. Maatschappelijke aandrang en de milieudoelstelling van de bedrijfstak zelf vormen
hiervoor de basis. Bovendien ziet hij
terugwinning als een technische uitdaging.
Een passend antwoord zal echter moeten
worden gevonden op vragen die betrekking hebben op het maken van een keuze
tussen verschillende alternatieve procesvormen en met de beslissing tussen lozen
dan wel terugwinning. De workshop komt
dan ook op een gelegen moment, omdat
vooraf gesteld was dat één van de dagopbrengsten het bijeenvergaren van kennis
en ervaringen zou moeten worden.
Onduidelijk is nog waar bepaalde specifieke kennis precies aanwezig is en tenslotte 'moeten we juist van elkaar leren',
aldus de heer Uneken.
Interne waterverliezen bij zuiveringsstations
'Waterbesparing begint bij de bron door
het terugdringen van de interne waterverliezen', aldus ir. H. Al. Al. Koppers (Kiwa

er geen éénduidig zuiveringsconcept te
geven voor de behandeling van spoelwater tot drinkwater. Bepalend voor de
opzet van de zuivering zijn: de grootte van
het spoelverlies en de wijze waarop de
spoelwaterstroom vrijkomt; de samenstelling van het spoelwater; kwaliteitseisen en
de zogenaamde 'sliblijn'. De spoelverliezen kunnen variëren van enkele
10.000 m' per jaar tot meer dan 500.000
m 3 per jaar. De ijzer- en mangaangehaltes
in spoelwater zijn circa 10-100 maal hoger
dan in het ruwe grondwater. Daarenboven
bevat spoelwater ingeval van hoge
methaan- en ammoniumgehaltes in het
grondwater (veel) uitgespoelde biomassa.
Deze verontreinigingen dienen vérgaand
te worden verwijderd. Men kan kiezen
voor directe zuivering van het spoelwater
tot drinkwater (strenge eisen), dan wel
indirecte zuivering door het spoelwater
terug te voeren naar de hoofdzuivering of
terug te winnen via infiltratie (mildere
eisen). In de regel wordt het 'hart' van de
spoelwaterzuivering gevormd door de
vlokvorming/vlokverwijderingsstap.
Hiermee kan meer dan 98% van de
zwevende stof worden verwijderd en
tevens een belangrijke barrière worden
gevormd tegen bacteriën. In afbeelding 1
systeem 2
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wordt een drietal zuiveringssystemen
geschetst, waarmee spoelwater in principe
kan worden teruggewonnen. Wordt
verspreid over de dag gespoeld en zijn de
spoelverliezen omvangrijk, dan zal men
eerder kiezen voor een geheel continue
procesvoering (systemen 1en 3). Bij
kleine spoelverliezen (filters worden in
blokken gespoeld) is gecombineerde
buffering en discontinue bezinking een
alternatief (systeem 2). Het gebruik van
twee kleinere buffer/bezinkers die alternerend kunnen worden gevoed en geledigd maakt continue belasting van de
navolgende zuivering mogelijk. Slechts
ingeval van 'licht belast' spoelwater
(zwevende stofgehalte < circa 100 mg/l)
kan moving bed filtratie een alternatief
zijn voor vlokvorming/(lamellen)bezinking annex snelfiltratie. De vlokvormingscondities van systeem 3 zijn in tegenstelling tot beide andere systemen veelal inregelbaar en goed in de hand te houden,
waardoor de verwijdering van vooral
biomassa hier het hoogst zal zijn. Een
additionele biologische filtratie leidt tot
een verdergaande verbetering van de
bacteriologische kwaliteit en vooral van de
biologische stabiliteit en zal om deze
reden vaak in het zuiveringsproces opgenomen dienen te worden. Actieve-koolfiltratie of langzame zandfiltratie komen
hiervoor het meeste in aanmerking. Niet
verwijderde kiemen tenslotte dienen te
worden afgedood ter voorkoming van
eventuele infectie van het reinwater bij
directe zuivering of infectie van de hoofdzuivering bij recirculatie. Van een biologische filtratiestap en UV-desinfectie kan
worden afgezien, wanneer het geklaarde
spoelwater wordt geïnfiltreerd en na een
bodempassage weer wordt teruggewonnen. Laatstgenoemde mogelijkheid
speelt bij grondwaterbedrijven waar freatisch grondwater wordt gewonnen. De
voorkeur voor een bepaalde uitvoeringsvorm wordt verder bepaald door de
omvang van de slibstroom en de wijze
waarop deze vrijkomt, dat wil zeggen
continu dan wel discontinu. Zuiveringscomponenten die veel (dun) slib produceren verlagen het rendement van de
spoelwaterterugwinning en kunnen om
die reden minder aantrekkelijk zijn. Van
moving bedfilters is bekend dat het spoelverlies (circa 10-15%) relatief hoog is ten
opzichte van een conventioneel dubbellaags snelfilter (circa 5-10%). Nadeel van
laatstgenoemde uitvoeringsvorm is weer
dat het spoelwater discontinu vrijkomt.
'Bij de keuze van de procesvorm kunnen
persoonlijke voorkeur en financiële
aspecten tenslotte de doorslag geven',
aldus Koreman.

655

Biologische aspecten
Ir. G. K. Reijnen (Kiwa O &A) verklaart
waarom met name de microbiologische
kwaliteit van het spoelwater in geval van
terugwinning een belangrijk aandachtspunt is. Grondwater is bacteriologisch
betrouwbaar. In het grondwater van zeer
veel winningen is ammonium aanwezig.
Op circa 50 winningen wordt ook meer
dan 1mg/l methaan in het water aangetoond. Wanneer bacteriën ammonium en
methaan omzetten in de filters vindt
toename van de aantallen bacteriën plaats.
Er ontstaat zogenaamde 'biomassa' in de
filters. Door filterspoelen moet het teveel
aan biomassa worden verwijderd. Een
deel van deze biomassa is dood, een ander
deel sterft op termijn door gebrek aan
voeding. Dode biomassa vormt voedsel
voor andere soorten bacteriën. Aeromonas
is bijvoorbeeld zo'n bacterie. Bij hergebruik van spoelwater is het van groot
belang zoveel mogelijk biomassa uit het
spoelwater te verwijderen. Bij terugvoeren
naar de hoofdzuivering moet voorkomen
worden dat dode biomassa in de zuivering
'rond gaat zingen' en daardoor gaat
ophopen. Het grootste risico bij terugvoeren naar de hoofdzuivering is vermoedelijk de toename van de aantallen Aeromonas bacteriën in de zuivering. Een deel
van de dode en levende biomassa is te
verwijderen met vlokvorming, bijvoorbeeld met FeCfj, en vlokverwijdering,
bijvoorbeeld door bezinken en/of snelfiltratie. Verwacht wordt dat het in een
aantal gevallen nodig zal zijn na voornoemde fysische behandelingsstappen een
biologische filtratiestap toe te voegen aan
de spoelwaterbehandeling. De resterende

biologisch afbreekbare stoffen worden dan
omgezet, zodat de nagroeipotentie daarna
gering zal zijn. UV-desinfectie is na deze
behandeling eigenlijk een 'noodzakelijke
behandeling voor de zekerheid'.
Praktijkervaring en onderzoek zullen
moeten leren hoe mogelijke bacteriologische problemen zijn te voorkómen en
welke rol de hoofdzuivering kan spelen bij
de zuivering van spoelwater tot drinkwater. Bepalingen van onder meer AOC,
BDOC en BVS zullen vermoedelijk bruikbaar zijn voor het onderzoek. Zie afbeelding 2.
Onderzoek heeft aangetoond dat gevlokt
en bezonken spoelwater relatief hoge
koloniegetallen kan bevatten, alsmede
relatief hoge concentraties aan groeifactoren. De reden hiervoor moet vooral
worden gezocht in het concentreren van
micro-organismen en (fijn) particulaire
organische stof tijdens de filtratie van het
ruwe grondwater en de relatief lange
contacttijd tussen slib en spoelwater. Maar
zelfs in voedselarm milieu kunnen
bepaalde soorten micro-organismen zich
sterk vermenigvuldigen, de zogenaamde
'schraalhanzen'. Het goed in kaart brengen
van de (micro)biologische gesteldheid van
het spoelwater is een voorwaarde voor een
verantwoorde terugwinning. De
'groeipotentie' kan worden gemeten aan
de hand van bepaling van het gehalte aan
gemakkelijk assimileerbare koolstof, AOG
en biofilmmonitoring. Het bepalen van
bacterie-aantallen kan geschieden door
direct tellen en bepaling van het ATPgehalte. Reijnen noemt E-coli en Aeromonas als de twee belangrijkste indicatorsoorten.

Afb. 2 - Microbiologische kwalitcitspunnctcrs

Bepaling biologisch afbreekbare stoffen in drinkwater
AOC gemakkelijk afbreekbare organische koolstof
niet CH4en NH4
ingepasteuriseerd monster wordt bacteriesoort geënt enwordt groeicurve
bepaald.Ontwikkeld door V.d.Kooij/Kiwa.

BDOC deel DOCdat afbreekbaar is
Voor en naafbraak door inhetwater aanwezige bacteriënwordt DOCbepaald.
Het (meestal ingrondwater kleine) verschil (tussentweegrotere getallen) ishet
BDOC.Ontwikkeld in Frankrijk.

Biofilmvorming gemakkelijk afbreekbare stoffen
ook CH4 en NH4
Meteenbiofilmmonitor wordt de biofilm bepaald die ontstaat op glazen ringen
gestapeld ineen buis,doorstroomd met hetteonderzoeken water. Ontwikkeld
door V.d.Kooij/Kiwa.
Parameters:
BVS= biofilmvormingssnelheid,detoenamevande biofilm per oppervlakte en
tijdseenheid glazen ring.
BVF= biofilmvormingspotentie.deplateauwaarde vande biofilm die uiteindelijk
bereikt wordt (duur proef momenteel 150dagen).
Derelatietussende biofilmvorming enerzijds ende nagroeivan Aeromonas
(LOAD) endierlijke organismen inhetdestributienet (LIDO) anderzijds isin
onderzoek.
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Normen en regelgeving bij infiltratie
van spoelwater
Mr. J. L. van Nievelt (Dienst Milieu en
Water, provincie Gelderland) licht het
beleid van de provincie Gelderland toe
inzake infiltratie van spoelwater in de
bodem. Infiltratie van spoelwater wordt al
vele jaren op een aantal zuiveringslokaties
toegepast. Ingevolge het Lozingenbesluit
bodembescherming (Lbb) is het lozen van
vloeistoffen in de bodem hetzij verboden,
hetzij aan strenge voorschriften gebonden.
Hierop is in artikel 2 Lbb een beperkt
aantal uitzonderingen gemaakt. Volgens
artikel 2 lid c. is het Lbb niet van toepassing 'indienlozingplaatsvindt van terplaatse
opgepomptgrondwater in dezelfdelaagals
waar het werd opgepompt, indien daaraan, na
deonttrekking, geenverontreinigendestoffen
zijn toegevoegd, deconcentratievan verontreinigendestoffen niet door bewerking is toegenomen of daaraan geen warmte is toegevoegd'.
Volgens lid e. is het Lbb ook niet van
toepassing ingeval van 'lozingvia eenvloeiveld,bezinkvcld, biezenveld of rietveld'. Over
het inrichten van deze velden wordt niets
gezegd, maar moeten in elk geval voldoen
aan het IBC-adagium van het Stortbesluit.
Artikel 2 verstaat echter onder lozing het
'definitiefin debodem brengenvan vloeistoffen', terwijl het hier uiteindelijk de
bedoeling is om het geïnfiltreerde spoelwater weer te onttrekken. Len belangrijke
conclusie is dan ook dat de regelgeving
niet goed is toegesneden op het infiltreren
van spoelwater. In Gelderland kan op
basis van artikel 9 van de provinciale
verordening grondwaterbeschermingsgebieden Gelderland (VgG) met ontheffing
het spoelwater vanuit een foliebassin, dan
wel een andersoortige 'IBC-bezinkinrichting' in de bodem geloosd worden. Daarbij
zullen in de te verlenen ontheffing echter
wel eisen worden gesteld aan de kwaliteit
van het spoelwater. Vertaling van deze
voorwaarden naar kwaliteitsnormen voor
infiltraat is echter moeilijk en vraagt de
nodige creativiteit van de regelgever. Na
een studie door het Kiwa in opdracht van
de gezamenlijke Gelderse drinkwaterbedrijven en provincie Gelderland wordt
voorlopig het ambtelijk standpunt ingenomen dat infiltratie is toegestaan mits de
kwaliteit van het te infiltreren water
voldoet aan de streefwaarde grondwater
met betrekking tot zware metalen.
Gehoopt wordt dat het college van GS
spoedig met een standpunt komt. Op dit
moment kan de provincie Gelderland
derhalve nog slechts handvatten
aanreiken. Volgens Van Nievelt zal intensivering van contacten tussen beleidmakers enerzijds en waterleidingbedrijven
en technici anderzijds in de toekomst

moeten kunnen leiden tot beter toegesneden oplossingen in kwesties als deze.
De praktijk van spoelwaterterugwinning
Ing. H. D. Adamse (WMN) legt uit welke
voor WMN de criteria voor spoelwaterterugwinning zijn. Deze zijn een spoelwaterverlies van meer dan 75.000 m 3 per
jaar en meer dan 3 spoelcycli per week.
Aan deze criteria liggen ten grondslag
schaarste aan winbaar grondwater
(verdroging), interne waterbesparing,
bedrijfseconomische haalbaarheid en
bacteriologische beheersbaarheid. Op
basis van deze criteria is een viertal zuiveringslokaties geselecteerd waaronder die
op produktielokatie Loosdrecht. Op
genoemde lokatie heeft WMN de vlokvorming en bezinking van het spoelwater
goed in de vingers. Vanwege de relatief
lage frequentie van spoelen is er voor
gekozen de bezinking uit te voeren in de
spoelwaterbuffer. Op 'Loosdrecht' wordt
gespoeld per filterstraat (voor- en nafilter
na elkaar). Gezien de grootte van de filters
(40 ml elk) en de hoge spoclwatersnelheid (max 40 m/h) is zodoende een
bezinker nodig van 1200 m' en een grindvang met een capaciteit van 1600 mVh. In
de uitstroom in de bezinker wordt LeC13
als vlokmiddel gedoseerd om de bezinking te versnellen. De ronde bezinker
heeft een bodemhelling van 10° en een
automatische slibruimer met middenschraper om een snelle afvoer van het slib
te bewerkstelligen. Om een goede
menging met vlokmiddel en een transport
van ijzerslib naar het midden van de
bezinker te verkrijgen wordt het water
tangentieel ingevoerd. Na een bezinktijd
van 12 uur is het ijzergehalte gedaald tot
circa 1,5 mg/l. Hiermee wordt voldaan aan
de WVO-norm. Komend onderzoek moet
aangeven welke behandeling van deze
stroom noodzakelijk is om te kunnen
hergebruiken. Het in de bezinker opgehoopte slib wordt wekelijks naar één van
de twee droogbedden overgepompt. Bij
deze droogbedden wordt een hevel-indiksysteem toegepast om verstopping van het
drainagemedium te voorkomen. Zowel de
bezinker als de droogbedden voldoen aan
de IBC-criteria. De totale installatie
(bouw, werktuigbouw, elektrotechnisch en
terrein) heeft f900.000,- gekost. In de
visie van WMN wordt in de toekomst bij
de lokaties Vleuten en Linschoten liefst
afgezien van een (dure) slibruimer. Len
steilere bodemhelling tot mogelijk 1:3,
coating van de bodem en een dubbele
tangentiële invoer zouden voldoende
moeten zijn om slib snel naar een centrale
slibput af te voeren. Hiernaar wordt eventueel onderzoek gestart.

Op de produktielokatie 'Bergen' (PWN)
wordt voorgezuiverd spoelwater teruggewonnen na duinpassage. Door deze maatregel kan ook in de toekomstige drinkwaterbehoefte worden voorzien.
Ir. 1'. C. Kamp (PWN) licht toe dat de
behandeling bestaat uit ondergrondse
buffering, statische vlokvorming, lamellenbezinking met geïntegreerde indikking en
aansluitende moving bedfiltratie. De
installatie kon in bestaande bebouwing
worden ondergebracht. De investeringskosten bedragen circa 1,4 miljoen gulden.
Omgerekend naar de jaarproduktie spoelwater komt dit op circa f 8,- per m 3 spoelwater. Bij het procesontwerp is een afweging gemaakt tussen buffervolume,
hoeveelheid droge stof die overstort en
capaciteit van de bezinker (20 m 3 /h).
Hierbij is er bewust voor gekozen om
minder strenge eisen te stellen aan de
kwaliteit van het spoelwater na bezinking,
waardoor een relatief hoge hydraulische
belasting van de lamellenseparator mogelijk is. I Iet moving bedfilter zorgt voor de
gewenste kwaliteitsverbetering. Door
verspreid over de dag te spoelen kan
worden volstaan met een beperkte bufferinhoud. Om redenen van een stabiele
procesvoering bleek het noodzakelijk om
het spoelwater in de bufferkelder in
suspensie te houden door het rond te
pompen met een dompelpomp. Hierdoor
kunnen zwevende stofpieken naar de
vlokvormer/lamellenbezinker worden
afgevlakt, zodanig dat sprake is van een
vrijwel constante belasting van circa
35 mg/l Le. Dit ijzergehalte wordt na
dosering van 10 mg/l Le 3+ en 1,0-2,0 mg/l
Wisprofloc verlaagd tot circa 4,0-4,5 mg/l
Le. Bij een filtratiesnelheid van 12 mVh
verlaagt het moving bedfilter het resterende ijzergehalte tot enkele honderdsten
milligrammen per liter. Het op deze wijze
gezuiverde spoelwater wordt afgevoerd
naar een infiltratievijver en via randbronnering teruggewonnen. De zandsnelheid
bepaalt in belangrijke mate het rendement
van het moving bedfilter. Het afscheidingsrendement bij een zandsnelheid van
3,9 mm/min bedraagt ruim 99%. Dit
rendement loopt terug naar 8 1 % bij een
zandsnelheid van 9,8 mm/min. Kamp
noemt tenslotte als nadeel van moving
bedfiltratie het relatief hoge spoelverlies
van circa 10% met als gevolg spoelwaterslib met een laag droge-stofgehalte. In het
geval 'Bergen' echter is het moving
bedfilter slechts een polishing stap en
wordt het meeste slib (circa 6% d.s.) uit de
indikker van de lamellenbezinker
onttrokken.
Redenen om in 1972 op produktielokatie
Aalsterweg te beginnen met terugwinnen
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van spoelwater waren volgens ir. G. Vos
(NRE) het grote spoelverlies van circa
600.000 m 3 per jaar, alsmede de gunstige
exploitatiekosten van circa 35 ct/m 3 . In
1974 werd de spoelwaterzuivering op
'Aalsterweg' in bedrijf genomen. Het in
een vijver gebufferde spoelwater wordt
gevlokt in een statische vlokvormer. Vlokverwijdcring geschiedt in een lamellenbezinker. Het effluent van de bezinker
doorstroomt vervolgens een chloorcontacttank (verblijftijd circa 1uur). Na een
enkellaags snelfiltratie wordt het spoelwater ten slotte afgevoerd naar de reinwaterkelder. In 1993 werd spoelwaterterugwinning op 'Welschap' gerealiseerd. Hierdoor kon voor circa 100 miljoen gulden
aan investeringen in de regio Eindhoven 2
tot 3 jaar vooruit worden geschoven.
Problemen op Aalsterweg rond desinfectie
met chloor (vorming haloformen),
alsmede lamellenbez.inking (hydraulische
problemen) waren echter redenen om op
'Welschap' te kiezen voor een ander
zuiveringsscenario. Hier wordt spoelwater
(30 mVh) behandeld in een compacte
installatie, bestaande uit gecombineerde
buffering/bezinking, moving bedfiltratie
en UV-desinfectie. Het moving bedfilter
verlaagt het ijzergehalte in het spoelwater
tot ongeveer 0,05 mg/l Fe. NRE acht het
echter niet verantwoord om moving
bedfiltratie als eindtrap te gebruiken
wegens geconstateerde doorslag van
bacteriën (kiemgetal 37°C > 300/ml).
Gebleken is dat biomassa zich tijdelijk aan
het oppervlak van de filterkorrel kan
ophopen, maar korte tijd later weer los
laat. Vos maakt in dit verband de vergelijking met een 'kweekreactor'. Als extra
veiligheid tegen de onvoldoende bacteriologische betrouwbaarheid na het moving
bedfilter is gekozen voor een additionele
snelfiltratie. Hiervoor is gekozen voor
terugvoer van het gezuiverde spoelwater
naar de hoofdzuivering (voorfilter).
'Resterende kiemen worden weliswaar
door UV-desinfectie afgedood, doch eventuele dode biomassa in de reinwaterberging kan leiden tot bijvoorbeeld opbloei
van Aeromonas. Directe zuivering is
daarom onaanvaardbaar', aldus Vos. Het
ontbreken van een zandvang heeft tot
problemen geleid bij de slibruiming in de
buffer (zanddeeltjes onder de 'jaloezieën'
van de bodemschraper) en tot snelle
slijtage van de slibpompjes die het slib
naar het riool pompen. De totale investeringskosten van Welschap bedroegen
circa 1,8 miljoen gulden, dat wil zeggen
0,9 miljoen civiel-technisch en 0,9 miljoen
werktuigbouwkundig, ofwel 6,8 gulden
per m 3 spoelwater (op basis van jaarproduktie).

Op 'Weerseloseweg' (WOT) zuivert men
geïnfiltreerd oppervlaktewater. Het spoelwater dat uit de zuivering komt wordt
behandeld met moving bedfilters. Hen
deel van het spoelwater uit de hoofdzuivering komt discontinu vrij en ondergaat
eerst een kwaliteitsverbetering via tussenbezinking in een spoelwaterbuffer
(bezinktijd 0,5-1,0 h). Hen ander gedeelte
van het spoelwater komt continu vrij en
behoeft geen buffering. Naar de buffer
wordt tevens het waswater van de spoelwateriilters (moving bedfilters) afgevoerd.
Het bezonken ijzerslib wordt onder uit de
bufferkelder naar een slibgoot gepompt en
afgevoerd naar een rwzi. Dr zijn
problemen geconstateerd met betrekking
tot de bacteriologische kwaliteit van het
gezuiverde spoelwater. Volgens
ing. A. Klaucke (WOT) zijn deze niet toe
te schrijven aan het gebruik van moving
bedfilters, maar moet de oorzaak waarschijnlijk worden gezocht in het gebruik
van Wisprofloc bij de spoelwaterzuivering.
Men onderzoekt of vervanging van
Wisprofloc door een synthetisch polyelektrolyt (Synthofloc) soelaas biedt. In de
tussentijd past men veiligheidschloring toe
bij de retourstroom naar de hoofdzuivering. Het gezuiverde spoelwater dat
afkomstig is uit de spoelwaterbuffer gaat
voorlopig retour naar het infiltratiekanaal
voor voorgezuiverd oppervlaktewater. De
totale hoeveelheid water die op deze wijze
wordt teruggewonnen bedraagt circa
250.000 m 3 per jaar. Klaucke eindigt met
een beschouwing over de kosten van
spoel- en waswaterbehandeling. Deze zijn
respectievelijk 35 ct/m 3 en 11 ct/m 3 . 'De
gemiddelde kosten van 23 ct/m 3 zijn
nagenoeg gelijk aan de prijs van het infiltratiewater en maken terugwinning op
'Weerseloseweg' economisch verantwoord', aldus Klaucke.
Denk tweemaal na voordat je ertoe besluit
je oude langzaam zandfilters op te ruimen.
Deze boodschap spreekt uit de voordracht
van ir. M.R. de Wit (TWM). Langzame
zandfiltratie speelt een essentiële rol bij de
terugwinning van spoelwater van de vóóren nafilters op 'Gilzerbaan'. De installatie
is operationeel sinds 1januari 1976. De
reden waarom men hier voor terugwinning heeft gekozen is een rechtstreeks
gevolg van het in werking treden van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(WVO) waardoor er eisen werden gesteld
aan de lozing op het oppervlaktewater van
tot dan toe ongezuiverd spoelwater.
Hiertoe laat men het spoelwater bezinken
in een bezinkbassin, voorzien van een
betonnen bodem en met folie bedekte
zijkanten. De bezinkstap geeft een
dermate goede kwaliteitsverbetering te

zien dat men besloot het spoelwater te
gaan terugwinnen. Het effluent van het
bassin wordt na beluchting geleid over
twee langzame zandfilters (filtratiesnelheid 0,1 m/h). Deze zijn een 'erfenis' uit
het verleden. De filters hebben een polishing functie wat onder meer leidt tot de
gewenste chemische (restijzergehalte
enkele honderdsten milligrammen per
liter) en bacteriologische verbetering
(verlaging kiemgetal van 500 tol minder
dan 10). Eventueel resterende kiemen
worden door een navolgende UV-desinfectiestap afgedood. IIet gezuiverde spoelwater gaat naar de reinwaterberging. De
maximale terugwincapaciteit van 'Gilzerbaan' is 1.200 m 3 per dag. Het rendement
van de terugwinning is sinds ingebruikname gemiddeld 91,1%.
Behandeling en verwijdering van
secundaire afvalstromen
Ir. R. F. van Nieuwenhuyze (Kiwa O&A)
wijst er op dat óók bij de behandeling van
spoelwater verschillende afvalstromen
vrijkomen. Het betreft hier onder meer
slib uit bezinkinrichtingen en spoelwater
afkomstig van filters waarmee spoelwater
uit de hoofdzuivering wordt behandeld.
Verder kunnen nog worden genoemd:
percolaat van droogbedden, overloopwater
uit slibindikkers en filtraat/centrifugaat
van de mechanische slibontwatering. Aan
de hand van een rekenexercitie wordt
aangetoond dat de totale hoeveelheid
secundaire afvalstromen in het algemeen
niet meer bedraagt dan enige tienden van
procenten ten opzichte van de hoeveelheid onttrokken grondwater. Dit gekoppeld aan het feit dat de kwaliteit van deze
stromen door de bank genomen slecht is,
maakt terugwinning ervan weinig interessant èn riskant. Vlet name de aanwezigheid van (on)opgeloste organische stoffen
en de microbiologische gesteldheid maken
recirculatie over de spoelwatcrlijn een
riskante onderneming en wordt derhalve
sterk afgeraden. Ook mag worden
verwacht dat om redenen van een te hoog
gehalte aan zwevende stof, Kjeldahl-stikstof en organische stof lozing op oppervlaktewater (WVO-eisen) niet is toegestaan. Lozing op de riolering is vaak het
enige alternatief, zij het dat een riolering
voorhanden is en voldaan moet worden
aan de Lozingsverordening Riolering.
Voor de produktielokaties waar geen
afvoermogelijkheden zijn, kan mogelijk
gebruik worden gemaakt van met name
biologische zuiveringsmethoden uit de
afvalwaterzuiveringsbranche, zoals biezenvelden of'trickling filters' e.d. Deze opties
dienen evenwel nog te worden onderzocht
evenals mechanische technieken, zoals
sproeidrogen, vriesdrogen, indampen e.d.

658

Planmatige aanpak van spoelwaterterugwinning
Bij de planmatige aanpak van spoelwaterterugwinning door waterleidingbedrijven
gaat het mede om de vraag of vooronderzoek noodzakelijk is en zo ja, welk onderzoek en in welke omvang. Bij WMD heeft
men gekozen voor snelle aanpak, dat wil
zeggen de realisatie van een praktijkinstallatie op produktielokatie Noord-Bargeres
(spoelwaterproduktie circa 220.000 m 3 per
jaar). Ir. R. Bos (WMD) noemt als
redenen voor deze beslissing: het
bereiken van de maximale wincapaciteit
op Noord-Bargeres door toegenomen
vraag naar drinkwater, tijd- en kostenbesparingen door de bouw van een proefinstallatie en onvoldoende inzicht in en
ervaring met vertaalbaarheid van proefinstallatie-onderzoek naar een full-scale
aanpak. De schaal van terugwinning op
Noord-Bargeres is bovendien vergelijkbaar met die van pilot-onderzoek.
Gekozen is voor een zandvang, kleine
buffer (inhoud van 200 m 3 , iets meer dan
1 spoeling) met menginstallatie, tweetraps geroerde vlokvormer, lamellenbezinker, dubbellaagssnelfilter en
UV-desinfectie. Het gebruik van een
kleine buffer impliceert dat men via het
inbouwen van algoritmen spoelingen over
één dag gaat verdelen. Als een actief-koolfiltratiestap nodig blijkt te zijn, dan kan de
installatie hiermee worden uitgebreid.
Deze uitbreiding maakt de terugwinning
vanuit financieel oogpunt minder interessant. De installatie is uitgelegd op een
capaciteit van 40 mVh en heeft circa 1,2
miljoen gulden aan investeringen gevergd,
ofwel circa 5,5 gulden per m 3 spoelwater,
wat neerkomt op een kostprijs van circa
75 et per m 3 . Het onderzoek op NoordBargeres moet bruikbare uitgangspunten
opleveren voor terugwinning respectievelijk behandeling door bezinking op andere
lokaties. Met name de effectiviteit van de
verwijdering van bacteriën door vlokvorming/vlokverwijdering zal hier bijzondere
aandacht hebben. Als het onderzoek positieve resultaten oplevert voor de zuivering
van spoelwater, zal ook op andere lokaties
een dergelijke zuiveringsinstallatie worden
gebouwd. lien ander doel van het onderzoek is om te verifiëren of een betrouwbare vertaling van resultaten van ladingsgewijze bezinking in proefkolommen (zgn.
'long-tube' test) mogelijk is naar grootschalige bezinking. Zulks met het oog op
dimensioneren van bez.inkinrichtingen op
andere lokaties.
Bij WMO hanteert men een vergelijkbare
visie. Onderzoek op technische schaal
moet de uitgangspunten leveren voor

terugwinningsinstallaties op een aantal
WMO-produktielokaties. Tevens wordt
het onderzoek als noodzakelijk gezien
voor het krijgen van de nodige ervaring
met het terugwinnen van spoelwater.
Aanzet hiertoe vormde een studie uitgevoerd door Kiwa O&A. In deze studie
wordt onder meer gepleit voor terugwinning op een zevental lokaties. Diverse
processtappen voor de terugwinning van
spoelwater zullen worden uitgetest in een
full-scale proefinstallatie die de volledige
spoelwaterproduktie van de produktielokatie Hammerflier verwerkt. Genoemde
lokatie is door WMO aangewezen als zgn.
'worst case' proefiokatie. Dit door een
moeilijk behandelbaar spoelwater (slecht
bezinkbaar, hoog gehalte aan organische
en zwevende stof) en slib (slechte indiken ontwateringseigenschappen!. Het
onderzoek richt zich met name op optimalisatie van vlokvorming en bezinking in
zowel staande bezinkers als lamellenbezinkers met voorgeschakelde vlokvorming. Diverse op het bezinkproces van
invloed zijnde variabelen zullen worden
bepaald door uitvoering van 'long-tube'
tests en experimenten met de praktijkinstallatie. Ook zullen met als referentie een
dubbellaags snelfilter, twee typen moving
bed filters, een cross-flow-microfilter en
een volautomatisch zelfreinigend mechanisch filter worden getest. Verder zullen
ook microbiologische aspecten belangrijke
aandacht krijgen in het onderzoek. Het
proefonderzoek wordt door WMO in
samenwerking met Kiwa O&A uitgevoerd.
Volgens planning dient men medio '96
gereed te zijn.
Bij de WOBwas gewoonweg geen tijd
voor proefonderzoek, hoewel dit
oorspronkelijk wèl het voornemen was.
Ing.J. P.A.M. Vromans (WOB) verhaalt
dat de onttrekkingsvergunning niet langer
meer toereikend was om de vraag naar
drinkwater te kunnen dekken. Uitbreiding
van de onttrekkingsvergunning werd afgewezen. Hierom werd besloten op produktielokatie 'Budcl' op zo kort mogelijke
termijn een spoelwaterbehandelingsinstallatie te realiseren met het oog op terugwinning. Als gunstig bijkomend aspect
wordt gezien de mogelijke besparing op
de verbruiksbelasting op grondwater, die
op korte termijn wordt verwacht. De
terugwininstallatie bestaat uit een flashmixer, ééntrapsflocculator, lamellenbezinker, dubbellaagssnelfilter en UVdesinfectie. Het gezuiverde spoelwater
wordt afgevoerd naar de reinwaterberging.
In het ontwerp van de spoelwaterbehandeling is echter een aantal vrijheidsgraden
ingebouwd, zodat aanpassing in beperkte
mate mogelijk is.Zo is onder meer

rekening gehouden met de mogelijke
noodzaak van actieve-koolfiltratie of een
extra snel-filtratiestap. Vromans benadrukt
tenslotte het belang van het tijdig
aanvragen van de vereiste vergunningen
voor de realisatie van de installatie.
Genoemde vergunningen dienen te
worden aangevraagd, omdat het een
herziening van de spoelwaterbehandeling
betreft. De tijdspanne tussen aanvraag en
verstrekking kan aanzienlijk zijn.
Dagsluiting
Dagvoorzitter ir. H. Uneken sluit de
workshop. Naar zijn mening kan een ieder
van de aanwezigen terugkijken op een
geslaagde dag. De waterleidingbedrijven
zijn beter op de hoogte van eikaars activiteiten op het gebied van spoelwaterterugwinning. In de aanpak van de diverse
waterleidingbedrijven valt in grove lijnen
veel overeenkomst te bespeuren. Ben
'pasklaar' zuiveringssysteem valt (vooralsnog) niet te geven en is waarschijnlijk
ook niet te geven. De heer Uneken pleit
ervoor vooral de in veel gevallen eenvoudige methode van terugwinning door infiltratie niet te verwaarlozen. Wanneer dit
gericht gebeurt, kan zelfs een ecologische
meerwaarde optreden. Veel vraagtekens
bestaan er nog rond de microbiologische
aspecten van spoelwaterterugwinning.
Deze zullen naar verwachting geleidelijk
aan verdwijnen, wanneer gegevens
beschikbaar komen uit het (semi)technische onderzoek dat op enkele plaatsen op
korte termijn gaat plaatsvinden.
In dit onderzoek speelt Kiwa een belangrijke rol. Omdat we in Nederland aan de
vooravond staan van grootschalige implementatie van spoelwaterterugwinning blijft
uitwisseling van kennis en ervaring op dit
specifieke terrein noodzakelijk, ook nà
deze middag. Van Kiwa mag worden
verwacht dat zij de bindende factor tussen
de bedrijven zal zijn. Het organiseren van
tenminste nog een workshop wordt dan
ook zeer op prijs gesteld.
ir. E.A. Koreman, Kiwa NV Onderzoek
en Advies
ir. H. Uneken, Waterleiding Maatschappij
Overijssel NV
ir. H. M. M. Koppers, Kiwa NV Onderzoek en Advies
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