Kleinschalige anaërobe zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Praktijkproef met drie UASB-reactoren

1. Inleiding
1.1. Achtergrond
De afvalwaterproduktie in Nederland zal
in 1990 naar schatting 24,7 miljoen
inwonerequivalenten (i.e.)* bedragen.
Hiervan wordt ongeveer 7,1 miljoen i.e.
door rwzi's en overige lozingspunten op
het Nederlandse oppervlaktewater
geloosd [2].Ongeveer 5% van de
produktie (1,2 miljoen i.e.) komt vanuit
objecten die niet op rioolstelsels en rwzi's
zijn aangesloten.

gebaseerd overzicht van de niet op
riolering en rwzi aangesloten verspreide
bebouwing wordt gegeven in tabel I.
1.2. Doelvan het onderzoek
Het doel van het project was te onderzoeken in hoeverre anaërobe (voor)zuivering van huishoudelijk afvalwater
mogelijk is met behulp van reactoren van
het type 'Upflow Anaerobic Sludge
Blanket' (UASB) onder Nederlandse
klimatologische omstandigheden, bij
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Het gaat hierbij om verspreide
bebouwing, dat wil zeggen afgelegen
woningen, boerderijen, kampeerterreinen,
jachthavens etc, waarvan het vrijwel
ongezuiverde afvalwater direct wordt
geloosd op het oppervlaktewater of in de
bodem. Wegens te hoge aansluitkosten zal
ook in de toekomst naar verwachting geen
aansluiting worden gerealiseerd [3].
Van de geproduceerde 1,2 miljoen i.e.
wordt ongeveer 70% geloosd op het
oppervlaktewater en 30% via een zakput
in de bodem [4], In sommige gevallen
heeft het afvalwater een beperkte
zuivering ondergaan in een beerput of een
septic tank. Het aandeel van de lozingen
door verspreide bebouwing is relatief
hoog: ongeveer 5% van de totale
produktie aan i.e. resulteert in ongeveer
10% van de totale lozing aan i.e. op het
Nederlandse oppervlaktewater [2].
Lokaal kan het probleem echter aanmerkelijk groter zijn wanneer er sprake is
van lozingen in kleine sloten en meertjes.
De bodeminfiltraties dragen daarnaast bij
aan de vervuiling van bodem en grondwater [5], Een op recente ramingen [6]
* Onder een i.e.wordt hier verstaan: 136 gram
zuurstofverbruik van het per persoon per etmaal
geproduceerde afvalwater (94 gram CZV +
42gramNKj) [1],

Tabel I- Overzichtvan denietopriolering enrwzi
aangesloten verspreide bebouwing in Nederland.
Soorten objecten

Aantallen

Woningen (4% woningbestand)
Boerderijen
Recreatieterreinen
Instituten, kantoren enzovoort
Industrie

200.000-235.000
50.000- 65.000

Totaal

275.000-343.000

4.000- 6.000
1.000- 2.000
20.000- 35.000

kleinschalige lozingpunten. Het achterliggende doel hierbij was het vinden van
oplossingen voor het probleem van de
lozingen door verspreide bebouwing.
Tevens is nagegaan of de UASB-reactor
voor dit doel voordelen biedt ten opzichte
van de traditionele septic tank.
1.3. UASB-reactor en septictank
Bij septic tanks berust de zuivering van
het afvalwater voor een groot deel op
afscheiding van bezinkbare en
opdrijvende vaste stoffen. Afbraak van
organisch materiaal vindt in geringe mate
plaats wegens onvoldoende contact tussen
het slib (met anaërobe bacteriemassa) en
het afvalwater, door de overwegend
horizontale doorvoer van het influent.
Bij anaërobe reactoren volgens het UASBsysteem wordt het influent als het ware
van onderaf door het slib geleid en
stroomt het water opwaarts door de

Samenvatting
In Nederland lozen ongeveer
300.000 objecten, afgelegen woningen,
boerderijen, recreatieterreinen etc, hun
nagenoeg onbehandelde huishoudelijke
afvalwater direct op het oppervlaktewater dan wel in de bodem. De totale
vervuilingswaarde van deze kleinschalige lozingspunten bedraagt ongeveer 1,2 miljoen inwonerequivalenten
(i.e.). Dit is 5% van de totale Nederlandse produktie aan i.e. en resulteert
in ongeveer 10%van de totale lozing
aan i.e. op Nederlands oppervlaktewater. Door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne
(RIVM) is, in samenwerking met de
Landbouwuniversiteit Wageningen
(LUW), onderzoek verricht naar de
toepasbaarheid van anaërobe zuivering
met UASB-reactoren bij het (voor)zuiveren van het huishoudelijk afvalwater van deze objecten. Het onderzoek werd vanaf september 1986 t/m
december 1988 uitgevoerd met drie
UASB-reactoren, elk met een inhoud
van 1,2 m 3 . Twee van de reactoren
ontvingen was- en toiletwater (grijs
afvalwater), terwijl de derde reactor
werd gevoed met alleen toiletwater
(zwart afvalwater). Uit het onderzoek is
gebleken, dat de zuiveringsprestaties
sterk afhankelijk zijn van de reactortemperatuur. Beneden 12°C berust de
zuivering in hoofdzaak op bezinking,
terwijl boven 12°C de microbiële
omzetting van organisch materiaal
toeneemt. Gemiddeld over een heel
jaar bleken verwijderingsrendementen
van 30 à 50% haalbaar voor CZV-totaal
(CZVt) en BZV (vergelijkbaar met
goed functionerende septic tanks in
Nederland). Gedurende 3 à 4 maanden
per jaar vond boven 12°C volledige
omzetting plaats van vluchtige vetzuren
in methaan. In deze periode werden
CZVt- en BZV-rendementen bereikt
van ruim 70% (vergelijkbaar met de
gemiddelde jaarrendementen van
UASB-reactoren voor de zuivering van
huishoudelijk afvalwater in de tropen).
De microbiële activiteit werd soms
ernstig verstoord door factoren, die
tijdens het project niet konden worden
geïdentificeerd. Voorts is gebleken dat
de anaërobe biomassa slechts langzaam
adapteert aan het influent en stijgende
reactortemperatuur. Het UASB-systeem
moet gezien worden als een voorzuiveringsmethode: verwijdering van
stikstof- en fosforverbindingen werd
niet geconstateerd. De vrije lozing van
biogas en effluent kan aanleiding geven
tot stankproblemen.

357

H , 0 (24 1991, nr. 13

reactor. Op deze wijze wordt een beter
contact bereikt tussen slibmassa en het af
te breken organisch materiaal.
1.4. Het anaërobeproces
Bij het anaërobe proces wordt organisch
materiaal zonder toevoer van zuurstof
omgezet tot methaan, kooldioxyde en
water, in een microbiologische voedselketen van diverse soorten bacteriën. De
volgende procesfasen kunnen hierbij
worden onderscheiden [7]:
1. Hydrolyse: Omzetting van biopolymeren (koolhydraten, vetten en
eiwitten) tot oplosbare monomeren
(suikers, vetzuren en aminozuren).
2. Fermentatie (zuurvorming) : Omzetting
van suikers, vetzuren en aminozuren tot
vluchtige vetzuren, waterstof, kooldioxyde,
en ethanol, en ammoniak en zwavelwaterstof.
3. Acetogenese (intermediaire zuur-

vorming): Omzetting van vluchtige
vetzuren en ethanol tot acetaat, waterstof
en kooldioxyde.
4. Methanogenese: Vorming van methaan
uit acetaat, kooldioxyde en waterstof.
1.5. Opzet van het onderzoek
Het praktijkonderzoek met drie UASBreactoren is van september 1986 tot en
met december 1988 uitgevoerd door het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne (RIVM) en de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW), met
medewerking van Staatsbosbeheer [8].
Het UASB-principe is ontwikkeld door de
LUW, het technisch ontwerp van de
toegepaste reactoren is uitgevoerd door
het RIVM. Het ontwerp van de reactoren
was gebaseerd op de verwerking van het
afvalwater van één huishouden (circa
5 i.e.), met een minimum hydraulische
verblijftijd (HVT) van een etmaal, wat
resulteerde in een minimum reactor-

2. Materialen en methoden
De reactoren bestonden uit een metalen
romp met een PVC binnenwerk. Zij waren
geplaatst in geventileerde betonnen
kelders en omwikkeld met isolatiematten.
De proefopstelling is schematisch weergegeven in afb. 1.
Afb. 2 toont een van de reactoropstellingen in de constructiefase.
Van de reactoren werden eenmaal per
week het influent en het effluent, eenmaal
per maand de reactorinhoud en
incidenteel het geproduceerde biogas
bemonsterd en geanalyseerd.
Influentmonsters werden door een
automatisch bemonsteringsapparaat
afgetapt en gekoeld bewaard in een
verzamelvat. Voor de drie reactoren was
slechts één bemonsteringsapparaat en één
versnijdende pomp beschikbaar, zodat het
influent van de reactoren per toerbeurt
gedurende enkele maanden werd
bemonsterd (als steekproef). Zowel het
effluent als de reactorinhoud werden bij
de bemonstering handmatig afgetapt.
De reactortemperatuur, de pH van
influent, effluent en reactorinhoud en ook
het debiet van het afvalwater en de
biogasproduktie werden wekelijks ter
plaatse bepaald. Een beschrijving van de
verschillende analyses die werden uitgevoerd aan de monsters is gegeven in het
eindrapport van het project [8].

Ajb. 1 - Schema van deproefopstelling.

1:
2:
3:
4:

1,2 m3 UASB-reactor
Influentieiding met pomp en omleiding
Bemonsteringssysteem influent
Effluentleiding met bemonsteringspunt

volume van 0,6 m 3 . Er is gekozen voor
een volume van 1,2 m 3 om pieken in het
debiet en groei van het slibvolume goed te
kunnen verwerken, zonder de verblijftijd
nadelig te beïnvloeden. Twee van de
reactoren werden in het najaar van 1986
geïnstalleerd bij boswachterswoningen
van Staatsbosbeheer (Noordwijk en
Kootwijk). De derde reactor werd eind
1987 geplaatst bij de proefhal te
Bennekom van de Vakgroep Milieutechniek van de LUW. De eerste twee
installaties ontvingen al het toilet- en
waswater van de woningen (grijs water),
hebben ruim twee jaar gefunctioneerd en
zijn na afloop van het project verwijderd.
De derde reactor werd aangesloten op
twee toiletten (zwart water) en werd een
jaar beproefd. De reactor is na afloop van
het project echter niet verwijderd, zodat
vervolgonderzoek op de locatie Bennekom
mogelijk is gebleven.

Gasmeter
Monsterkranen
Temp. registratie
Ventilatie

Aß. 2 -UASB-reactor
inkeldertijdens
constructiefase.

3. Resultaten
3.1. Opstart van dereactoren
De reactoren in Noordwijk en Kootwijk
werden met 160 liter slijkgistingsslib van
de rwzi te Ede gestart en in Bennekom
met 100 liter korrelvormig methaanslib
van de papierfabriek te Eerbeek.
De specifieke methanogene activiteit van
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het entslib bedroeg respectievelijk 0,114,
0,038 en 0,163 (g CH 4 -CZV)/(g OS-dag).
Wegens geringe gasproduktie is de reactor
te Kootwijk in week 27 bijgeënt met
100 liter slib uit Ede en in week 43 met
80 liter slib uit Eerbeek. De specifieke
methanogene activiteit van dit entslib
bedroeg respectievelijk 0,052 en 0,061
(g CH 4 -CZV)/(g OS-dag).
3.2. Bedrijfsaspecten
In Noordwijk en Kootwijk trad stankoverlast rond de woningen op door de
ventilatielucht uit de reactorkelders.
In Noordwijk was verplaatsing van de
uitblaasopening afdoende om het
probleem te verhelpen, in Kootwijk
verdween de stank pas nadat de
verplaatste uitblaasopening werd aangesloten op een met compost gevuld
stankfilter.

en CHj (als CZV) ah voortschrijdend

Aß. 3 - Reactortemperatuur en omzetting van BZV-infl. tot VFA
gemiddelde per acht meetpunten. Reactor Noordwijk.

3.3. Meet- enanalyseresultaten
3.3.1. Gemiddeldeinfluent- en effluentkwaliteit, HVT en reactortemperatuur
Per reactor werd het influent niet
gedurende de gehele onderzoeksperiode
bemonsterd, maar slechts gedurende
enkele maanden, bij wijze van steekproef
De steekproeven zijn representatief
verondersteld voor de gehele onderzoeksperiode, daar de omstandigheden (aantal
personen, gebruik wasmiddelen, etc.) voor
de duur van het onderzoek niet
veranderden. Het effluent van de
reactoren werd tijdens de gehele
onderzoeksperiode bemonsterd.
De gemiddelde waarden van influent,
effluent, HVT en reactortemperatuur
staan vermeld in tabel II.

Aß. 4 - Verwijderingsrendementen van CZVt, CZV}, CZVSSen BZV, als voorschrijdend gemiddelde per acht
meetpunten. Reactor Noordwijk.
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3.3.2. Anaërobe omzettingen
reactortemperatuur
De door de reactoren geproduceerde
hoeveelheid biogas bleek sterk afhankelijk
te zijn van de reactortemperatuur.
Tevens bleken de verzuring en de
methanogenese niet in gelijke mate
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Fabel II - Gemiddelde influentkwaliteit als steekproef (hinnen een betrouwbaarheidsinterval van 95%) en de gemiddelde effluentkwaliteit, hydraulische verblijftijd (HVT) en
reactortemperatuur (standaarddeviatie) van de reactoren in Noordwijk, Kootwijk en Bennekom.
Kootwijk

Noordwijk
Analyse
CZVt
CZVf
CZVss
BZV
VFA
P04t
Po4o
NKj
NH4
pil
Verh.
HVT
kemp.

Influent
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mgCZV/1
mgP/1
mgP/1
mgN/1
mgN/1
CZVt/BZV
uren

°C

976,2
324,8
640,6
453,8
118,6
18,7
13,7
132,3
95,4
6,9
2,2
44,3
13,8

; 125,9)
(51,4)
(95,7)
f71,0)
(32,8)
(2,2)
(2,5)
(5,2)
(9,3)
(0,2)
(0,2)
(13,9)
(3,7)

Effli ent
644,8
294,2
339,6
281,0
119,7
19,6
14,5
92,6
69,5
6,8
2,7

(234,1)
(143,6)
(162,3)
(159,2)
(93,5)
(7,4)
(6,7)
(23,9)
(19,9)
(0,3)
(1,2)

Influent
820,7
352,3
468,4
466,8
65,7
23,6
15,2
49,9
28,9
7,5
1,9
57,2
12,9

(88,1;
45,3
(70,3!
(62,9)
(14,1)
(7,3)
(4,4)
(9,9)
(6,3)
(0,1)
(0,4)
(12,2)
(4,9)

Bennekom
Effl jent

798.0
357,0
441,0
399,1
151,9
20,0
14,8
65,0
45,3
6,8
2,1

(219,4)
(109,3)
(224,8)
(123,5)
71,2)
(8,4)
(7,4)
(17,8)
(10,3)
(0,3)
(0,5)

Influent
1.715,6
514,7
1.200,9
639,6
100,5
32,2
12,3
237,5
187,3
9,1
2,9
102,5
11,7

(261,0)
(63,6)
(221,5)
(94,0)
(22,5)
(5,7)
(2,1)
(26,4)
(22,5)
(0,9)
(0,3)
(12,8)
4.0

Effluent
759,4
485,0
274,5
317,7
209,8
25,8
20,0
223,3
184,9
8,0
2.1

(228,6)
(149,7:
(172,1)
(107,0)
(128,8)
(9,2)
(8,4)
(26,4)
(18,9)
(1,0)
(0,7)
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afhankelijk van de temperatuur, zoals te
zien is in afb. 3. Vanaf 8°C neemt de
verzuring bij stijgende temperatuur snel
toe, terwijl dat voor de methanogene
activiteit pas het geval is vanaf 12°C.
Bij verdere stijging van de temperatuur
blijkt pas boven 15°C een volledige
omzetting van vetzuren tot methaan op te
treden, wat wijst op een langzame ingroei
van de methanogene bacteriepopulatie na
de relatief koude periode. In 1987 en 1988
bedroeg deze adaptatieperiode respectievelijk vier en drie maanden. Bij dalende
temperatuur blijft de volledige omzetting
in eerste instantie ook gehandhaafd
beneden 12°C, de hydrolyse en de verzuring zijn hier bepalend voor de
omzettingssnelheid. Na enige weken bij
temperaturen beneden 12°C daalt de
methanogene activiteit echter tot beneden
de verzurende activiteit. In de perioden
met volledige omzetting trad er zowel in
1987 (week 55 tot en met 60) als in 1988
(week 97 tot en met 12 tijdelijk een
dermate hoge activiteit op, dat er op dat
moment meer BZV werd omgezet dan er
via het influent werd aangevoerd.
Dit betekent, dat eerder ingevangen BZV
gedurende de betreffende perioden alsnog
werd afgebroken. Ook in Kootwijk en
Bennekom werd volledige omzetting van
vetzuren tot methaan bereikt, in Kootwijk
echter alleen in het tweede jaar van
bedrijf. Afbraak van meer dan 100%
BZV-influent trad echter in Kootwijk en
Bennekom niet op. Gezien het debiet en
het BZV-gehalte van het influent, was er
in Noordwijk, Kootwijk en Bennekom
potentieel (bij volledige omzetting) een
gemiddelde (berekende) biogasproduktie
mogelijk van respectievelijk 106, 80 en
56 liter per etmaal. De gemeten gemiddelde biogasproduktie in Noordwijk,
Kootwijk en Bennekom bedroeg echter
respectievelijk 66,5,16,1 en 16,7 liter per
etmaal, met maxima van respectievelijk
300, 60 en 52 liter per etmaal gedurende 1
à 2 weken in de perioden met volledige
omzetting. Het gehalte aan CH 4 in het
biogas bedroeg respectievelijk 79,3%,
76,6% en 89,4%.
3.3.3. Rendementen
Voor het berekenen van de rendementen
zijn in de niet bemonsterde periode de
gemiddelde influentwaarden uit de steekproeven gebruikt. In de perioden met
influentbemonstering zijn de werkelijk
gemeten influentwaarden toegepast.
De verwijderingsrendementen van CZV
en BZV zijn voor de reactor te Noordwijk
weergegeven in afb. 4. Het CZVfrendement vertoont het duidelijkst de
(ook in afb. 3 zichtbare) invloed van de
temperatuur en geleidelijk betere

TABEL III - Gemiddelde verwijderingsrendementen inprocenten (standaard-deviatie) voorCZVt,CZVf, CZVss en
BZV over eengeheeljaar enover deperioden mettemperaturen beneden enboven 12°Q voor dereactoren te
Noordwijk, Kootwijken Bennekom.
Jaar

%CZVt

%CZVf

% CZVss

%BZV

Noordwijk
1986/1987
< 12°C
> 12°C

27,4
32,1

(11,5!
(19,4)

-32,5
8,8

(33,4)
;36,7:

57,6
50,6

(20,8)
(16,6)

30,9
33,4

(16,0)
(29,3)

Totaal

31,5

(18,4)

-10,3

(37,2)

52,5

(18,6)

30,9

(27,3;

1988
< 12 °C
> 12°C

15,8
38,0

(15,8)
(27,8)

11.3
38,6

(27,4)
('34,7)

18,1
42,6

(21,3)
(30,1)

21,9
57,5

(15,2)
(25,7)

Totaal

32,9

(28,4)

32,4

37,2.

37,0

(29,7)

49,3

(30,7)

Kootwi ik
1986/1987
< 12°C
> 12 °C
Totaal
1988
< 12 °t:
> 12°C
Totaal

13,7
4,4

(17,4)
(28,6)

- 8.9
-10.4

18,0
(33,1)

15,7
12,7

(31,0)
(36,8)

20,7
7,0

(25,8)
(30,2)

7,6

(25,6)

- 9.9

'28,9)

13,7

(36,1,

11,7

1.29,2;

-12,9
4,8

(16,1)
32,5

- 3,8
22,8

29,0
(24,1)

-10,6
- 2,8

)25,7i
(32,9)

3,9
24,0

(16,8)
(33,8)

- 0,9

(31,9)

16,3

I,34,3J

3,5

(34,0)

18,3

(31,1)

Benneki im
1987/1988
< 12°C
>12°C

58,2
54,1

(16,7)
(27,1)

1,6
8,7

26,6
(43,2)

86,2
71,4

(9,7)
(18,4)

36,3
5 5,1

(37,0)
(20,8)

Totaal

57,2

(23,8)

8,3

(37,3)

78,9

(17,4)

46,8

29,3'

adaptatie. In het eerste jaar was het
rendement van CZVss (suspended solids)
aanvankelijk relatief zeer hoog.
Dit wijst op goede invang van gesuspendeerd materiaal. Met het op gang komen
van de gasproduktie (turbulentie) nam de
invang van gesuspendeerd materiaal
gestaag af. In de laatste 3 à 4 maanden
van het tweede jaar namen alle rendementen sterk toe tot een stabiel hoog
niveau: CZVt 58,0%, CZVf 57,6%, CZVss
61,7% en BZV 72,3%. Deze situatie ving
medio augustus aan, ruim vier maanden
nadat de temperatuur was gestegen tot
boven 12°C. Ook in Bennekom werd een
dergelijke stabiele periode bereikt in de
laatste vier maanden van 1988: CZVt
71,6%, CZVf 51,6%, CZVss 80,0% en BZV
72,7%. In Kootwijk was dit alleen het
geval voor CZVf in de laatste maanden
van het tweede jaar: 44,3%.

3.3.4. CZV-balans
In tabel IV is de CZV-balans van de
reactor te Noordwijk weergegeven, uitgesplitst over de verschillende jaren van
bedrijf. Hieruit blijkt, dat de echte
CZV-verwijdering door methaanproduktie
geleidelijk toenam, wat wijst op een
(lange) adaptatieperiode. Ook is duidelijk,
dat de effluentkwaliteit verbetert bij
toenemende bedrijfsduur; het aandeel van
gesuspendeerd materiaal aan de totale
CZV-concentratie neemt hierbij toe en het
aandeel van opgeloste stof af. Uit tabel IV,
maar nog duidelijker uit afb. 5 (met CZVbalans per maand) blijkt, dat er door de
hoge methaanproduktie vooral in 1988
meer CZV uit de reactor werd afgevoerd
dan er werd aangevoerd, lien aanzienlijke
accumulatie van CZV-materiaal (CZVacc)
trad op in perioden met lage reactortemperaturen, vooral in het eerste jaar.

De gemiddelde rendementen, per jaar en
per koude (< 12°C) en warme (> 12°C)
periode, staan vermeld in de tabel III.
Voor de lage rendementen van de reactor
te Kootwijk in 1986 en 1987 is geen
verklaring. De slechte resultaten van deze
reactor in 1988 kunnen voor een groot
deel worden toegeschreven aan verstoring
van de reactorinhoud bij het verhelpen
van verstoppingen, die in dat jaar vijfmaal
optraden. De opmerkelijk hoge
rendementen voor CZVss in Bennekom
zijn toe te schrijven aan de relatief lange
HVT.

Uit tabel IV blijkt dat er in Kootwijk,
vooral in 1988, veel CZVss uit de reactor
spoelde. De CZV-verwijdering door CH 4
was over de totale testperiode relatief laag,
maar er trad een duidelijke verbetering op
in de tweede helft van 1988. In Bennekom
(zie tabel IV) is naast de duidelijke
toename van CH 4 -produktie vooral de
accumulatie van CZV opvallend.
Uit de totale inkomende vrachten aan
CZVt (zie tabel IV) volgt voor Noordwijk,
Kootwijk en Bennekom een specifiek
reactorvolume van respectievelijk 0,42,
0,38 en 0,28 mVi.e.
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Bij de reactor te Kootwijk functioneerde
de methanogenese, ondanks tweemaal
In
l'ii
Geaccumu leerd
bijenten in het eerste jaar, zeer slecht.
Uit
Uit
De reden hiervoor kon niet worden
CZVt-infl.
C H 4 (CZV)
CZVf-effl.
CZVss -effl.
CZVacc.
Jaar
%
kg
%
kg
%
%
% achterhaald. Gedacht kan worden aan de
kg
kg
kg
remmende invloed van bepaalde, tijdens
Noordwijk
het project echter niet geïdentificeerde,
1986
100
1,0
23,7
70,8
0,7
30,6
43,7
15,5
21,9
33,5
chemicaliën. Ook in het tweede jaar was
1987 254,9
100
40,1
15,7
35,5
38,5
85,9
33,7
90,5
15,1
de microbiële activiteit veel lager dan bij
1988 235,6
85,5
44,7
100
36,3
-13,3
58,2
24,7
105,2
- 5,6
de reactoren te Noordwijk en Bennekom,
100
48,9
Totaal 561,3
126,3
22,5
174,4
31,1
211,2
37,6
8,7
maar hier kon het slechte functioneren
Kootwijk
worden gerelateerd aan de verstoppingen
en de daarop volgende herstelwerkzaam1986
100
0,7
1,9
5,0
15,3
0,1
8,3
54,2
12,6
32,5
1987
100
0,9
155,3
6,3
73,3
47,2
74,8
48,2
0,6
4,1
heden, die gepaard gingen met sterke
1988
134,1
100
14,1
49,8
37,1
63,4
-19,6
18,9
85,0
-14,6
verstoring en uitspoeling van de slib-13,7
100
25,3
8,3
131,4
43,1
161,7
53,1
Totaal 304,7
- 4,5
massa. In Noordwijk was juist het goed
functioneren van het anaërobe proces
Bennekom
opmerkelijk. Hier was de gasproduktie
1987
31,3
46,5
100
0,0
0,0
2,8
6,1
67,5
12,3
26,4
soms dusdanig hoog, dat er meer
1988
100
8,0
81,5
163,4
13,1
43,9
26,9
24,9
15,2
49,9
organisch materiaal werd afgebroken dan
209,9
100
13,1
6,3
15,2
112,8
5
3,7
Totaal
56,2
26,8
27,7
er werd aangevoerd. Dit resulteerde
vooral in het tweede jaar in de afbraak van
eerder ingevangen materiaal, waardoor de
slibmassa niet verder aangroeide, maar
• CH4 (CZV)
zelfs verminderde. In Bennekom viel
13 CZVf
vooral de goede bezinking (CZVacc) op,
CZVss
die resulteerde in hoge rendementen voor
• CZVacc
CZVss en die verklaard kan worden uit de
relatief lange hydraulische verblijftijd.
Tevens was hier opmerkelijk, dat de vrij
gunstige resultaten werden bereikt bij
gemiddeld relatief hoge pH-waarden voor
influent (pH 9,1) en effluent (pH 8,0).
De verwijderingspercentages van de
UASB-reactoren te Noordwijk en
Bennekom lagen voor de jaargemiddelden
van CZVt en BZV ongeveer op hetzelfde
niveau (30 à 50%) als bij goed werkende
septic tanks onder vergelijkbare omstandigheden (influentkwaliteit, aantal te
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
zuiveren i.e.'s, temperatuur) [9, 10, 11].
De behaalde zuiveringsrendementen
liggen iets hoger dan bij een 20 m '
Aß. 5 - Verdeling van toegevoerd CZVt (in gem.) over CH4, CZVf-effl., CZVsi-effl. en CZVacc. (uit + ace).
UASB-reactor
met stedelijk afvalwater als
Reactor Noordwijk.
influent, afkomstig uit gemengde [2] en
gescheiden rioolstelsels [13],bij
volledige omzetting (eveneens drie à vier
4. Discussie
temperaturen van 4 tot 19°C. Bij eerder,
maanden, in het najaar) worden de
Uit de resultaten van het onderzoek is
door de LUW uitgevoerde, laboratoriumgrootste opbrengsten aan biogas gemeten
gebleken, dat bij anaërobe (voor)zuivering
experimenten met een 120 liter UASBen worden relatief hoge zuiveringsvan huishoudelijk afvalwater de reactorreactor bij temperaturen van 12 à 21°C en
rendementen bereikt, die ook bij dalende
temperatuur van grote invloed is op de
met stedelijk afvalwater als influent,
temperatuur
nog
geruime
tijd
blijven
zuiveringsprestaties. Doordat de reactoren
werden verwijderingsrendementen voor
gehandhaafd. Volledige omzetting werd
bij ongunstige temperaturen (najaar en
CZVt en BZV bereikt die ongeveer
bij alle reactoren geconstateerd, in
winter) zijn gestart, kwam de gasproduktie
overeen kwamen met de resultaten in
Kootwijk
echter
alleen
in
het
tweede
jaar
traag op gang. Bij reactortemperaturen
Noordwijk en Bennekom (ruim 72%) in
van bedrijf. Daar de experimenten niet
tussen 8°C en 12°C vertoont de
de perioden met volledige omzetting van
verder konden worden voortgezet, is
fermentatie meer activiteit dan de
vluchtige vetzuren in methaan [14].
helaas niet onderzocht of de hoge
methanogenese. De totale microbiële
In diverse in de tropen uitgevoerde
omzettingscapaciteit en de toenemende
activiteit blijft beneden 12°C en vooral
UASB-experimenten (met zowel stedelijk
zuivering ook over een langere periode
beneden 8°C echter gering; de zuivering
afvalwater als individueel geloosd
zouden blijven bestaan en in hoeverre de
berust dan in hoofdzaak op bezinking.
huishoudelijk afvalwater) werden geadaptatieperiode (na een koude periode)
Vanaf 12°C komt de methaanvorming
middeld, maar dan over een geheel jaar,
in
volgende
jaren
beter
zou
kunnen
zijn.
duidelijk op gang, maar er verstrijken dan
iets betere resultaten verkregen [12,15,16,
Naast de hierboven beschreven globale
nog drie à vier maanden voordat volledige
17,18,19], Gezien de onvolledige
overeenkomsten, waren er onderling ook
omzetting plaatsvindt van vluchtige
verwijdering van CZV en N-en
duidelijke
verschillen
tussen
de
reactoren.
vetzuren in methaan. In de perioden met
TABE . I V - CZV-balanspi rjaar van de reactoren te Noordwijk, Kootwijk en Bcnnekom m kg
CZVt- iifl., verdeeld over CZ 't-infl. CH4 (omgerekend tot CZV), CZVf-effl, CZVf-effl. en C/Va

•M als % vat

'C.
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P-verbindingen kan het anaërobe proces
slechts gezien worden als een voorzuiveringsmethode. Vanwege de relatief
korte duur van de experimenten en het
geringe aantal testreactoren, moeten de
conclusies met enige voorzichtigheid
worden gehanteerd.
5. Conclusies
Bij toepassing van UASB-reactoren voor
zuivering van huishoudelijk afvalwater bij
kleinschalige lozingspunten onder Nederlandse klimatologische omstandigheden
blijkt de reactortemperatuur van grote
invloed te zijn op de zuiveringsprestaties.
Bij lage temperaturen (beneden 12°C)
berust de zuivering vooral op bezinking.
Boven 12°C treedt in toenemende mate
microbiële omzetting op van organisch
materiaal. De anaërobe biomassa
adapteert slechts langzaam aan het
influent en stijgende reactortemperatuur.
In het project werden er voor CZVt en
BZV gemiddeld over een heel jaar
verwijderingsrendementen bereikt, die
ongeveer overeen kwamen met de
rendementen van goed werkende septic
tanks (30 à 50% voor CZVt en BZV).
In de perioden met volledige omzetting
van vluchtige vetzuren tot methaan (3 à
4 maanden per jaar en ruim boven 12°C),
werden zuiveringsrendementen bereikt,
die de gemiddelde jaarrendementen van
enkele in de tropen beproefde UASBreactoren benaderden (ruim 70% voor
CZVt en BZV). Anaërobe zuivering moet
beschouwd worden als uitsluitend een
voorzuiveringsmethode: N- en
P-verbindingen worden nauwelijks
verwijderd. Het zuiveringsproces bleek
ernstig te kunnen worden verstoord door
factoren, mogelijk chemicaliën, die tijdens
het project niet konden worden
geïdentificeerd. De vrije lozing van biogas
en effluent kan aanleiding geven tot
stankproblemen.
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Afstemming van landelijk en
Brabants meetnet
grondwaterkwaliteit
De kwaliteit van het grondwater in
Noord-Brabant zal voortaan beter kunnen
worden gecontroleerd. Tot op heden
werden door het RIVM (Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne)
regelmatig metingen gedaan op zevenenvijftig plaatsen (meetpunten) in de
provincie. Deze meetpunten maken deel
uit van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit.
Onlangs is ook het Provinciaal Grondwaterkwaliteitsmeetnet gereed gekomen.
Dat bestaat uit zesenzestig meetpunten,
verspreid over de provincie.
Op 3 juni werden twee contracten ondertekend om de metingen in deze twee

verschillende meetnetten op elkaar af te
stemmen. Dit betekent afstemming van
het moment ep de frequentie van
bemonstering, van de stoffen waarop de
monsters worden onderzocht en van de
diepte waarop de monsters worden
genomen. Op deze manier komen gelijksoortige gegevens van totaal honderddrieëntwintig meetpunten in de provincie
beschikbaar.
Noord-Brabant is de eerste provincie in
Nederland die de afstemming van het
landelijk en het provinciaal grondwaterkwaliteitsmeetnet op deze manier heeft
geregeld.
Het doel van het grondwaterkwaliteitsmeetnet is:
- inventarisatie van de kwaliteit van het
grondwater, in relatie tot de grondsoort,
het bodemgebruik en de richting van de
grondwaterstromen;
- het onderkennen van kwaliteitsveranderingen in het grondwater op
langere termijn (bijvoorbeeld een periode
van vijf of tien jaar);
- informatie verschaffen voor een
verantwoord beheer van de kwaliteit van
de bodem en het grondwater;
- informatie verschaffen over de gevolgen
van menselijk handelen voor de grondwaterkwaliteit en over de resultaten van
milieumaatregelen;
- mogelijkheid na te gaan of berekende
effecten van maatregelen of
ontwikkelingen inderdaad plaatsvinden.
De Stichting Waterleidinglaboratorium
Zuid zal de bemonstering van het
Provinciaal Grondwaterkwaliteitsmeetnet
verzorgen. In het contract is vastgelegd
dat de bemonstering en analyse op exact
dezelfde manier zal plaatsvinden als bij de
putten van het Landelijk Meetnet.
In de putten van beide meetnetten zullen
monsters worden genomen op circa vier,
tien en vijfentwintig meter diepte.
De grondwatermonsters worden
geanalyseerd op onder andere de
zuurgraad, sulfaat en nitraat. Daarmee
kunnen uitspraken worden gedaan over
bijvoorbeeld de mate van verzuring en
vermesting. Bovendien kunnen de
resultaten van provinciale maatregelen
zichtbaar worden gemaakt.
De contracten werden ondertekend door
ir. M. A. van Weel, directeur van de dienst
Waterstaat, Milieu en Vervoer van de
Provincie Noord-Brabant, de directeur van
de Stichting Waterlaboratorium Zuid,
ir.J. A. Luijten, en de directeur van de
sector Milieu-onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, dr. ir. C. van den Akker.
(Persbericht provincie Noord-Brabant)

