Langdurige praktijkervaring metbiologische fosfaatverwijdering
op de rwzi Bennekom

1. Inleiding
De vervanging van fosfaten in wasmiddelen heeft inmiddels geleid tot een
aanzienlijke daling van het fosfaatgehalte
in afvalwater. Deze daling is ook duidelijk
merkbaar in het afvalwater van de rwzi
Bennekom, waar hoofdzakelijk
huishoudelijk afvalwater wordt behandeld.
Deze daling blijkt geen invloed te hebben
op de fosfaatvracht die door het actief slib
wordt opgenomen. Hierdoor stijgt het
rendement van de fosfaatverwijdering op
rwzi's [1, 2].
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De mogelijkheden voor biologische
fosfaatverwijdering in de hoofdstroom
nemen hierdoor toe, omdat de extra te
verwijderen fosfaatvracht kleiner is
geworden [1, 3].
Bovengenoemde ontwikkeling is voor het
Zuiveringsschap Veluwe aanleiding
geweest om bij de noodzakelijke uitbreiding van de rwzi Bennekom ook
mogelijkheden in te bouwen voor
biologische fosfaatverwijdering.
Naast het voldoen aan de toekomstige
lozingseisen voor fosfaat (en stikstof) kan
daarbij op praktijkschaal ervaring worden
opgedaan met biologische fosfaatverwijdering op een rwzi, waar hoofdzakelijk huishoudelijk afvalwater wordt
verwerkt. Gestreefd wordt naar een
effluent met een N-totaal gehalte kleiner
dan 10 mg/l en een P-totaal gehalte
kleiner dan 2 mg/l, waarmee aan de
toekomstige lozingsvoorwaarden kan
worden voldaan.

Samenvatting
In 1989 is de rwzi Bennekom (oxydatiesloot, capaciteit 22.000 i.e.) uitgebreid met
een nabezinktank. Ook is de bestaande beluchtingsruimte voorzien van een
anaërobe ruimte, waardoor goede randvoorwaarden voor biologische fosfaatverwijdering zijn gecreëerd. Het spuislib wordt zonder verdere indikking
verpompt naar de rwzi Ede. Gedurende de eerste helft van 1990 is de installatie
intensief gevolgd en geoptimaliseerd. Na de opstartfase blijkt de rwzi zowel
stikstof als fosfaat vergaand te verwijderen. De gemiddelde N-totaal en P-totaal
gehalten van het effluent zijn over een periode van twee jaar resp. 9,5 mg N/l en
0,98 mg P/l. De processtabiliteit van deze installatie is, voor het P-gehalte in het
effluent, vooralsnog lager dan die op twee andere installaties van het
Zuiveringsschap Veluwe waar chemische fosfaatverwijdering plaatsvindt.

opstartfase van de biologische fosfaatverwijdering te begeleiden en de procesvoering te optimaliseren.

voldoen om tot (een succesvolle)
biologische fosfaatverwijdering te komen
zijn:

2. Randvoorwaarden voor biologische
fosfaatverwijdering in de hoofdstroom
Biologische fosfaatverwijdering is een
microbiologische methode om relatief
grote hoeveelheden fosfor uit afvalwater
te verwijderen via fosfaat-accumulerende
bacteriën. Deze bacteriën zijn in staat om
naast de normale hoeveelheid fosfor die
nodig is voor celgroei, extra fosfor in de
vorm van polyfosfaat in de cel op te
nemen, de zogenaamde 'luxury uptake'.

- Het afvalwater moet een minimale
BZV s /P-verhouding van 15 à 20 hebben
om voldoende selectie van fosfaataccumulerende bacteriën te waarborgen.
- Het actief slib moet daar waar het afvalwater en retourslib samen komen een
anaërobe fase ondergaan, gevolgd door
een anoxische/aërobe fase.
- Om de remming door nitraat tijdens de
'anaërobe' fase zo gering mogelijk te laten
zijn, moet het nitraatgehalte van het
retourslib zo laag mogelijk zijn.
Denitrificatie in een aparte anoxische fase
of simultane nitrificatie/denitrificatie
moeten zoveel mogelijk nä de anaërobe
fase plaatsvinden.
- Om het P-rendement niet negatief te
beïnvloeden, moet de (ortho-)fosfaatterugvoer vanuit de slibverwerking, door
het opnieuw in oplossing gaan van het
opgeslagen polyfosfaat door anaërobie, zo
gering mogelijk zijn.

Het P-gehalte in spuislib kan daarmee tot
7 à 8% van het drooggewicht stijgen. Voor
een uitgebreide beschrijving van het
proces van biologische fosfaatverwijdering
wordt verwezen naar het STORA-rapport
'Handleiding biologische fosfaatverwijdering' [3],
De belangrijkste randvoorwaarden
waaraan een actief-slibproces moet
Afb. 1.

Hetcreëren vaneenanaërobe ruimte kan optwee manieren plaatsvinden,zoals hieronder
schematisch wordt verduidelijkt. Bijhetsituerenvandeanaërobe ruimte buitenhetomloopcircuit ishetslibgedurendelangetijdachtereenanaëroob meteenlaagfrequentewisseling.Uit
hetoogpunt van biologischefosfaatverwijdering isdeze procesvoering teverkiezen boven het
creëren vaneenanaërobe ruimtediegesitueerd isbinnenhetcircuit waarbij hetslib eenkorte
contacttijdondergaat,die echter hoogfrequent plaatsvindt. Deomstandigheden voor produktie
en opnamevan laag-moleculairevetzuren enfosfaatafgifte zijn bijeenzeer korte anaërobe
contacttijd nietoptimaal.
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Rind december 1989 werden de nieuwe
onderdelen in bedrijf genomen. Het eerste
halfjaar na de ombouw heeft het
Zuiveringsschap Veluwe samen met de
vakgroep Milieutechnologie van de
Landbouwuniversiteit Wageningen een
onderzoekprogramma uitgevoerd om de
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3. Rwzi Bennekom
Wegens de onvoldoende werking van de
oorspronkelijk gerealiseerde discontinue
bezinking is de rwzi Bennekom uitgebreid
met een nabezinktank en een retourslibgemaal. In de installatie vóór de ombouw
bezonk het actief' slib in twee bezinkbenen, die afwisselend in gebruik waren.
Door de uitbreiding van de installatie met
een nabezinktank ontstond daardoor
reserveruimte in de bestaande
beluchtingsruimte. De volgende aanpassingen zijn verricht om aan de randvoorwaarden voor biologische fosfaatverwijdering te voldoen:
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1 influent
2 vijzelgemaal
3 harkrooster
5 aëratiecircuit
8 bezinkbeen
9 beluchtingsroto
11 effluent
13 spuislib
14 indikker
15 bedrijfsgebouw
16 bergingsbasin
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- De beluchtingsrotor uit het eerste been
van de aëratieruimte is verplaatst en de
eerste twee benen zijn buiten het omloopcircuit geplaatst en functioneren als
anaërobe ruimte (zie afb. 1).
- De oude discontinu werkende bezinkbenen zijn bij de oxydatiesloot betrokken
waardoor extra anoxische ruimte is
gecreëerd.
- H e t spuislib, m e t h e t v e r h o o g d e fosfaatgehalte, w o r d t o n t t r o k k e n aan d e r e t o u r slibleiding en r e c h t s t r e e k s v e r p o m p t naar
de rwzi E d e . D e gravitatie-indikker is
buiten gebruik gesteld.

Daarnaast heeft de BZV 5 :P-verhouding
zich door de fosfaatvrije wasmiddelen
'vanzelf aangepast (BZV5:P in 1990 is 23).
Afbeelding 2 geeft een overzicht van de
installatie voor en nâ de ombouw.

1 influent
2 vijzelgemaal
3 harkrooster
4 contactruimte
6 anaërobe zone
7 aëratiecircuit
8 anoxische zone
9 beluchtingsrotor
10 nabezinktank
11 effluent
13 spuislib
14 indikker
15 bedrijfsgebouw
16 bergingsbasin
17 siibretourgemaal

A t/m I bemonsteringspunten
de ombouw

Afb. 2 - Schematisch overzicht van de rwzi Bennekom vóór en nâ de ombouw.

TABEL I - Ontwerpgrondslagen enprocescondities rwzi Bennekom (nieuwe situatie).
ontwerpcapaciteit:
waterhoeveelheden

22.000
100
600
2.500

!dwa):
(max):
(gem):

i.e.
(i.e. 136 g 0 2 )
mVh
m'/h
m 3 /d (dwa)

oxydatiesloot

Het influent wordt samengevoegd met het
retourslib in een contactzone (met onder
dwa-condities een zeer korte verblijftijd
van circa 5 minuten), die uitstroomt in de
gemengde anaërobe ruimte. De anaërobe
ruimte is voorzien van 2 mengers, die via
een tijdklok in-/uitgeschakeld kunnen
worden. De beluchtingsruimte is voorzien
van 6 kooirotoren en een zuurstofmeter.

0,9
850
2
4.850
3,3
0,05
6

waterhoogte:
inhoud anaërobe zone:
aantal mengers:
inhoud anoxische/aërobe zone:
slibgehalte:
slibbclasting:
beluchters:
nabezinkruimte

m
m3
stuks
m3
kg/m 3
kg BZV5/kg d.s.d
kooirotoren

0,44 m3/m2-h (bij 600 m 3 / h)
0,63 m3/m2-h (bij 850 mVh)
65
%van het inlluentdebiet

opp. belasting (actueel)
opp. belasting (toekomst)
retourslib:
anaërobe contacttijden

Door een ondiep circuit (0,9 m) en de
beluchting via rotoren ondergaat het actief
slib in de loop der seizoenen relatief grote
temperatuurschommelingen (range
0°C-23°C). In tabel I zijn enkele
ontwerpgegevens en procesomstandigheden vermeld. Uit de tabel blijkt dat de
contacttijd in de anaërobe ruimte bij dwa
ongeveer 4 uur bedraagt. Deze contacttijd
kan voor het slib verlengd worden door
de beide mengers discontinu te bedrijven
waarbij het slib bezinkt. In tabel II zijn de
afvalwaterkarakteristieken onder
dwa-omstandigheden vermeld.
4. Resultaten na ombouw
Na de ombouw zijn drie perioden onderscheiden:

Inlluentdebiet ( m 3 / h )
dwa
dwa
rwa
rwa

125
225
!25
625

Retourslibdebiet ( m 3 / h )

Contacttijd (h)
1,1
2,2
1,5
0,8

80
140
220
380

* inclusief 25 m V h van proefhal Landbouwuniversiteit.

- opstartperiode: (1-12-89 tot 1-4-90)
- normale bedrijfsvoering: (1-4-90 tot
1-8-91 en 1-10-91 tot 1-4-92)
- bedrijfsvoering met indikker: (1-8-91
tot 1-10-91)
De resultaten en ervaringen zullen hierna
per periode worden besproken. Daarna
wordt een fosfaatbalans gepresenteerd en
wordt nader ingegaan op de processtabili-

TABEL II - Gemiddelde samenstelling, afvalwater
Bennekom (dwa, 1990).

C/Y*
BZV5
Nkl
P,o,aal
CZV: BZV5
BZV5: Nki
BZV5: P t0!aal

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

712
213
53
9,3
3,3
4,0
23

* 5% van het CZV is aanwezig in de vorm van laagmoleculaire vetzuren, voornamelijk acetaat
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Afb. 4 - Ammonium-,
nitraat,-enfosfaatprofiel
overdeinstallatie. De
bemonsteringspunten A
t/m1zijn aangegeven in
afb. 2.

teit en de invloed van de temperatuur.
Opstartperiode
Naast het inregelen van de diverse onderdelen en het optimaliseren van de
bedrijfsvoering, konden er tijdens deze
periode drie problemen gesignaleerd
worden, die van invloed waren op de
biologische P- en N-verwijdering. De
kooirotoren hadden niet de gewenste
dompeldiepte waardoor de zuurstofinbreng niet optimaal was. Dit leidde tot
een onvolledige nitrificatie ([NH 4 -N]effluent > 10 mg/l). Na aanpassing was er
sprake van volledige nitrificatie.
De retourslibpompen bleken de
opgegeven capaciteit niet te halen.
Incidentele slibophopingen en daarmee
lange slibverblijftijden in de nabezinktank
waren het gevolg. Het slib raakte daardoor
onder anaërobe omstandigheden. De
daarbij optredende P-afgifte leidde tot een
verhoging van het P-ortho gehalte van het
effluent (zie ook afb. 4). Na afstelling van
de pompen op het ontwerpdebiet, trad
deze afgifte in de nabezinktank niet meer
op.

N (mg/l)
60 50

\

V- — * - - ^ , ammonium

40 30 20 10 -

nitraat
I

A

B

i

\ retourslibdebiet
V normaal

^

8-

/

4-

A

Voor de ombouw was er geen sprake van
een P-afgifte activiteit.
Normale bedrijfsvoering
Dit betreft de periode waarin de eerder
genoemde problemen opgelost waren en
de installatie normaal functioneerde,
behoudens enkele kleinere storingen.
In afbeelding 4 is een aantal concentratieprofielen van stikstof en fosfaat over de
installatie weergegeven. In tabel III zijn de
gemiddelde resultaten vóór en nâ de
ombouw vermeld. De resultaten vóór de
ombouw zijn onderverdeeld in periode
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In het eerste halljaar is de activiteit van
het biologisch fosfaatverwijderingsproces
gevolgd door periodiek de P-afgifte van
het slib te bepalen met een overmaat
acetaat als substraat, volgens [3].Uit de
P-afgifte curven, weergegeven in
afbeelding 3, blijkt dat na de introductie
van een goed werkende anaërobe ruimte
deze activiteit duidelijk is toegenomen.

4

D

o-P (mg/l)

Periodieke terugstroming van aëroob slib
vanuit de oxydatiesloot in de anaërobe
ruimte (bij punt F, zie afb. 2), was er de
oorzaak van dat in de anaërobe ruimte
nitraat werd aangetoond. Na het plaatsen
van een geleideschot in het omloopcircuit
was dit verholpen.

5

C

« 4-4-'90

* 28-5-'90

Afb. 3 - P-afgifte
eapaeiteitvan hetslib
tijdens deeerste vijf
maanden nade ombouw
met een overmaatacetaat
ah substraat.

retourslibdebiet
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1984 t/m 1986 en 1987 t/m 1989. Van
1987 t/m 1989 werd voor de bestrijding
van hoge slibindexen incidenteel
aluminiumchloride gedoseerd, waardoor
ook extra fosfor werd gebonden.
Bij gelijkblijvend CZV, BZV5 en N-totaalrendement is het P-totaalrendement
gestegen tot 88% na de ombouw. De
effluentconcentratie is gedaald tot minder
dan 1mg P/l gemiddeld. Het biologisch
verwijderen van het fosfaat heeft geleid
tot een significante verhoging van het
P 2 0 5 -percentage van het slib (vergelijk
periode 1984 t/m 1986 met periode 1990
t/m 1992).
Naast een verhoging van het P-gehalte is
ook een significante verhoging van het
kalium- (K 2 0), calcium-(CaO) en
magnesium- (MgO) gehalte in het spuislib
geconstateerd. Juist deze ionen spelen een
rol als (positief) tegenion van het
(negatieve) fosfaation, bij de vastlegging
van polyfosfaat in de cellen van fosfaataccumulerende bacteriën.
De ombouw van de rwzi heeft geleid
tot een significante afname van de
gemiddelde slibvolume-index. Aangezien
de influentsamenstelling niet of nauwelijks
is gewijzigd, is dit hoogstwaarschijnlijk toe
te schrijven aan de gewijzigde procesvoering waarbij een hogere belading van
de slibvlok plaatsvindt bij aanvang van de
anaërobe zone.
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Tabel III - Resultaten nazi Bennekom(gewogen gemiddelden alle waarnemingen).
1984 t/m 1986
aanwezigheid anaëroob deel
dosering alumiumchloride
etmaaldebiet
samenstelling influent
CZV
BZV 5
Nbi
P
1
Ctotaal
ZV/P
samenstelling effluent
CZV
BZV 5

(m 3 )
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

(-)

nee
nee

nee
ja"

ia
nee

2.893

3.482

3.630

554
58,5
14***
40***

536
182
48,6
10,7
50

539
183
52,3
8,1
67

32
3
6,4
4,6
11,0
4,3
8

52
3
-1,1
5,1
9,5
0,98
5

88
82
36

94
98
87
77
60

94
98
92
82
88

(ml/g)

175

117

120

K,0
CaO
MgO

(g/kg)
(g/kg)
(g/kg)
(g/kg)
(g/kg)
(g/kg)

748
65
53
10,2
31
8,4

713
62
62
8,4
32
8,2

737
66
64
15,7
37
9,9

energieverbru k
totaal

(kWh/ie/j;

22,5

20,9

21,3

NO3-N
1M
notaal.****
p
tolaa]
droogrest
rendementen
CZV
BZV 5
Nki
N
io,aal
Ptotaal
slibhuishouding
SVI
samenstelling spuislib
Org.stof
N

p2o5

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

40
4
7,3
3,2
10,5
9,0

(o/o)

93

(%)

-

(»/o)
(o/o)
(o/o)

-

Uit afbeelding 5 blijkt duidelijk het
negatieve effect van de terugvoer van het
overloopwater. Na ingebruikname van de
indikker stijgt het P-ortho gehalte binnen
een week tot een eindwaarde van
gemiddeld 3 mg/l. Uiteindelijk komt circa
30% van de verwijderde fosfaatvracht
retour met het overloopwater van de
indikker.

1990 t/m 1992*

1987 t/m 1989

Fosfaatbalans
Een P-balans, opgesteld over de eerste 3
maanden van 1992, is weergegeven in
afbeelding 6.
Het P-gehalte in de droge stof van het
spuislib bedraagt gemiddeld 3,1% (range
2,9-3,3). Dit gegeven, gecombineerd met
de verwijderde P-vracht uit de waterfase,
komt neer op een slibproduktie van
700 kg d.s. per etmaal. Gemiddeld is een
spuislibproduktie gerapporteerd van
750 kg d.s. per etmaal. Dit komt redelijk
met elkaar overeen.
Het effluent bevat gemiddeld 5 mg/l
droogrest. Aangezien het P-gehalte in
deze droogrest en die in het actief slib aan
elkaar gesteld mogen worden [4],komt de
genoemde 5 mg/l droogrest overeen met
0,15 mg gebonden P/l. Dit gevoegd bij
een P-totaal gehalte van 0,98 mg/l leidt tot
een P-ortho concentratie in het effluent
van 0,83 mg/l.

* exclusief augustus en september 1991 waarin de indikker in bedrijfis genomen
**incidenteel t.b.v. bestrijding hoge slibvolume-index
***berekend via CZV/P-verhouding van 1980 t/m 1982
:
aangehouden: N.
Nkj + NO3-N

Het gemiddelde totale energieverbruik
per gemeten influent i.e. (136 TZV) per
jaar laat na de ombouw geen significante
toename zien.
Bedrijfsvoering met gravitatie-indikker
In deze periode is het spuislib niet
verpompt naar Ede maar ingedikt in de

Processtabiliteit
In afbeelding 7 is de log-normale
cumulatieve frequentieverdeling van het
P-totaal gehalte weergegeven van de
installatie Hennekom en voor de
zuiveringsinstallaties Elburg en
Harderwijk, die via chemische precipitatie
het fosfaat verwijderen. Deze twee
installaties zijn wat betreft het aantal waarnemingen (80 tot 100) en het zwevende-

gravitatie-indikker en vervolgens per as
afgevoerd. De gemiddelde verblijftijd in
de indikker is circa 2 dagen. Het overloopwater wordt naar het actief-slibproces
teruggevoerd. In afbeelding 5 is het
verloop van de P-ortho concentratie in het
effluent vóór, tijdens en nâ deze periode
weergegeven.

•^ Afb. 5 - Verloop van deP-ortho concentratie inheteffluent vóór, tijdens ennâ de
ingebruikname van de indikker.

• Afb. 6- P-balans rwziBennekom(in kgPperetmaal).
ortho-P
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\
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stofgehalte in het effluent, 11 en 8 mg/l in
resp. Elburg en Harderwijk, redelijk
vergelijkbaar met rwzi Bennekom.

Invloed temperatuur
Getracht is na te gaan wat de invloed van
de temperatuur is op het proces van

•

0,6i1

Afb. 7- CumulatievefrequentieverdelingP-totaalgehalte inheteffluentvan rwzi
Bennekom,Elburg en Harderwijk.

Uit afbeelding 7 blijkt dat de processtabiliteit van biologische fosfaatverwijdering, toegepast in de hoofdstroom
op rwzi Bennekom, lager is dan die van de
installaties Elburg en Harderwijk.
Naarmate de getrokken lijnen verticaler
lopen, stijgt de processtabiliteit. In het
algemeen kan gesteld worden dat fysisch/
chemische processen stabieler zijn dan
biologische processen. Bij de rwzi
Bennekom zullen de relatief grote
temperatuurschommelingen en daarmee
de indirecte gevolgen van enkele andere
parameters, zoals nitraat, op de
biologische fosfaatverwijdering, bijdragen
aan deze lagere processtabiliteit. Ook
moet vermeld worden dat binnen dit
actief-slibproces, een optimale regeling
van de nitrificatie, denitrificatie en
biologische fosfaatverwijdering via on-line
monitoring, niet plaatsvindt. De zuurstofmeting is de enige regeling waarmee het
actief-slibproces is uitgerust.
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biologische fosfaatverwijdering. Daartoe is
bij het P-totaal gehalte van het 24-uurs
effluent verzamelmonster de gemiddelde
weektemperatuur van het slib in de
beluchtingsruimte bepaald. Uiteindelijk is
de cijferpopulatie opgesplitst in
temperatuurklassen waarin tenminste 10
P-totaal metingen voorkomen. Het resultaat is weergegeven in tabel IV. Zowel bij
de twee lage als bij de twee hogere
temperatuurklassen stijgt het P-gehalte in
het effluent. Om deze achteruitgang van
het defosfateringsresultaat te verklaren, is
de hoogte van de gemiddelde droogrest
en het nitraatgehalte in het effluent
nagegaan in deze vijf temperatuurklassen.

De gemiddelde resultaten zijn weergegeven in tabel IV. Daarnaast is de
'zomer'spuislibproduktie (T > 11 °C) en
de 'winter'spuislibproduktie (T < 11°C)
bepaald, waarbij het in beide perioden om
evenveel waarnemingen (= weken) gaat.
De gemiddelde slibproduktie in de zomer
en winter bedraagt resp. 4,4 en 5,6 ton
droge stof per week. In afbeelding 8 zijn
de gemiddelde resultaten grafisch weergegeven.
Bij de lage temperatuurklassen is er
sprake van een remming van het proces
van biologische fosfaatverwijdering door
het hogere nitraatgehaltein het effluent c.q.

TABEL IV - Invloedvan detemperatuur (gemiddelden).
Temperatuur
range °C
<7
8 +9
10t/m 12
13t/m 16
> 17

Temperatuur
gem.°C
5,2
8,3
11,0
14,8
18,9

Pto,.al effl.
mg/l
1,8
1,2
0,64
0,78
0,96

NOj-N effl.
mg/l
8,8
11,0
5,6
5,9
1,5

Droogrest effl.
mg/l
3,1
5,7
4,0
5,7
5,4
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retourslib. Het hogere nitraatgehalte zal
het gevolg zijn van een lagere denitrificatiesnelheid gecombineerd met een verlaagd
aanbod van laag-moleculaire vetzuren.
De droogrestin het effluent valt binnen de
range 3-6 mg/l. Deze geringe verschillen
hebben geen significante invloed op het
P-totaal gehalte in het effluent.
Bij hogere temperaturen is er sprake van
een lagere slibproduktiedoor slibmineralisatie. Een daarmee gepaardgaande vermindering van de 'normale'
P-afvoer lijkt de verhoging van het
P-gehalte in het effluent te kunnen
verklaren. De verminderde slibproduktie
van circa 1,2 ton per week zou bij een
gemiddeld P-gehalte in het slib van 3% en
een gemiddelde aanvoer van 4.000 m 3 /d
een verhoging van bijna 1,3 mg/l
betekenen. Dat deze verhoging geringer
is, zal het gevolg zijn van een verbeterde
biologische fosfaatverwijdering bij hogere
temperaturen, aangezien een lagere
nitraatremming en hogere produktie aan
laag-moleculaire vetzuren te verwachten
is.
5. Conclusies
Op basis van de ruim twee jaar lange
praktijkervaring met biologische fosfaatverwijdering volgens het hoofdstroomprincipe op de rwzi Bennekom kunnen de
volgende conclusies getrokken worden:
- Biologische fosfaatverwijdering in
combinatie met biologische stikstofverwijdering is mogelijk op een laagbelaste actief-slibinstallatie (Sb = 0,05 kg
BZV 5 / kg d.s. d) van het type oxydatiesloot, die gevoed wordt met nagenoeg
uitsluitend huishoudelijk afvalwater.
- Op de rwzi Bennekom wordt een
P-totaal- en N-totaalrendement bereikt
van resp. 88 en 82%. De gemiddelde
P-totaal en N-totaal concentraties in het
effluent bedragen resp. 0,98 en 9,5 mg/l.
- Een te lange slibverblijftijd in de
nabezinkruimte, zoals is voorgekomen
tijdens de opstartfase, heeft een negatief
effect op het fosfaatrendement.
- Gravitatie-indikking van het biologisch
defosfaterende spuislib heeft een zodanige
teruglevering van fosfaat tot gevolg, dat
niet meer aan de lozingseisen voor fosfaat
kan worden voldaan.
- De processtabiliteit voor het P-totaal
gehalte in het effluent is voor de rwzi
Bennekom lager dan die van de
installaties Elburg en Harderwijk, die
beide zijn uitgerust met chemische fosfaatverwijdering. Temperatuurschommelingen
van het actief slib lijken hierbij van
invloed te zijn.
- De temperatuur van het actief slib heeft
op de rwzi Bennekom een indirecte
invloed op het resultaat van de biologische

fosfaatverwijdering. Bij lage temperaturen
kan een verhoogd nitraatgehalte een
negatieve rol spelen terwijl bij hogere
temperaturen, door een verlaagde
spuislibproduktie, minder fosfaat via
'normale' celinbouw aan de waterfase
wordt onttrokken.
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Kwaliteit oppervlaktewater in
Oost-Brabant nauwelijks
verbeterd
In 1992 is de kwaliteit van het oppervlaktewater in het oostelijk deel van
Noord-Brabant nauwelijks verbeterd. Dat
staat te lezen in het jaarverslag over 1992
van de Gemeenschappelijke Technologische Dienst Oost-Brabant. Deze dienst
adviseert en verricht werkzaamheden voor
de waterschappen De Aa, De Dommel en
De Maaskant op het gebied van de
waterkwaliteitstaak van die waterschappen.
Volgens het provinciaal waterhuishoudingsplan dienen de Algemene
Milieukwaliteitsdoelstellingen in het jaar
2000 te worden gehaald. De inspanningen
van de Oostbrabantse waterschappen zijn
vooral gericht op het aanpassen van de
rioolwaterzuiveringsinrichtingen en het
stimuleren van gemeenten tot aanleg van
randvoorzieningen bij hun rioleringsstelsels en bedrijven tot verdergaande
bronmaatregelen.
De rioolwaterzuiveringsinrichtingen zullen
over enkele jaren aan strengere eisen
moeten voldoen, vooral wat betreft de
stikstof- en fosfaatreductie. Hiervoor
zullen uitbreidingen van de inrichtingen
noodzakelijk zijn. Op basis van de huidige
investeringsplannen van de drie waterschappen zal de voorgeschreven 75%
fosfaatverwijdering in 1995 zeker worden
gehaald. De inrichtingen van de waterschappen De Aa en De Maaskant
voldeden in 1992 al aan de toekomstige
eis voor de fosfaatreductie. Voor stikstof,
waarvoor in 1998 een 75%-reductie moet
zijn bereikt, is het realiseren daarvan
vooral voor waterschap De Dommel nog
een hele opgave. Naar verwachting zal het
verwijderingspercentage op dat tijdstip
rond de 70% liggen. De andere twee
waterschappen zullen deze doelstelling
naar verwachting wel halen.
Ook verwacht de voorzitter van de
Beheerscommissie van de Gemeenschappelijke Technologische Dienst OostBrabant, de dijkgraaf van waterschap
De Maaskant, drs. L. P. Al. van den Berg,
dat veel aandacht uit dient te gaan naar de
sanering van de zogenaamde diffuse
bronnen. Het aandeel van deze verspreide
lozingen, waarvan de oorsprong niet direct
te achterhalen is, is zo groot dat ondanks
de inspanningen tot reductie van de
hoeveelheid vuil vanuit rioolwaterzuiveringsinrichtingen, rioleringsstelsels
en bedrijven de Algemene Milieukwaliteit
hoogst waarschijnlijk in 2000 niet gehaald
zal worden. Vooral op landelijk niveau zal
voor de aanpak hiervan meer aandacht
gevraagd worden. (GTD-Oost-Brabant)

