Verslag van eenNVA-studiereis naar Californie,Nevada en Noord-Mexico

Waterbeheer in de Verenigde Staten van Amerika

Inleiding
In de periode van 19 september tot 4
oktober 1992 heeft de NVA een studiereis
georganiseerd naar het zuidelijke deel van
de staat Californie en Noord-Mexico. Er
zijn projecten en instellingen bezocht in
Los Angeles, Orange County, San Diego,
Tijunana (Noord-Mexico), San Francisco,
Berkeley, Sausalito, Martinez, Truckee en
Reno-Sparks (Nevada).
De problematiek in het bezochte gebied
kenmerkt zich door een grote schaarste
aan water en vervuiling van de kustzone.
De afgelopen zes jaar heeft het er niet of
nauwelijks geregend. De streek is van
nature een woestijngebied en plantengroei
bestaat bij de gratie van kunstmatige
beregening. Dit geldt zeker voor de bermbegroeiing langs snelwegen, parken en
tuinen. Overal zijn derhalve irrigatienetwerken aangebracht.
Door de groei van de stedelijke bevolking
en de landbouwproduktie is er in deze
eeuw veel strijd geleverd om water. Het
verbruik van water per hoofd van de
bevolking ligt een factor 4 à 5 hoger dan
in Nederland en waterbesparing is dan
ook zeer actueel. In de bestuur- en
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gezuiverd afvalwater uiteraard een
krachtige impuls. In sommige bezochte
projecten zijn geavanceerde technieken
toegepast die hergebruik van water
dichterbij brengen.
Er zijn overigens grote regionale
verschillen in de benadering van de
problematiek van waterkwaliteitsbeheer,
die leiden tot een totaal verschillende
aanpak. Soms wordt afvalwater zeer
vérgaand gezuiverd en wordt de drinkwaternorm gehaald, soms beschouwt men
primaire behandeling als voldoende.
Doel van het bezoek
Als doel van de studiereis gold het kennisnemen van de wijze van uitvoering van
het waterkwaliteitsbeheer in het algemeen,
de wet- en regelgeving, benadering bij
oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer,
nutriëntenverwijdering, efflucntpolishing,
verwerking van zuiveringsslib en enkele
aspecten van planvorming voor riolering.
Wettelijk kader
De USA is een federatie van 50 staten, elk
voorzien van een eigen parlement en
gouverneur. De federatie heeft een
congres van afgevaardigden en een senaat.
Door het centrale beleidsvormende
orgaan inzake het milieu is de
Environmental Protection Agency (EPA)
opgericht. Milieuwetten worden centraal
via de EPA opgelegd aan de staten. De
Clean Water Act regelt sedert 1972 de
vergunningverlening voor lozingen op
oppervlaktewater (middelvoorschriften,
normstellingen). In beginsel werkt de
federale EPA via haar regionale EPA-
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beheersorganisaties zijn alle belangengroeperingen vertegenwoordigd (onder
meer landbouw, industrie en consument)
die met respect voor eikaars belangen
gezamenlijk de beschikbaarheid van water
veilig moeten stellen en een optimaal
gebruik van water moeten nastreven.
In deze context krijgt hergebruik van
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kantoor. Als een staat aan bepaalde voorwaarden voldoet (voor wet- en regelgeving en middelen) kan de EPA haar
verantwoordelijkheden voor regulering en
handhaving overdragen aan de des-

betreffende staat. In de staat Californie is
dat gebeurt. Het gezag wordt dan ook
uitgeoefend over alle directe puntlozers
inclusief de rwzi's en de rioolwateroverstorten.
In Californie worden ook lozingen op land
in de vergunningverlening betrokken ter
bescherming van het grondwater. De staat
Californie heeft de uitvoering van taken
op haar beurt weer overgedragen aan de
State Water Resources Control Board. In
Californie bestaan 9 regionale waterboards, voor elk stroomgebied één. De
regionale boards stellen plannen op per
stroomgebied. De plannen bevatten een
beschrijving uit oogpunt van kwantiteit en
kwaliteit van alle wateren (ook grondwater
en zeewater), de (beoogde) gebruiksfuncties, knelpunten, beleid en strategie
en implementatieplanning.
De regional board geeft de vergunningen
af en draagt zorg voor handhaving. Het
publiek is bij het proces van vergunningverlening betrokken via hoorzittingen van
de waterboard. Bij de formulering van
eigen eisen wordt gelet op technische en
economische randvoorwaarden en op de
eigenschappen van het ontvangende
water. Lange tijd is de landbouwsector
niet onderworpen geweest aan vergunningen. De regelgeving is wat dat betreft
nu gedeeltelijk aangepast, hoewel men in
die sector nog in de fase van bewustwording verkeert.
Het beheer van rwzi's is in handen van de
gemeenten die de eisen (en eventueel de
sancties) van de waterboard krijgen
opgelegd. De beheerder van de rwzi geeft
vergunningen af aan lozers op de riolering.
Hierbij moet het acceptatiebeleid zijn
afgestemd op de eigen effluentlozingsvergunning van de beheerder en enkele
algemene technische randvoorwaarden. Er
is sprake van een nauwe samenwerking
tussen de regionale board en de
beheerder van de rwzi in het kader van
speciale preventieprograma's voor
toxische stoffen (bedrijfsactiviteiten). De
beheerder legt verantwoording af aan de
regionale waterboard.
Er is op dit moment een sterk toenemende aandacht voor diffuse
belastingen van het grond- en oppervlaktewater. Regenwaterlozingen van
onder meer bedrijfsterreinen en gemeentelijke gescheiden rioolstelsels vallen ook
onder het vergunningenregime daar de
jaarlijkse neerslag normaal in enkele
weken vrijkomt en dan een grote belasting
oplevert met toxische stoffen (onder meer
PAK, lood, olie).
De federale EPA stelt nog aanvullende
eisen voor de beëindiging van de lozing
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van zuiveringsslib en de troebelheid van
water dat voor hergebruik (irrigatie) wordt
gebruikt.
Drinkwatervoorziening
Het grootste deel van Californie heeft
onvoldoende eigen water om aan de
waterbehoefte voor consumptie, industrie
en landbouw te voldoen. Dit is de reden
dat circa 75% van het water via een stelsel
van pijpleidingen open kanalen en tunnels
wordt betrokken uit de op 500 kilometer
afstand van Los Angeles gelegen bekkens
in de Sierra Nevada bergrug. Circa 10%
komt van de Colorado-rivier. Hierover
zijn afspraken gemaakt met aangrenzende
staten en Mexico. 15% Van het benodigde
water wordt betrokken uit de grondwatervoorraden.
Ook het beheer van het schaarse grondwater vraagt om zorgvuldigheid, zowel in
het overleg met alle belanghebbenden en
uit oogpunt van geohydrologie.

de flocculatietijd worden teruggebracht tot
de helft. Ook kon aldus de terugspoelfrequentie worden gereduceerd en werd
de slibproduktie beperkt. Het verbruik
van chemicaliën (coagulant, chloor) is met
30-50% teruggebracht. Bijkomende voordelen zijn gerealiseerd in de sfeer van
kleur, smaak en geur, beperking van de
vorming van trihalomethanen en troebelheid. De realisatiekosten voor de
installatie met of zonder ozonisatie zouden
vrijwel gelijk zijn geweest. De operationele
voordelen hebben de doorslag gegeven bij
de keuze voor ozonisatie.
• De Hyperion Treatment Plant, City of
Los Angeles
De veelbeschreven Hyperion Plant

energetisch samenhangende processtappen waarbij de energie die wordt vrijgemaakt uit slib-drogestof door vergisting
en verbranding een centrale rol speelt.
Opmerkelijk is dat ook het slib dat uiteindelijk wordt verbrand, eerst wordt
vergist. De installaties voor verwerking
van slib zijn niet bezocht. Veel aandacht
wordt besteed aan emissies naar de
atmosfeer en naar het aquatisch milieu.
Jaarlijks wordt een intensief monitoringprogramma (budget 12 miljoen US dollar)
uitgevoerd. Vanaf 1991 wordt er gewerkt
aan een uitbreiding van de installatie om
in 1998 te voldoen aan de eis van
volledige secundaire behandeling van het
rioolwater. Nutriëntenverwijdering vindt
ook dan nog niet plaats.

Om (de groei van) het gebruik van drinkwater te beperken wordt veel aandacht
besteed aan hergebruik van afvalwater,
dat in dat geval vérgaand wordt gezuiverd
met geavanceerde technieken (effluentfiltratie, actief-koolbehandeling,
membraanfiltratie). Het gezuiverde water
wordt gebruikt voor irrigatie. Letterlijk alle
planten hebben kunstmatige watervoorziening nodig. Soms wordt nagezuiverd effluent gebruikt voor infiltratie
om opdringende zouttongen terug te
dringen.
Waterbehandeling
Diverse projecten zijn in het kader van de
drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering bezocht. In het kort worden
onderstaand enkele projecten nader
belicht.
• Los Angeles Aqueduct Filtration Plant
Op het moment dat in het midden van de
jaren zeventig de eisen voor troebelheid
voor drinkwater verder werden
verscherpt, is aan het einde van het circa
500 km lange systeem van pijpleidingen,
kanalen en tunnels voor de aanvoer van
water voor Los Angeles een filtratieinstallatie gerealiseerd.
Het systeem bestaat uit een betrekkelijk
klassieke reeks van processtappen:
flocculatie (Fe), filtratie (antraciet, diep
bed, 24 x 131 m 2 ) waarbij als voorbehandeling ozonisatie wordt toegepast.
Het gemiddelde debiet bedraagt
70.000 mVuur.
De ozonisatie (capaciteit circa 1500 kgO,/
uur) brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee. Zo zijn circa 50%
hogere filtratiesnelheden toegepast en kon

Bezoekaande HyperionTreatment Plant.

behandelt sedert 1950 het afvalwater van
een aanzienlijk deel van Los Angeles
(1,6 miljoen m /dag). De operationele
kosten (excl. kapitaalslasten) bedragen
92 miljoen US dollar per jaar. Het personeelsbestand bedraagt 840 personen. In
drie-ploegendienst wordt circa 45% van
de volumestroom uitsluitend primair
behandeld en 55% ook secundair
behandeld. Nutriëntenverwijdering wordt
niet toegepast. De twee soorten effluent
worden na menging geloosd op de Santa
Monica Bay via een outfall pijpleiding.
Sedert 1987 wordt het slib niet meer in
zee geloosd. Momenteel is sprake van
anaërobe vergisting, natte afzet in de landbouw, indikking en ontwatering (DAF/
centrifuges) gevolgd door compostering
met afzet in de landbouw en toepassing
als afdekmateriaal op stortplaatsen. Ook
worden fluidized-bed verbranding en
droging toegepast. Het systeem dat nu
wordt toegepast bestaat uit een aantal

• Donald C. Tillman Reclamation Plant
De Tillman Reclamation Plant (cap.
145.000 mVdag) is gericht op hergebruik
van het afvalwater voor irrigatiedoeleinden. De installatie bestaat uit een
klassieke actief-slibbehandeling en een
nageschakelde flocculatie en filtratie van
het effluent met chlorering. Opmerkelijk
was het lage slibgehalte in de aëratietanks
(circa 1g/l ds). Het zuiveringsslib wordt
in een stamriool geloosd en vloeit naar de
bij de kust gelegen Hyperion Wastewater
Treatment Plant.
Het hoofdgebouw is architectonisch zeer
fraai uitgevoerd en voorzien van een rustgevende Japanse tuin waar het effluent
van de installatie door de vijvers stroomt.
• Water Factory 21, Orange County
Het Orange County Water District is in
1933 opgericht met als doel het beheer
van de grondwatervoorraden in Orange
County. Door overmatige water-
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(circa 50% van het totale verbruik) moet
worden vervangen door opgewerkt
effluent van waterzuiveringsinstallaties dat
beschikbaar wordt gesteld via een tweede
netwerk. Anders dan bij de Point Lorna
Treatment Plant, denkt men hierbij aan
toepassing van zandfiltratie, actief-koolbehandeling en omgekeerde osmose. De
kwaliteit en de kostprijs van op deze wijze
behandeld water liggen op het niveau van
drinkwater.
Deze technieken worden al geruime tijd
op een proeflokatie getest op semitechnische schaal. Als voorzuivering is een
waterhyachinten aquaculture toegepast.
De biomassa wordt zowel door anaërobe
vergisting als droging aan de lucht
verwerkt.
Hij het verder opvoeren van het aandeel
van gezuiverd afvalwater voor irrigatie in
het totale watergebruik, is voor de
Amerikanen vooral het gezondheidsrisico
het aspect dat de meeste aandacht vereist.

Bedrijfsgebouw DonaldC. Tillman Reclamation Plant.

onttrekking was er sprake van een
oprukkende zoute kwelstroom. Om deze
problematiek het hoofd te kunnen bieden
is de Water Factory 21 gerealiseerd. Het
effluent wordt in de bodem geïnjecteerd
om het zoute water terug te dringen.
De installatie (cap. 56.000 m /dag)
behandelt al conventioneel gezuiverd
afvalwater. Deze installatie werd gezien
als een prototype voor de afvalwaterbehandeling in de 21e eeuw. De processtappen bestaan achtereenvolgens uit
snelle mixing met kalk (400 mg/l),
flocculatie, bezinking, ammonia-stripping
(buiten gebruik), recarbonisatie en
bezinking, filtratie, actief-kooladsorptie en
chlorering. Vanuit de effluentopslag
worden de injectiepunten gevoed. Een
derde deel van de hoofdstroom wordt
onderworpen aan spiral wound
omgekeerde osmose (cellulose-acetaat
membraan, aftak voor de actief-koolfiltratie) waarna het in de eindopslag
wordt gemengd met het overige effluent.
Het retentaat van de membraanfiltratie
wordt geloosd in zee. Zowel de actief kool
als de kalk wordt op de lokatie zelf
geregenereerd in ovens. Tegenwoordig
zou hiervoor geen vergunning worden
verkregen, gezien de emissies naar de
lucht die hierbij optreden (waaronder
C 0 2 ) . De effluentkwaliteit voldoet aan
drinkwaternormen.
• Point Lorna Treatment Plant, City of
San Diego
De 'advanced' primary treatment plant
Point Lorna behandelt naar schatting het
afvalwater van een populatie van
2 miljoen inwoners. Er werken

324 mensen op de installatie, waar
screening, bezinking met chemicaliën en
vergisting met energieopwekking
(2 x 1,5 M W J wordt toegepast. Men
claimt circa 85% van de droge stof achter
te houden. Het effluent wordt via een
pijpleiding geloost in zee. Slib wordt per
pijpleiding afgevoerd naar een slibstortplaats. De gemeente San Diego staat op
het standpunt dat gezien de effecten van
de lozing, niet meer dan primaire
behandeling noodzakelijk is. Feit is dat
toen er nog federale middelen beschikbaar
waren om op deze plaats een volledig
biologische zuiveringsinstallatie te
realiseren men daar om kosten te sparen
geen gebruik van heeft gemaakt. Nu er
geen middelen meer beschikbaar zijn (er
worden nu onder andere door de EPA
zelfs processen gevoerd om de City of San
Diego in het gareel te krijgen), wordt alles
in het werk gesteld om aan te tonen dat
de effecten op het aquatisch milieu
acceptabel zijn. De afdeling oceanografisch onderzoek beschikt hiervoor over
een budget van 3 miljoen US dollar per
jaar en 18 man personeel.
• San Diego Aquaculture Reuse Facility
Recent is een aantal waterwerken voor
diverse staten die water wensen te
betrekken uit de Colorado-rivier gereedgekomen. Er zal dan meer water worden
onttrokken aan deze rivier. Hierdoor
verwacht men dat er op afzienbare termijn
niet voldoende water meer zal zijn voor
alle gebruiksfuncties. De gemeente San
Diego heeft daarom een Clean Water
Program opgesteld waarbij het drinkwatergebruik voor beregening en irrigatie

• Comision Estatal de Servicios Publicaos
de Tijuana-Tecate, Mexico
Direct ten zuiden van San Diego is
Tijuana in Noord-Mexico bezocht. De
Comision van Tijuana heeft een taak op
het gebied van drinkwatervoorziening en
transport en zuivering van afvalwater. Als
waterbron fungeert opnieuw de Coloradorivier. Per maand is voor de circa
1 miljoen inwoners een hoeveelheid van
5,5 miljoen m 3 water nodig.
Circa 50% van het water wordt niet via de
riolering afgevoerd maar verdwijnt diffuus
in de bodem of wordt direct op oppervlaktewater geloosd. Twee grote pompstations in de stad pompen het water naar
grote bij de kust gelegen aerated lagoons
(verblijftijd circa 4,5 dag).
Prioriteit ligt bij de drinkwatervoorziening.
Later mikt men op de realisatie van een
afvalwaterzuiveringsinstallatie samen met
de Amerikanen. De VS oefent druk uit op
Mexico in verband met de vervuiling van
Amerikaanse stranden.
• University of Californie, Berkeley
Als één van de 9 universiteiten van de
University of Californie biedt the Berkeley
University een opleiding aan circa
30.000 studenten. Er zijn drie voordrachten bijgewoond. Eén voordracht ging
over verspreiding van zware metalen in
een moerasgebied dat men in stand wil
houden met toevoer van effluent van
zuiveringsinstallaties. Een volgende voordracht betrof de biologische verwijdering
van fosfor uit afvalwater (hoofdstroom).
De vergelijking met de Nederlandse
situatie ging slechts ten dele op door de
zeer lage concentraties die in de VS
in het afvalwater voorkomen. Verder is
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water aan de noordzijde van de stad. Ook
moest waterzuivering gestalte krijgen. Aan
waterzuivering kwam men uiteindelijk in
de jaren zestig van deze eeuw toe.
Slibverwerking zou worden gecentraliseerd aan de baaizijde. Fen volgende stap
in de eerste helft van de jaren zeventig
betrof de ontwikkeling van het derde
basisplan: alleen biologisch gezuiverd
afvalwater wordt geloosd, de overstortfrequenties worden teruggebracht tot 1x
per jaar in gevoelige gebieden (visteelt)
tot 10 x per jaar in havengebieden.
Bovendien worden er voorzieningen
getroffen om grof drijvend vuil terug te
houden.

Aeratedlagoons inomgeving Tijuana, XoorJ-Mexieo.

een voordracht gehouden over de
mechanismen van chemische fosfaatverwijdering in een actief-slibinrichting.

bezocht. Hiermee wordt één van de doelstellingen - publieke bewustwording onderstreept.

• San Francisco Bay Delta Tidal
Hydraulic Model, Sausolito
De San Francisco Bay is een uiterst
complex hydrodynamisch systeem dat
zeer uitgestrekt is (4.300 km 2 ) en relatief
ondiep (< 5 m). Fr is sprake van zoet- en
zoutwatergebieden. Het systeem kent
slechts één verbinding met de zee, ter
plaatse van de beroemde Golden Gate
Bridge. Deze baai staat ecologisch gezien
onder grote druk. Van alle zijden wordt
vervuiling direct of via rivieren in het
systeem geloosd. Het gaat hierbij ook om
vaste industriële en huishoudelijke afvalstoffen. Door het betrekken van water uit
de rivieren is er de laatste eeuw circa 60%
minder wateraanvoer via de in de baai
uitmondende rivieren. Ook vindt er een
grote toevoer plaats van sediment.
Om de gevolgen van waterhuishoudkundige ingrepen te kunnen overzien is
een uitgestrekt (circa 100 x 120 m) fysisch
model gebouwd door de US Army Corps
of Fngineers. Hoewel het in principe
mogelijk is simulaties van dit systeem met
de computer uit te voeren wordt er toch
veel waarde gehecht aan deze vorm van
fysieke simulatie van dynamische en
steady-state processen. Met eigen ogen is
waarneembaar welke effecten optreden,
iets waar de politiek en het publiek wel
vatbaar voor zijn. Momenteel staat de
aanleg van diepere vaargeulen in de
belangstelling. Het jaarlijkse budget is
circa 1miljoen US dollars en het model
wordt jaarlijks door 150.000 mensen

• Bureau of Water Pollution Control,
San Francisco
De City Engineer van het Bureau of
Water Pollution Control van San
Francisco heeft een boeiende uiteenzetting
gegeven over het derde basisplan voor de
riolering van de stad San Francisco,
onderdeel van een omvangrijk stedelijk
gebied rond de baai van San Francisco.
De stad is gelegen op en rond 49 heuvels
op een schiereiland. Westelijk ligt de Stille
Oceaan, oostelijk de baai en aan de noordzijde bevindt zich een verbinding tussen
deze twee wateren onder de Golden Gate
Bridge. Het aantal inwoners in het gebied
is circa 725.000. De regenval is onder
normale omstandigheden geconcentreerd
in een periode van ongeveer een maand.
De gemiddelde regenval in deze periode
is 60 cm, die valt in een periode van circa
100 uur (verg. Amsterdam gemiddeld
1,2 mm/uur). Het oppervlak is circa
10.000 ha.
Ongeveer midden in de stad in de noordzuidrichting loopt een waterscheiding. Het
oostelijk deel watert dus af op de baai, wat
in principe zonder aanvullende maatregelen en voorzieningen zou kunnen
leiden tot ernstige vervuiling van de
oevers. In de eerste helft van de vorige
eeuw is een begin gemaakt met de aanleg
van een gemengd rioolstelsel. In 1935 is
een plan vastgesteld waarbij alleen voorbezonken rioolwater mocht worden
geloosd en dan nog uitsluitend in diep

Voor de berekeningen wordt het ook in
Nederland gebruikelijke bakmodel gehanteerd. Er zijn regenwaarnemingen over
een periode van 67 jaar beschikbaar.
De realisatie van het derde basisplan
brengt met zich mee dat er aanzienlijke
werken worden uitgevoerd ter vermijding
van overstorten. Deze werken omsluiten
de stad als een hoefijzer. Het gaat hierbij
om vervanging of uitbreiding van rioolwaterzuiveringsinrichtingen, aanleg van
grote riolen, pompstations en persleidingen en vuilwater bergbezinkbassins.
Er worden ook uitgebreide aanpassingen
in de bebouwde omgeving meegenomen.
De totale kosten van de uitvoering van het
derde basisplan bedragen 1,35 miljard US
dollar dat voor ongeveer de helft zal
worden opgebracht door de federale
regering en de staat Californie. De
operationele kosten van bergingsvoorzieningen worden opgebracht door de
inwoners van San Francisco op basis van
het waterverbruik. De heffing voor waterbehandeling is gerelateerd aan het
inwoneraantal per aansluiting.
In de stad besteedt men momenteel veel
aandacht aan het terugdringen van zware
metalen, olie en andere (diffuse) microverontreinigingen. Opgemerkt moet
worden dat circa 2/3 deel van het aanzienlijke landbouwareaal afwatert op de
baai. In het algemeen gebeurt dit zonder
lozingsvergunning. De afvoer van
gesuspendeerd materiaal naar de baai
maakt dat de algengroei wordt gelimiteerd
door licht. Nutriënten vormen daarom
naar de huidige inzichten geen probleem.
Op de lange termijn denkt men aan
verdere terugdringing van de overstorten
en hergebruik van het behandelde afvalwater in een tuinbouwgebied in Central
Valley.
In het kader van het bovenstaande is een
bezoek gebracht aan een aantal in het
hoofdriool geïntegreerde bergbezinkbassins voorzien van pompstations
(cap. circa 5.000-15.000 mVuur).
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• Central Contra Costa Sanitary District
(CCCSD), Martinez
Het Sanitary District is ingesteld door de
staat Californie met als taken: het beheer
van de riolering, het zuiveren van afvalwater (400.000 i.e. op één installatie!,
vergunningverlening aan indirecte lozers
en de vast afval verwerking. Het district
op haar beurt is onderworpen aan de
vergunning die is verleend door de EPA.
Er is toenemende aandacht voor de urban
run-off in verband met het terugdringen
van diffuse verontreinigingen. Opvallend
was hier - en ook op andere projecten het enorme aantal laboratoriumanalyses
dat wordt uitgevoerd, in dit geval circa
1.000 analyses per week. Binnen het
beheersgebied van de CCCSD wordt net
zoals in Nederland gebruik gemaakt van
stortgas als energiedrager en wordt
gezocht naar nuttige toepassing van as die
vrijkomt bij verbranding van zuiveringsslib in de steenfabricage, de koperindustrie of als meststof in de landbouw
(40% afzet).
Onderzoek naar desinfectie heeft aangetoond dat van de technieken UV, ozon
en chloor, UV het beste resultaat had.
Mogelijk dat hiervoor wordt gekozen op
de waterzuiveringsinstallatie van de
CCCSD.
• CCCSD wastewater treatment plant,
Martinez
De zuiveringsinstallatie is uitgelegd voor
de behandeling van 400.000 i.e. en kent
primaire en klassieke secundaire actiefslibbehandeling met chloordosering aan
het effluent. Het slib wordt ter plaatse
verbrand (rookgasreiniging met effluentwassers). Centrifuges werken het
geflotteerde slib op tot 25% d.s. Met
behulp van eigen stoomproduktie en
turbine aandrijving wordt energie teruggewonnen voor de beluchting.
• Reno-Sparks Wastewater Treatment
Facility (Nevada)
De Reno-Sparks waterzuiveringsinstallatie
is de eerste van twee bezochte installaties
waarbij nutriëntenverwijdering is
toegepast. In dit geval is er bovendien
sprake van filtratie van het effluent met
chlorering en verwijdering van restchloor.
De randvoorwaarden die hebben geleid
tot de keuze voor een dergelijke opzet
komen voort uit het feit dat het effluent
uiteindelijk in het Lake Pyramid terechtkomt. Dit grootste woestijnmeer van de
VS kent geen afvoer. Mineralen hopen
zich derhalve op in het meer, dat deel
uitmaakt van het leefgebied van de
Paiute-indianen. Kr is een politieke
afspraak gemaakt met de indianen dat hun
leefgebied niet zal worden vervuild.

Ter illustratie hier de effluenteisen voor
deze inrichting:
BVZ < 2 mg/l;
NH 4 -N < 2,6 mg/l (zomer):
NH 4 -N < 5,3 mg/l (winter);
N 0 3 - N < 2 mg/l;
P„„
< 0,4 mg/l.
De inrichting is gebouwd in 1966 voor
circa 150.000 m /dag. Het influent wordt
verzameld in een gescheiden rioolstelstel.
Gezien de waterschaarste ligt de aanvoer
momenteel op circa 95.000 m /dag (circa
300.000 i.e.). Er zijn 6 rechthoekige voorbezinktanks (1 m 3 /m 2 -h) en zes aëratieruimtes (propstroom, 1,2 g SS/l). Het
eerste deel van de aëratieruimte wordt
anoxisch gehouden, in het laatste deel
wordt circa 3 mg 0 2 /l aangehouden om
anaërobie in de nabezinktanks te
vermijden. In de nabezinktank wordt
polymeer gedoseerd. De slibleeftijd
inclusief de phostripper bedraagt
8-9 dagen. Tweederde deel van het slib
loopt via de stripper, een derde deel gaat
direct retour aëratietank.
In de phostrip-inrichting verblijft het slib
16-20 uur. Het supernatant bevat
ongeveer 35 mg Pt01/1. Er wordt in de
stripper geen acetaat of een ander vluchtig
vetzuur gedoseerd. Het supernatant wordt
met CaO gedefosfateerd bij een pH van
10. Het fosfaatslib wordt via de voorbezinking naar de gisting gevoerd.
De overloop van de nabezinkers wordt
genitrificeerd in 'oxydatiebedden'
(nitrilicatietorens). De torens zijn gevuld
met een kunststof vulmateriaal en moeten
worden geënt met nitrificerend slib. Er is
sprake van geforceerde tegenstroom
beluchting. Ook in de 'winter' is er sprake
van goede nitrificatie. Denitrificatie wordt
vervolgens uitgevoerd in gefluïdiseerde
zandbedden (slib op drager). Er wordt
methanol gedoseerd aan het nitraatrijke
effluent van de oxydatiebedden. Circa
20% van de vloeistofstroom wordt over
het zandbed gerecirculeerd. Een hydrocycloon houdt het zand in het systeem.
Vervolgens wordt de vloeistofstroom
onderworpen aan dual-media zandfiltratie
(gravitatie). Voor en na de zandfiltratie
wordt gechloreerd (totaal circa 1.300 kg/
dag). Met bisulfiet wordt restchloor
verwijderd. Via een cascadebeluchting
wordt het glasheldere water geloosd op de
Steamboat Creek. Slib wordt in de
landbouw toegepast en gestort. De jaargemiddelden van enkele parameters in het
effluent bedragen:
BZV 2 mg/l;
NH 4 -N 3 mg/l;
P tot
0,23 mg/l (bij een influent Ptot van
10 mg/l).

• Tahoe Truckee Sanitation Agency
Water Reclamation Plant.
De Tahoe Truckee Sanitation Agency
Water Reclamation Plant (TT WRP) is
gebouwd in 1978 en uitgebreid in 1983.
De capaciteit is circa 70.000 i.e. (voor een
belangrijk deel voor het wintersporttoerisme in de omgeving van Squaw
Valley). De belasting is gemiddeld circa
40.000 i.e. (15.000 mVdag). De doelstelling was om al het afvalwater dat werd
geloosd op Lake Tahoe in deze inrichting
te behandelen en te lozen op de Truckee
River. Deze rivier is essentieel in het
kader van de watervoorziening, reden
waarom de best beschikbare technieken
voor de waterbehandeling zijn toegepast.
De investering bedroeg circa 25 miljoen
US dollar. De operationele kosten
(exclusief kapitaalslasten) bedragen $ 108
per inwoner per jaar. Er zijn 52 mensen
werkzaam op de installatie.
Op de installatie zijn de volgende
technieken toegepast: actief-slibbehandeling met zuivere zuurstof,
biologische P-verwijdering volgens het
phostrip-procédé (fosfor-fixatie met kalk,
de strippertank wordt voorzien van een
kleine hoeveelheid primair slib),
recarbonisatie, meerlaags filtratie
(zwevende-stofverwijdering en verbetering desinfectie), actief-koolfiltratie
voor de verwijdering van organische
microverontreinigingen, ionenwisseling
voor de verwijdering van ammonium,
regeneratie van de spoelvloeistof van deze
ionenwisselaar met het lucht-stripabsorptie proces, desinfectie met doorgas.
Het effluent wordt uiteindelijk door
infiltratie via het bodempakket in de
Truckee River geloosd. Op deze wijze
ontstaat een verdere bescherming van het
oppervlaktewater. Het uit het luchtstripabsorptieproces teruggewonnen
ammonium-sulfaat wordt als vloeibare
kunstmest gebruikt in de omgeving. Slib
wordt vergist en met een filterpers
mechanisch ontwaterd. Het anorganische
slib wordt hierbij gebruikt als precoat. Het
slib wordt vervolgens gestort.
De effluentwaarden van deze installatie
zijn gemiddeld:
CZV
Gesusp. stof
P Iot
N

26
mg/l
1,1 mg/l
0,43 mg/l
6,6 mg/l

Vergelijking met de Nederlandse
situatie
In de vergelijking van de situatie in de VS
met die in Nederland zijn enkele
opvallende verschilpunten en overeenkomsten te onderkennen.
Allereerst zal een ieder er toch enigszins
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door verrast zijn dat de waterhuishouding
in dit deel van de wereld net zo strikt
gereglementeerd is als in Nederland en
alle aspecten van beschikbaarheid van
water, watergebruik en waterkwaliteit
zowel ondergronds als bovengronds net
zo nauw samenhangen als in Nederland.
Ook bepaalde ontwikkelingen op het
gebied van wetgeving en prioriteitsstelling
vertonen overeenkomsten met die in
Nederland. Wellicht wijst dit erop dat er
enige logica is in deze ontwikkelingen.
Aan de andere kant bestaan er uiteraard
ook enkele opmerkelijke verschillen in
situatie en aanpak van de problematiek.
Hierbij moet in de eerste plaats gedacht
worden aan de grote waterschaarste in dit
gebied, terwijl er ook sprake is van een
gigantische waterverbruik van de
Amerikanen (4-5 maal meer dan in
Nederland per hoofd van de bevolking).
Dientengevolge is het afvalwater tamelijk
sterk verdund. Het valt op dat er grote
verschillen zijn per regio in de mate van
waterbehandeling. xMleen primaire behandeling en lozing van alle emissies op
zee aan de ene kant, tegenover vérgaande
behandeling in drie of meer processtappen. De indruk bestaat overigens dat
er over het algemeen nog weinig sprake is
van nutriëntenverwijdering. Hen volgend
verschil is dat er in de VS bij alle bezochte
installaties sprake is van desinfectie
(meestal chlorering) van het effluent.
Desinfectie is voor de Amerikanen zeer
belangrijk. De persoonlijke risico's van
besmetting worden overigens gezien als
het grootste obstakel bij de verdere
invoering van hergebruik van afvalwater.
In het licht van aansprakelijkheid moet
wellicht ook de soms wat overdreven
aandacht voor monitoring worden
geplaatst, 10.000 analyses per maand op
een zuiveringsinstallatie is geen uitzondering. Verder zij opgemerkt dat de
Amerikanen veel aandacht besteden aan
veiligheidsaspecten en voorlichting, zowel
voor de werknemers als het publiek.
Door het feit dat in de meeste gevallen de
federale overheid de investeringen voor
het grootste deel voor zijn rekening neemt
is het duidelijk dat bespaard wordt op
operationele kosten ten koste van de
kapitaalslasten. Enkele gevolgen hiervan
(volledig gescheiden houden van processtappen die in Nederland worden
gecombineerd, fosfaatstrippen zonder
toevoeging van chemicaliën) geven
misschien aanleiding tot nadere procesoptimalisatie voor onze situatie. Mogelijk
dat ook de in diverse gevallen
gesignaleerde opmenging van verschillend

behandelde deelstromen om te komen tot
het gewenste eindresultaat hiermee te
maken heeft.
Opvallend was natuurlijk ook de grote
aantallen personeelsleden die op de
zuivering actief waren. Bedacht moet
evenwel worden dat dit personeel in de
meeste gevallen ook meer betrokken is bij
de realisatie van bouwwerken en uitvoering van onderhoud en analyses en
monitoring van ontvangende wateren dan
dat dit in Nederland het geval is. Verder
opereert men in veel gevallen in ploegendienst. Wellicht dat ook hier het aspect
aansprakelijkheid (van de werkgever
jegens de werknemers) zijn invloed doet
gelden.
Slotopmerkingen
De ontwikkelingen in Nederland op het
gebied van nutriëntenverwijdering, en
mogelijke toepassing van effluentfiltratie
en hergebruik van afvalwater in het kader
van verdroging en integraal ketenbeheer
hebben de bezochte projecten in de VS in
een bijzonder actueel kader geplaatst. Een
ieder heeft bevestigd gezien dat er in
technisch opzicht geen beperkingen zijn
om over te gaan tot de toepassing van
deze technieken. Vooral de toepassing van
het phostrip-proces op een grote
installatie in de VS sluit aardig aan bij het
in Nederland op bescheiden schaal uitgevoerde onderzoek. Voor de toepassing
van deelstroombehandeling in dit verband
is het - behoudens specifieke omstandigheden - wellicht in Nederland nodig dat
de effluenteisen voor fosfaat nog worden
aangescherpt.
Effluentfiltratie is in Nederland nog niet
toegepast, al is er nadrukkelijk in bepaalde
gevallen studie aan gewijd (onder meer
Groesbeek, Gammelkerbeek, Eindhoven).
Desalniettemin wordt verwacht dat op
afzienbare termijn deze technologie mede
onder invloed van de AMK/MILBOWAeisen in Nederland zijn toepassing zal
vinden. Het is geruststellend te
constateren dat als het nodig is, de
technologie ervoor ook beschikbaar is en
Nederland wat dat betreft zeker een
vooraanstaande positie inneemt.
Terugblikkend op deze reis kan
geconstateerd worden dat zij inhoudelijk
in een aantal opzichten een voorschot
heeft genomen op de toekomstige ontwikkelingen in Nederland, wat getuigt van
visie van de organisatoren. Daarnaast is
de reis organisatorisch goed in elkaar
gezet en in een buitengewoon goede sfeer
verlopen waarvoor de organisatoren, de
heren W. G. Werumeus Buning en
K. F. de Korte, alle lof toekomt.

Naschrift
In de winterperiode 92/93 is het bezochte
gebied getroffen door een aanzienlijke
hoeveelheid neerslag. Hiermee werd een
droogteperiode van circa 6 jaar afgesloten.
Nadere technische informatie over de
bezochte projecten is beschikbaar in de
vorm van een uitgebreider reisverslag en
technische documentatie. De auteurs zijn
bereid aanvullende informatie op verzoek
ter beschikking te stellen.
ir. H.J.W. Postma, Grontmij nv
ir. W. van Starkenburg, Haskoning bv
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'Helofytenfilter'
goed alternatief voor
dure rioolaansluiting
Het zelf thuis zuiveren van het afvalwater
met behulp van een zogenoemd 'Helofytenfilter' is een goed alternatief voor een
dure aansluiting op het riool. S. Leeflang,
voorzitter van de stichting De Twaalf
Ambachten, heeft dit medio september
gezegd op een persbijeenkomst in Boxtel.
Volgens hem wordt die methode in de
toekomst nog belangrijker omdat directe
lozing van afvalwater in de bodem of op
het oppervlaktewater vanaf het jaar 2005
verboden wordt.
Helofyten, zoals riet en mattenbies, zijn
waterzuiverende moerasplanten. Afvalwater dat via een bak met dergelijke
planten wordt gevoerd wordt ontdaan van
stikstof, fosfaat en organische stoffen.
Daarna kan het worden geloosd op een
vijvertje, of voor een deel opnieuw
worden gebruikt bijvoorbeeld als spoelwater voor het toilet. Door dat laatste is
een besparing op het waterverbruik van
40% haalbaar, aldus Leeflang.
Volgens hem wordt in Nederland nog
door ongeveer 175.000 woningen, boerderijen, woonboten en dergelijke direct
geloosd in de bodem of op het oppervlaktewater. Een aansluiting op het riool
kost, zeker in buitengebieden, tienduizenden guldens, aldus Leeflang. Met
de aanleg van een helofytenfiltersysteem
is een bedrag gemoeid van nog geen
10.000 gulden. Leeflang verwacht dat er
de komende jaren een aantal kleine
bedrijfjes zullen ontstaan die zich zullen
gaan bezighouden met de aanleg van
dergelijke kleinschalige systemen. (ANP)
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Drinkwaterslib:Een grenzeloze uitdaging

Inleiding
Onder auspiciën van de Commissie
Onderzoek van de VHWIN en het
Directiecomité van het Studiecentrum
voor Water (SVW) hebben KIWA en
SVW op 12 mei 1993 een workshop
gehouden met als onderwerp 'Reststoffen
uit drinkwaterbereiding'. Het onderwerp
staat sterk in de belangstelling en is
opgenomen in het onderzoekprogramma
van beide instituten. De workshop past in
het voornemen van de VEWIN en SVW
om meer te gaan doen aan onderlinge
kennisuitwisseling.

IR. N. C. WORTEL
KIWA NV
Onderzoek en Advies

IR. W. DIELTJENS
Studiecentrum voor Water

'V,
Genodigden waren leden van
begeleidingskaders van onderzoek
dienaangaande in Nederland en België,
t.w.:
SVW-Programmagroep 'Bodembeheer en
Slib', KIWA-Commissic 'Vlokvorming en
Vlokverwijdering' en KIWA-Werkgroepen
'Slibverwerking' en 'Nuttige Toepassingen
Drinkwaterslib'.
De Commissie Onderzoek werd vertegenwoordigd door zijn voorzitter ir. F. A. van
Dam; KIWA door zijn directeur drs.
W. van de Meent en het Studiecentrum
voor Water door zijn voorzitter dr.
S. Beernaert, beheerder ir. G. Merckx en
directeur dr. W. van Craenenbroeck.
Het Studiecentrum voor Water is een
onderzoekinstituut dat als doelstelling
heeft het (doen) uitvoeren van onderzoek
met betrekking tot alle aspecten van
waterbeheer, watervoorziening, afvalwaterzuivering en drinkwaterbereiding.
Het centrum wordt bekostigd en bestuurd
door haar leden zijnde: de Vlaamse
drinkwaterbedrijven AWW, PIDPA,
TMVW en VMW, de Provincie WestVlaanderen, Aquafin n.v. en publiekrechtelijke ondernemingen. Deze zijn de
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor
het Vlaamse Gewest (OVAM), het Vlaams
Instituut voor Technologisch Onderzoek
(VITO) en het Provinciaal Instituut voor
Hygiëne van Antwerpen.
De door ruim dertig personen bezochte
workshop werd 's ochtends voorgezeten

Samenvatting
Op de Workshop 'Reststoffen uit drinkwaterbereiding', georganiseerd door het
Studiecentrum voor Water en KIWA NV Onderzoek en Advies hebben diverse
sprekers van Vlaamse en Nederlandse zijde de vele aspecten belicht van het
omgaan met reststoffen in casu drinkwaterslib.
Centraal stonden de nog te plegen technische, logistieke en ook bestuurlijke
inspanningen om te komen tot een reguliere en milieuhygiënisch goede wijze van
nuttige inzet van drinkwaterslib.
Ook door een verwachte verdere stijging van de reststoffenproduktie, de
opwaartse druk op storttarieven en de invoering van milieuzorgsystemen wordt
een kritische evaluatie over milieu-aspecten van zuiveringsprocessen zeer van
belang geacht.
Een belangrijke constatering was ook dat milieubeleid en regelgeving die juist
bedoeld zijn om het omgaan met afvalstoffen in goede banen te leiden nog steeds
veel vragen oproepen.

door dr. ir. A. Graveland (Gemeentewaterleidingen Amsterdam) en 's middags
door ir. L. Debaene (OVAM).
In zijn welkomstwoord benadrukte dr.
S. Beernaert (voorzitter Raad van Beheer
SVW) de primeur van deze workshop in
de samenwerking tussen KIWA en SVW.
Tot op heden zijn de inspanningen van
drinkwaterbedrijven voornamelijk gelegen
in het leveren van een produkt van topkwaliteit met name drinkwater. De verwerking van de ontstane reststoffen i.e.
drinkwaterslib, moet naar huidige
inzichten ook de toets der milieuhygiënische en wettelijke kwaliteitskritiek
doorstaan. Vooral nuttig gebruik van het
vrijkomende slib is een interessante optie.
Algemene probleemstelling en
ontwikkeling regelgeving en produktie
in Nederland
'Wat maakt ons afvalprobleem uniek', zo

vroeg ir. H. M. M. Koppers (KIWA) zich
af. We zijn als producent verantwoordelijk
voor de residuen van de zuivering, maar
effectieve controle over het ontstaan in
kwantitatieve en kwalitatieve zin
ontbreekt. De omvang van de reststoffenproduktie bij waterleidingbedrijven zal
verder toenemen (afb. 1), terwijl ook een
breder spectrum aan emissies te
verwachten is (brijn, biologisch slib). En
dit alles verspreid over circa
250 produktielokaties.
Nationale regelgeving en EG-Richtlijnen
(o.a. Gevaarlijke Afvalstoffen 91/689
EPG) en het beleid van Rijksoverheid
(NMP(+)) en VEWIN (Milieuplan)
inzake afvalstoffen laten weinig twijfel
over de marsroute: minder afval, minder
storten, meer hergebruik en nuttige
toepassing. Door een, in procestechnologische zin, betere slib- en spoelwaterbehandeling verschaffen we ons een

Afb. 1- Ontwikkeling van reststoffenproduktie bij debereidingvan drinkwaterm Nederland.
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goede uitgangspositie om aan (enkele)
milieudoelstellingen te voldoen. Zeker is
dat forse financiële prikkels te verwachten
zijn om de stortoptie te verlaten en de weg
van nuttige inzet en recycling in te slaan.
Verwezenlijking hiervan hangt niet slechts
af van (milieu)technische/logistieke
factoren maar is ook een managementprobleem met bestuurlijke insteek.
Algemene probleemstelling en
ontwikkelingen regelgeving en
produktie in Vlaanderen
Ir. L. Debaene (OVAM en programmaleider bij SVW voor bodem en slib), gaf
een historisch overzicht van de Vlaamse
milieuwetgeving.
De verschillende wetten uit het verleden
zijn onlangs samengebracht in een uitvoeringsbesluit op het milieuvergunningsdecreet, Vlarem titel 1 (Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning).
Volgens dit Executieve besluit ressorteert
drinkwaterslib onder de noemer waterzuiveringsslib en wordt als een bijzondere
afvalstof gerangschikt, die dus afhankelijk
van de herkomst verschillende kwaliteiten
kan bezitten. Behalve de mogelijkheid om
drinkwaterslib te deponeren op een stortplaats bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen (categorie 2) kan dit slib als enige
afvalstof gestort worden op een monodeponie.
Een vergunning voor dergelijke monodeponie werd door het waterleidingbedrijf
PIDPA aangevraagd en verkregen. De
vergunningsvoorwaarden zijn dezelfde als
voor een categorie 2 stortplaats. De
vergunningsduur werd van de klassieke
20 jaar op 10 jaar teruggebracht met de
argumentatie dat de nuttige inzet moet
worden gestimuleerd.
In een tweede deel werd de Europese
Regelgeving inzake afvalstoffen en
gevaarlijke afvalstoffen toegelicht. De
OVAM-visie over de afvalstoffencatalogus
werd verduidelijkt. Belangrijk is het idee
om de gevarencode te koppelen aan de
bestemming die een afvalstof krijgt.
Tenslotte werd een overzicht gegeven van
de produktie aan drinkwaterslib in
Vlaanderen. De huidige hoeveelheid
bedraagt ongeveer 10.500 ton droge stof
per jaar die in 2000 zal stijgen tot bijna
14.000 ton droge stof per jaar, vooral door
capaciteitsuitbreiding van de drinkwaterproduktie in Vlaanderen.
Slibontwatering en terugwinning van
spoelwater in Nederland
Ir. N.C).Wortel (KIWA) constateert dat de
keuze van ontwateringstechnieken voor
drinkwaterslib en de verwachting
aangaande conditioneringsbehoefte en
prestaties van apparatuur nog steeds meer

ambacht dan wetenschap is. Dus zijn
(dure) full-scale proeven met ontwateringsapparatuur met relatief grote
slibstromen vooralsnog noodzakelijk. Uit
ruwwaterkwaliteit en procesvoering bij de
zuivering is globaal wel een inschatting te
maken van de te verwachten ontwaterbaarheid van het gevormde slib. Iets meer
- maar nog niet genoeg - informatie geeft
de bepaling van karakteristieken van het
slib zoals filtreerbaarheid en sedimenteerbaarheid. Een zeer goed ontwaterbaar slib
behoeft geen of nauwelijks conditionering
en kan probleemloos met de bekende
technieken worden ontwaterd. Bij zeer
moeilijk ontwaterbare slibsoorten wordt
fysische conditionering met het vriesdooiproces en toepassing van elektroosmose aantrekkelijk.
Het blijft echter voorlopig een vrome
wens om op basis van laboratoriumproeven een exacte technisch/
economische evaluatie van een slibbehandelingssysteem te maken. In het
verleden is veelvuldig gebleken dat
conclusies over de werking van
apparatuur op basis van lab-tests eerder te
maken hadden met wishfull thinking van
de leveranciers dan met de realiteit. Is
eenmaal een configuratie/systeem voor
slibontwatering gekozen, zijn
ontwateringsparameters goed bruikbaar
voor de optimalisatie van het geheel.
De in de toekomst te verwachten
strengere eisen aan te storten slib over
einddroge-stofgehalte (hoger), afschuifspanning (groter) en organisch stofgehalte
(lager) leiden - tezamen met stijgende
transport- en stortkosten - tot een forse

toename van de kosten van slibverwijdering. Dit houdt in dat het aantrekkelijker wordt om de drinkwaterbereiding nog eens door te lichten op zijn
mogelijkheden om een geringere hoeveelheid beter ontwaterbaar slib van een
betere kwaliteit te produceren.
Spoelwaterterugwinning
Spoclwaterterugwinning heeft door beleid
van rijks-/provinciale overheid en VEWIN
de wind goed in de zeilen. Bij de (oever)grondwaterbedrijven is dit momenteel het
meest urgent. Behalve dat de terugwinning lonend kan zijn (de investering
om tot WVO-kwaliteit te komen is al ruim
de helft van het totaal voor terugwinning),
komt ook het slib in de procesmatig
bedreven installatie zodanig vrij dat het
gemakkelijk op velerlei wijzen nuttig kan
worden ingezet.
Anno 1993 wordt bij (oever)grondwaterbedrijven van de 22,6 Mm spoelwater die
jaarlijks vrijkomt slechts 0,6 Mm 3 teruggewonnen (Aalsterweg, RNE en Tilburg,
TWM). Een derde lokatie waar spoelwater wordt teruggewonnen is in een
inloopfase (Weerseloseweg, WOT) en bij
twee lokaties is de bouw zo goed als
gereed (Seppe, WNWB; Welschap, RNE).
Bij tientallen lokaties doen waterleidingbedrijven en KIWA onderzoek naar
procesmatige behandeling van spoelwater
en slib; vaak met het oog op (toekomstige) spoelwaterterugwinning.
Belangrijk aandachtspunt bij spoelwaterterugwinning is de microbiologische
gesteldheid (kiemgetal, sporen, Aeromonas

Afi. 2 - I'erdeling van helin Ilaanderen vrijkomende drinkwaterslib (op droge-stoßasis, 1991)naarontwateringsmethode.
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etc.) en de biologische stabiliteit in
verband met de nagroeipotentic in het
leidingnet.
Modellering van slibontwatering
Ir. W. Dieltjcns, wetenschappelijk medewerker bij SVW, gaf in zijn lezing een
overzicht van de ontwateringsinfrastructuur die bij de drinkwatermaatschappijen tot op heden al is gerealiseerd.
Circa 75% van de slibhoeveelheid op basis
van droge stof wordt op efficiënte, procesmatige wijze ontwaterd tot een stortklaar
produkt (afb. 2).
Niettemin blijft men bij SVW de unitoperations in detail bestuderen, vaak uit
oogpunt van kosten-optimalisatie. De
gevolgde methodiek is vooral gericht op
kwantitatieve modellering, uitgaande van
welgekozen karakterisatietesten voor de
ontwaterbaarheid van het slib. De
mogelijkheden van een dergelijke aanpak
werden geïllustreerd aan de hand van een
ontwerp voor persfiltratie.
Vooral de snelle stijging van de storttarieven lijkt een stimulans om verdergaande ontwatering van het slib in overweging te nemen.
Filosofie bij optimalisering zuivering
Milieu-effecten hebben te weinig
aandacht gekregen bij de ontwikkeling
van nieuwe zuiveringen, stelde ir.
P.J. Buijs van KIWA. Vanaf de jaren
zeventig zijn grote technologische ontwikkelingen in gang gezet op het gebied
van de zuivering van oppervlaktewater.
Deze zijn in eerste instantie gericht op het
behalen van de vereiste drinkwaterkwaliteit. Verwerking/verwijdering van de
vrijkomende reststoffen was meestal een
sluitpost. Sommige activiteiten die erop
gericht zijn de waterkwaliteit te
verbeteren, kunnen nadelig uitpakken
voor het milieu: zo is voor diepinfiltratie
een lage deeltjesconcentratie (MFI)
noodzakelijk, wat een hogere vlokmiddeldosering, dus een stijgende slibproduktie
betekent.
Door de milieu-aspecten van verschillende procesonderdelen in kaart te
brengen moet bepaald worden waar
ingrijpen in het proces het hoogste
rendement oplevert.
Er is een groot aantal oplossingsrichtingen
om de milieu-effecten van de zuivering te
beperken. Een goed beheer van analyseen voorraadbekkens beperkt de algengroei. Zeker actief visbeheer, waarbij
snoeken worden ingezet om de
zoöplankton etende brasems te verwijderen, lijkt een uit milieu-oogpunt
aantrekkelijke oplossing. Zoöplankton
(watervlooien e.d.) eet namelijk algen
waardoor deze zonder chcmicaliën-
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dosering grotendeels worden verwijderd.
Het toepassen van nieuwe vlokmiddelen,
zoals geprepolymeriseerde ijzer- en
aluminiumzouten leidt in veel gevallen tot
betere prestaties bij lagere vlokmiddeldosering. Door afvalstromen gescheiden
te verwerken, wordt de nuttige inzetbaarheid van het afval vergroot. Zo levert een
mengsel van kalk- en ijzerslib een moeilijk
af te zetten afvalprodukt op. Afzonderlijk
kunnen de beide afvalstromen wel nuttig
worden ingezet.
Behalve boven genoemde oplossingen zijn
er nog veel meer mogelijkheden te
noemen. In een grote hoeveelheid
mogelijkheden schuilt echter een bezwaar:
lang niet alle wegen leiden - in tegenstelling tot het spreekwoord - naar Rome,
of komen daar via een omweg. Daarom is
het nodig de milieu-aspecten van
zuiveringstechnieken te bestuderen om
zeker te zijn van milieurendabele
oplossingen. Ken integrale aanpak van de
zuivering, de milieu-effecten inbegrepen is
hierbij noodzakelijk.
Nuttige aanwendingsmogelijkheden
voor reststoffen van drinkwaterbereiding en hun milieu-impact
Dr. F. Geuzens, projectleider op de
afdeling leefmilieu van de Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek
(VITO), besprak het onderzoek binnen
SVW over de nuttige inzet en de milieuimpact van drinkwaterslib.
Kvaluatie van de milieu-impact van het
storten van drinkwaterslib moet worden
beoordeeld op basis van het uitlooggedrag
van het slib. Experimenten om meer

gegevens hierover te verzamelen, zijn
lopende.
Met betrekking tot de nuttige afzet van
drinkwaterslib wordt, naast het hergebruik
op rwzi's, vooral aandacht geschonken aan
de interne recycling van vlokmiddel en
aan de afzet in de grofkeramische en
cementindustrie. Interne recycling van
vlokmiddel uit aluminiumhoudend slib
kan gebeuren via basische resolubilisatie
van het aluminium. SVW onderzoekt de
technische en economische haalbaarheid
van deze techniek. Ontijzeringsslib blijkt
bruikbaar te zijn in de baksteenfabricage
tot een toevoeging van slib aan klei van
5 à 10%. Bij hogere toeslagen neemt de
kwaliteit van de baksteen af vooral met
betrekking tot mechanische sterkte en
vorstbestendigheid. Dit blijkt ook al het
geval bij relatief lage dosering van
aluminium-houdend slib.
Nuttige inzet van slib bij rwzi's
Het onderzoek naar nuttige toepassing
van ijzerhoudend slib heeft zich in
Nederland - aldus dr. ir. S. G. J. Heijman
(KIWA) - de laatste jaren geconcentreerd
op toepassingen bij de zuivering van
afvalwater. Voor deze keuze is een aantal
redenen aan te geven: de drinkwatersector
en de afvalwatersector zijn geestverwanten; er is een lokale of regionale
afzet van slib mogelijk; er wordt voor de
chemische defosfatering een grote vraag
naar ijzerzouten verwacht en de afvalwatersector is in principe al een verwerker
van afval.
Ijzerhoudend drinkwaterslib is als
grondstof te gebruiken voor het ver-

Afb. 3 - Verdelingvan arseen overrastefase (afvakvalerslih) envloeibarefase (effluent) bij dosering vatt
commercieel iperchloride enopgewerkt ijzerhoudend Wea-driiikzvaterslib.
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wijderen van sulfide en fosfaat in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Sulfidebinding
heeft zich in de praktijk al bewezen. Op
16 lokaties in Nederland wordt ijzerhydroxydeslib gedoseerd in het rioolwaterzuiveringsproces met als doel de
hinderlijke gevolgen van de sulfidevorming (stank, krooncorrosie en verontreiniging biogas) tegen te gaan. De
verwachting is echter dat deze afzetmogelijkheid in de toekomst niet sterk in
volume toe zal nemen. Wel wordt een
groeiende vraag naar ijzer verwacht in
verband met de fosfaatlimitering in
effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties vanaf 1995. Bij het oplossen
van ijzerhoudend slib in zuur ontstaat een
ferrichloride-oplossing met daarin nog
geringe hoeveelheden onopgeloste
bestanddelen. Dit produkt kan als 'second
grade' vlokmiddel ingezet worden bij de
voorbezinking of in de aërobe zuivering
ter vervanging van 'first grade' ferrichloride. Ook qua concentratie zware
metalen is dit opgewerkte vlokmiddel
meestal te vergelijken met commercieel
vlokmiddel.
Circa 40% van het ijzerhoudend slib bevat
een verhoogde concentratie arseen. Voor
deze hoeveelheid slib wordt een milieuhygiënisch verantwoorde oplossing
gezocht waarbij als uitgangspunt geldt dat
arseen niet diffuus in het milieu mag
worden verspreid. Er worden toepassingen gezocht waarbij het arseen
geconcentreerd in een andere afvalstroom
weer vrijkomt. Hen onderzochte mogelijkheid wordt getoond in afbeelding 3. Hen
andere mogelijkheid is arseen vóór nuttige
toepassing uit het slib te verwijderen
(ontarsening). Op laboratoriumschaal zijn
6 ontarseningsmethoden onderzocht
waarvan er mogelijk 3 nadere studie
behoeven.
Slotbeschouwing
De belangstelling voor behandeling en
bestemming van bij drinkwaterbereiding
vrijkomende reststoffen is sterk stijgende.
In een tijdsbestek van twee maanden zijn
over het onderwerp twee workshops en
een studiedag gehouden. Behalve de in dit
artikel beschreven workshop vond op 18
maart de IAWQ Studiedag 'Valorisation
des Produits Residuaires de L'Epuration
des Eaux' plaats te Gembloux (B) en werd
op 25 maart te Utrecht de workshop
'Nuttige inzet van drinkwaterslib bij rwzi's'
georganiseerd door KIWA en de Subcommissie van de Nederlandse
Vereniging voor Afvalwaterbehandeling
en Waterkwaliteitsbeheer (NVA).
Op de workshop bleek dat het onderzoek
in Nederland en België elkaar aanvult. In
Nederland richt men zich op korte termijn

op nuttige inzet van slib bij rwzi's, terwijl
in België de modellering van slibontwatering met het oog op storten wordt
onderzocht. Onderzoek aangaande nuttige
inzet richt zich vooral op inzet bij
baksteenfabricage en op interne recycling
als vlokmiddel.
Geconstateerd is dat de Nederlandse en
Vlaamse milieuwetgeving op een aantal
onderdelen verschillen en dat de vertaling
ervan naar praktische oplossingen veel
hoofdbrekens opleven. Kritiek van Nederlandse zijde concentreert zich op de
onderbouwing van de concentratiegrenswaarden voor diverse elementen/stoffen
zoals vastgelegd in het Besluit Aanwijzing
Chemische Afvalstoffen (BACA) ex. Wca.
Het bij het ministerie van VROM uit te
voeren project 'Evaluatie Milieurisico's' zal
waarschijnlijk antwoord gaan geven op de
vraag of de arseen-molensteen nog wel
terecht om de nek van de waterleidingbedrijven hangt. De overheersende
mening van de deelnemers was dat dit
niet terecht is.

Watergebied herstelt snel met
actief biologisch beheer
Het experiment met actief biologisch
beheer heeft in het Duinigermeer bij
Giethoorn snel positieve resultaten opgeleverd: het water is veel helderder en de
planten hebben zich massaal ontwikkeld.
Het is wellicht de eerste stap naar een
blijvend helder Duinigermeer dat rijk is
aan flora en fauna. Het Zuiveringschap
West-Overijssel en de Vereniging Natuurmonumenten hebben dit op 16 juli jl.
bekend gemaakt tijdens een excursie in
het proefgebied.
Het Duinigermeer was, zoals vele plassen,
meren en sloten in Nederland, flink
verontreinigd met meststoffen, afkomstig
uit de landbouw en huishoudens. De
algengroei was hierdoor zeer groot. Wat
tot gevolg had dat er steeds minder licht
in het water doordrong. Planten konden
zo slecht groeien. Omdat de snoek van
plantenrijk water houdt dunde deze
vissoort sterk uit.
De brasem, de belangrijkste prooi van
snoek, nam fors in aantal toe. Aangezien
op de menukaart van de brasem veel
watervlooien staan daalde het aantal van
deze diertjes. En dat terwijl watervlooien
bij uitstek algeneters zijn. De vertroebeling van het water werd bovendien
in de hand gewerkt doordat de brasems
de eigenschap hebben om op zoek naar
voedsel de bodem te omwoelen.

Het Zuiveringschap West-Overijssel en
Natuurmonumenten besloten een poging
te wagen om de negatieve spiraal in de
ontwikkeling van het Duinigermeer te
doorbreken. Hiervoor moest in de eerste
plaats de lozing van meststoffen worden
verminderd. Daar is volgens het
zuiveringschap de laatste jaren veel aan
gedaan. Inmiddels zijn er omstandigheden
bereikt die helder water mogelijk maken.
Maar de natuur moet wel een handje
worden geholpen. Dat kan met behulp
van actief biologisch beheer.
De eerste maatregel in het kader van het
actief biologisch beheer werd in 1992
genomen door het meer visdicht af te
sluiten, zodat er niet langer vis vanuit het
Giethoornse Meer kon binnendringen.
Vervolgens werd ruim 75 procent van de
in het meer aanwezige brasem weggevangen. Door het uitzetten van snoek
zorgde men er voor dat de brasemstand
op natuurlijke wijze op peil kon worden
gehouden. Dit had weer tot gevolg dat er
meer watervlooien kwamen om de algen
weg te eten.
Tijdens de rest van de proefperiode, die
begin 1995 eindigt, moet blijken of zich
een snoekstand ontwikkelt die sterk
genoeg is. Dat is vooral afhankelijk van
een goede vegetatie. Ook moet worden
afgewacht of de voorzieningen om ongewenste vis te weren afdoende zijn en de
vegetatie zo'n invloed heeft op het meer
en de sliblaag dat de wind minder greep
krijgt op de helderheid van het water.
(ANP)

Studiedag ongevallen- en
rampenbestrijding
De Landelijke Contactgroep Rampenbestrijding organiseert op 18 november
1993 in de Jaarbeurs te Utrecht een
studiedag ongevallen- en rampenbestrijding.
Het ochtendprogramma voor deze
studiedag gaat uitgebreid in op de onlangs
door de ministeries van Binnenlandse
Zaken en Justitie uitgebrachte rapportage
Integrale Veiligheid. In het middagprogramma wordt vooral aandacht
gevraagd voor de verstoring van de nutsvoorzieningen. De klantgerichtheid van de
nutsbedrijven laat het bij grootschalige
verstoring qua informatie naar de burger
toe regelmatig afweten.
Nadere inlichtingen: Landelijke Contactgroep Rampenbestrijding, Congresadministratie, Binnenstraat 10,
5373 AZ Herpen.

