Vergaande biologische fosfaatverwijdering in de waterlijn
bij de rwzi Almelo-Vissedijk

1. Inleiding
In het kader van de eutrofiëringsbestrijding in Nederland heeft de Werkgroep
Actieplan Defosfateren (WAD) het
rapport 'Scenario's voor fosfaatverwijdering op awzi's' [1] gepresenteerd. Hierin
beveelt zij aan om per beheersgebied de
totale influentfosfaatvracht in 1995 met
75% te reduceren. In een Algemene
Maatregel van Bestuur (1990) wordt
aangegeven aan welke effluentwaarden
(1 of 2 mg P,0,/l) er per type rwzi moet
worden voldaan.
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Samenvatting
In overleg tussen het Waterschap Regge en Dinkel en TAUW Infra Consult BV is
besloten tot het uitvoeren van een onderzoek naar toepassing van biologische
defosfatering op rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's). Als onderzoekslokatie is
gekozen voor de rwzi Almelo-Vissedijk omdat hier een hoge fosfaatverwijdering
optreedt, naast een redelijke stikstofverwijdering. Het doel van het onderzoek is
om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop deze fosfaatverwijdering tot stand
komt en hoe het verwijderingsproces kan worden geoptimaliseerd.
Dit artikel beschrijft de eerste fase van het onderzoek. Gedurende deze fase zijn
bemonsteringen uitgevoerd op de rwzi, is de bedrijfsvoering aangepast en zijn
flocculatie- en fosfaatafgifte-experimenten uitgevoerd. De conclusie van het
onderzoek tot dusverre is dat de verwijdering van fosfaat op de rwzi AlmeloVissedijk berust op biologisch defosfateren in de waterlijn. Met deze methode
kunnen effluentwaarden < 2 mg P tol /l worden bereikt.
Op grond van laboratoriumexperimenten (strippen van retourslib) is aangetoond
dat met behulp van deelstroombehandeling de fosfaatverwijdering kan worden
verhoogd. Verificatie en optimalisatie daarvan op praktijkschaal worden evenwel
nodig geacht.
Met het vervolgonderzoek op (kleine) praktijkschaal is inmiddels een aanvang
genomen. Deze 2e fase wordt gesubsidieerd in het kader van het STORA
programma PNs-92 en valt onder de begeleidingscommissie van Rwzi 2000.
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Voor de verwijdering van fosfaat uit het
afvalwater zijn verschillende technieken
mogelijk [2], Een van deze technieken is
de biologische fosfaatverwijdering [2,3, 4,
6]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
micro-organismen die in staat zijn veel
fosfaat in hun cellen op te slaan. Deze
micro-organismen worden verkregen met
behulp van een zuiveringsproces waarbij
anaërobe en aërobe omstandigheden
elkaar afwisselen.
De voordelen van deze methode ten
opzichte van chemische defosfatering zijn:
- minder chemicaliëngebruik;
- ontstaan van minder spuislib;
- beperking zoutlozing.

fosfaatverwijdering optreedt naast een
redelijke stikstofverwijdering.
Het doel van het onderzoek is tweeledig:
1. Het verkrijgen van inzicht in het
mechanisme van de verhoogde fosfaatverwijdering op de rwzi Almelo-Vissedijk.
2. Het optimaliseren van de fosfaatverwijdering en wel zodanig dat de stabiliteit van de procesvoering is gegarandeerd
en een gemiddelde effluentwaarde van ten
hoogste 1mg P tot /l wordt behaald.
Als afgeleide doelstelling wordt met de
studie beoogd om criteria op te stellen
voor toepassing van biologische defosfatering in zuiveringsinrichtingen.
Het onderzoek is uitgesplitst in twee
fasen. De eerste fase is in 1989-1990
uitgevoerd en bestond uit het verrichten
van bemonsteringen, analyses en laboratoriumexperimenten. Het tweede gedeelte
Afb. 1-Schematische lay-outrwziAlmelo-Vissedijk.

Biologische defosfatering in de waterlijn
kan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het
Pho-strip proces, door middel van
eenvoudige aanpassingen in de bedrijfsvoering worden gerealiseerd.
Het Waterschap Regge en Dinkel en het
raadgevend ingenieursbureau TAUW
Infra Consult BV hebben in 1989 besloten
gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar
de toepassingsmogelijkheden van biologische defosfatering op rwzi's. Als onderzoeksobject is gekozen voor de rwzi
Almelo-Vissedijk, omdat hier een hoge
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bestaat uit een pilot-onderzoek naar
fosfaatafgifte (strippen) van retourslib.
Hiermee is in februari jl. een aanvang
gemaakt. In dit artikel worden de werkzaamheden en resultaten van de eerste
fase van het onderzoek beschreven.
2. Beschrijving rwzi Almelo-Vissedijk
De rwzi Almelo-Vissedijk is een zeer laagbelaste actief-slibinstallatie en is uitgevoerd met twee ongelijke parallelle
straten (zie afb. 1). De ontwerpcapaciteit
bedraagt 130.000 i.e. à 54 g BZV. Straat 1
bestaat uit twee voorbezinktanks (VB1) en
twee parallel geschakelde beluchtingstanks (BT1). Het slib-watermengsel wordt
daarna belucht in beluchtingstanks BT1A
(zie afb. 2).
Vervolgens komt het water in twee
nabezinktanks (NB1). Straat 2 bestaat uit
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een voorbezinktank (VB2), een propstroom beluchtingstank (BT2) en een
nabezinktank (NB2). Het spuislib uit NB1
en NB2 wordt via het aanvoervijzelgemaal
naar de voorbezinktanks geleid en
gezamenlijk met het primaire slib
afgevoerd naar de slibindikker (IN).
Het gemineraliseerde slib wordt
ontwaterd in een zeeftrommel (ZT) en na
opslag afgevoerd naar de rwzi Hengelo.
Hier wordt het vergist en ontwaterd.
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In Tabel I worden enige dimensioneringsgrondslagen van de rwzi weergegeven.
In tabel II worden voor een aantal
parameters de gemiddelde waarden
gegeven over 1990.
Uit tabel I en II blijkt dat de rwzi onderbelast is en met een zeer lage slibbelasting
wordt bedreven. Er is sprake van een
duidelijk verhoogde fosfaatverwijdering.
Bij de huidige bedrijfsvoering wordt de
vermoedelijke toekomstige eis van
10 mg N tot /l niet gehaald. Zo nodig zal de
.stikstofverwijdering worden geoptimaliseerd door middel van aanpassingen aan
het beluchtingsregime of door middel van
recirculatie over een anoxische zone.
Van belang voor de fosfaatverwijdering is
dat de simultane denitrificatie zo goed
verloopt dat er geen storing optreedt door
nitraat in de anaërobe zone.
3. Werkwijze en resultaten
3.1 Bepalen van hetfosfaatverwijdermgsmechanisme
Om vast te stellen op welke wijze het
fosfaat in de rwzi Almelo-Vissedijk wordt
verwijderd, zijn enkele aspecten die
samenhangen met biologische defosfatering onderzocht. In eerste instantie zijn
orthofosfaatprofielen over de beluchtingstanks opgesteld. Voor de beluchtingstanks
BT1/1A en BT2 is dit weergegeven in
afb. 3. Hieruit blijkt dat er sprake is van
TABEL I- Dimensionenngsgrondslagen rwzi
Almelo-Visscdijk.
Parameter

Waarde

Eenheid

130.000
Capaciteit
RWA
3.900
DWA
1.600
Oppervlaklebelasting
VB1
2
VB2
3
NB1
1
NB2
1,5
Slibbelasting
0,10

i.e . à 54 g BZV
m 3 /h

mVh
m 3 /m 2 h
m 3 /m 2 h
m 3 /m 2 h
m 3 /m 2 h
kg BZV/kg ds.d

Aß. 2-BT1A.
fosfaatafgifte en -opname in BT1/1A,
echter niet in BT2.
Ook zijn er fosfaatbalansen opgesteld over
de rwzi (afb. 4). Voor diverse slibstromen
worden daarbij de fosfaatgehalten
vermeld. Uit de balansen blijkt dat onder
DWA-omstandigheden 40% van de
fosfaatbelasting van de rwzi wordt veroorzaakt door retourstromen c.q. het
overloopwater van de indikker en het
filtraat van de zeeftrommel. Onder
RWA-condities is dit 51%.
Vanwege de lange verblijftijden is het niet
mogelijk geweest om een volledig
sluitende balans op te stellen.
Om inzicht te verkrijgen in de afbreekbaarheid van de organische stof in het
influent is bij de BZV 5 -bepalingen tevens
de zuurstofafname geregistreerd na 1,2, 3
en 4 dagen. Dit is gedaan met influent van
de rwzi Almelo-Vissedijk en de rwzi Enter
(huishoudelijk afvalwater zonder aansluitingen van persleidingen) en voorgezuiverd afvalwater van een zuivelindustrie die op de rwzi Almelo-Vissedijk
loost. Uit afb. 5 is af te lezen dat het
influent van de rwzi Almelo-Vissedijk niet
een grotere fractie goed afbreekbare
organische stof bevat dan het influent van
de rwzi Enter. Het afvalwater van de
zuivelindustrie is minder goed afbreek-

TABEL II - Gegevens rwziAlmelo-Vissedijk 1990.
Parameter

Gemiddelde waarde 1990

Belasting
Slibbelasting

99.600
i.e.
0,05 kg BZV/kg ds.d.

BZV influent
BZV effluent

303,0
7,2

mg/l
mg/l

Parameter
Nkj influent
Nkj effluent
NOj effluent
P,„.influent
Ploleflluent

Gemiddeld waarde 1990
51,0 mg/l
10,9 mg/l
4,1 mg/l
7,8 mg/l
1,4 mg/l

baar. Het CZV-gehalte van het influent
van de rwzi Almelo-Vissedijk bestaat voor
circa 20% uit lagere vetzuren (Cl t/m C5).
Circa 2,4% van de BZV-vracht komt voor
rekening van de zuivelindustrie. Er zijn
geen andere belangrijke industriële afvalwaterbronnen die de afbreekbaarheid van
het organische stof kunnen beïnvloeden.
3.2 Optimalisatie van de fosfaatverwijdering
In het onderzoek is aandacht besteed aan
de wijze waarop in de rwzi AlmeloVissedijk de biologische defosfatering in
de waterlijn kan worden geoptimaliseerd.
Een drietal zaken worden hier besproken.
Uit afb. 3 blijkt dat met betrekking tot
orthofosfaat geen sprake is van een
concentratieverloop over BT2. Dit wijst op
de afwezigheid van een duidelijke
anaërobe zone. Door de luchttoevoer in
het eerste compartiment van BT2 te
verminderen, wordt de fosfaatafgifte in de
beluchtingstank bevorderd. Deze situatie
wordt weergegeven in afb. 6.
Met het oog op de optimalisatie van de
fosfaatverwijdering in deelstromen zijn ter
plaatse flocculatieproeven uitgevoerd met
monsters van zowel het overloopwater
van de indikker* als het fikraat uit de
zeeftrommel. De resultaten daarvan
worden weergegeven in tabel III. Deze
tabel toont aan dat met een M e / P
verhouding van 1,5 in alle gevallen een
vergaande verwijdering van fosfaat kan
worden verkregen. De verschillende
* Door het niet optimaal functioneren van de
slibindikker bevatte het overloopwater zoveel
zwevende stof, dat dit ten behoeve van de flocculatieproeven eerst met poly-elektroliet en met behulp
van zakkenlilters moest worden voorbehandeld.

510

LEGENDA

ortho-fosfaat [mg/1]
- ^ BT i/ia

Pdwa - 116
Prwa « TOS

-a-BT 2

Pdwa - 196
Prwa - 219

Influent

Pdwa - 7
Prwa - 13

ttraat 1

P . P-vrgch! [kg P/d]
P% . Pin slib fZ venüsi

Vers slib
VB 1

Effluent

Pdwa - 106
Prwa - 124
P% - 3,5

Pdwa ' 14
Prwa - 17

1 Pdwa - 7

Vers slibVB 2
Pdwa • 80
Prwa - 54
p

-EU

0 "—"—g—

—:*_

« - 3 e Indikker

Pdwa=6öT
Prwa• i03\

verblijftijd [h]

Aërobe
alibstabillsatie
Pdwa - 15
Prwa - 8

Zeeftrommel

1 afvoer
1 Pdwa •
prwa - 94
p% - 2,6

Aß. 4- Fosfaatbalans bij DWA enRW A.

Afb. 3 - Concentratieverloop orthojosfaat indetijdoverBT1/1Aen BT2.

ortho-fosfaat [mg/l]

BZV1/BZV5 BZV2/BZV5 BZV3/BZV5BZV4/BZV5 BZV5/BZV5

BZV-verhoudingen

r

-G- zulvelaîvalwater

AVIS

verblijftijd [h]
-*-Enter

Afb. 6- Concentratieverloop orthofosfaat overBT2, navermindering luchttoevoer.

Afb. 5-BZV1 t/m 5rwzi'sAlmelo-Vissedijk, Enteren zuivelindustrie.

toegepaste vlokmiddelen geven vergelijkbare resultaten.
Eveneens zijn fosfaatafgifte-experimenten
uitgevoerd met retourslib. Enkele resultaten daarvan worden weergegeven in
afb. 7. De experimenten zijn zowel zonder
als met substraatdosering uitgevoerd.
De conclusie is dat substraatdosering
nodig is om voldoende fosfaatafgifte te
verkrijgen. Na 6 uur geeft 38 mg acetaat
CZV/g ds het meest gunstige resultaat.

4. Discussie
Het onderzoek op de rwzi AlmeloVissedijk is in eerste instantie gericht
geweest op bestudering van het bestaande
fosfaatverwijderingsmechanisme. Daartoe
zijn de volgende aspecten bekeken:
- Fosfaatafgifteover debeluchtingstanks
Dat biologische defosfatering daadwerkelijk optreedt is afgeleid uit de opgestelde
fosfaatprofielen. Hieruit blijkt dat fosfaatafgifte plaatsvindt, gevolgd door fosfaat-

opname. Een anaërobe verblijftijd van
1 tot 2 uur blijkt voldoende om fosfaatafgifte te bewerkstelligen.
In beide straten vindt vergaande fosfaatverwijdering plaats. De hoogte van de
fosfaatafgiftepiek varieert echter, zie de
afb. 3 en 6. Dit wordt veroorzaakt door
een verschil in mengpatroon. Bij BT2 is
er sprake van meer menging in de
beluchtingstank. Hierdoor wordt de
fosfaatafgiftepiek verdund. Er is hier
verder geen onderzoek naar verricht.

TABEL III - Resultatenflocculatie-experimenten.

(mgP/l)

Vlokmiddel

Rendemen (u/o)
Me/P
Me/P
0,5
1,0

zeeftrommel

162

FeCl3
A1 2 (S0 4 ) 3
Ca(OH) 2

41
57
50

67
85
76

97
93
99

slibindikker

225

FeCl3
A12(S04)3
Ca(OH),

37
43
49

61
73
64

85
87
99

Herkomst
water

Orthofosfaat
concentratie

Me/P
1,5

- Fosfaatgehaltein hetslib
Er is een hoog fosfaatgehalte in het slib
geconstateerd. Bij rwzi's in Nederland
bedraagt het fosfaatgehalte gemiddeld
circa 2,5% van de droge stof [5]. Hogere
waarden zijn vaak het gevolg van biologische defosfatering. Bij de rwzi AlmeloVissedijk wordt een waarde gevonden van
gemiddeld 3,5%.
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ortho-fosfaat [mg/l]
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ethanol 40 mg/g ds-x • azljnz, 38 mg/gds

-+ • mlerez. 11mg/g ds - *

mlerez. 128 mg

g ds

Aß. 7- Fosfaatafgifie-experimenten
met retourslib.

- Fosfaatrearculatie door middel van
deelstromen
Onder anaërobe condities komt het fosfaat
uit hetslib vrij indewaterfase. Dit vindt
plaats indeslibindikker enbijdezeeftrommel. Hierdoor wordt ermet de waterstromen van deze onderdelen veel fosfaat
gerecirculeerd over derwzi. Indien dit kan
worden voorkomen, c.q. verminderd, kan
de fosfaatverwijdering geoptimaliseerd
worden. Uitdefosfaatbalans bijDWA
blijkt datcirca 40%van de fosfaatbelasting
wordt veroorzaakt door retourstromen.
Bij RWA isdit51%. Hiervan ismeer dan
80% afkomstig vandeoverloop vande
slibindikker. Ervindt hier een hoge
fosfaatafgifte plaats omdat hetsecundaire
spuislib incontact komt met vetzuurrijk
primair slib.
- Karakterisering van organische stofgehalte
influent
De influentsamenstelling kan een belangrijke invloed hebben opdemate waarin
biologische defosfatering optreedt. Hierbij
is met name defractie goed afbreekbare
organische stof van belang; een hoog
gehalte hieraan isgunstig voor biologische
defosfatering. Hierbij kan industrieel
afvalwater een belangrijke rolspelen [4].
Wat betreft dekarakterisering vande
organische stof bevatten deinfluenten van
de rwzi Enter (geen persleidingen aangesloten) enderwzi Almelo-Vissedijk
vergelijkbare percentages goed afbreekbare BZV. Het voorgezuiverde afvalwater
van dezuivelindustrie bevat organische
stof dat minder goed afbreekbaar is.
Het aandeel van dezuivelindustrie in het
BZV-influent vanderwzi Almelo-Vissedijk isechter verwaarloosbaar klein.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat het
influent vanderwzi Almelo-Vissedijk niet

bijzonder gunstig isvoor biologische
defosfatering.
De bepaling BZV 1t/m5geeft een beeld
van het aandeel goed afbreekbare
organische stof in het influent. Met deze
bepaling kan bestudeerd worden in welke
mate een bepaald influent geschikt isvoor
biologische defosfatering en denitrificatie.
Verder onderzoek isnodig om deze
bepaling te standaardiseren.
- Stikstofverwijdering
Van belang bij deonderzochte procesvoering isdat het (simultane) denitrificatieproces zodanig verloopt dat er geen
sprake isvan nitraatterugvoer naarde
anaërobe zone.
Nadat wasvastgesteld datersprake is van
biologische fosfaatverwijdering in de
waterlijn isook aandacht besteed aande
optimalisatie hiervan, met als oogmerk om
het proces testabiliseren eneen effluentwaarde teverkrijgen van 1mg P,0I/1.De
volgende aspecten zijn inditverband
bestudeerd.
- Optimalisatie biologischefosfaatverwijderingBT2
In BT2wasineerste instantie geen sprake
van fosfaatafgifte. Deoorzaak hiervoor
moet gezocht worden inde overbelasting
van devoorbezinktank VB2 (zietabelI).
Het secundaire spuislib, dat teruggevoerd
wordt naar VB2, spoelde hierdoor gedeeltelijk uit naar BT2.Erisdus sprake van
een tweede retourslibstroom, waarbij VB2
functioneert als anaërobe zone. Metingen
hebben aangetoond datinVB2 fosfaatafgifte plaatsvond. Door deanaërobe zone
naar BT2teverplaatsen, blijkt datin deze
straat biologisch gedefostateerd kan
worden, zonder dat daarbij de voorbezinktank als anaërobe zone hoeft te
functioneren.

- Fosfaatverwijdering uitdeelstromen
De experimenten met fosfaatverwijdering
uit het overloopwater van deindikkeren
het fikraat van dezeeftrommel geven aan
dat met verschillende vlokmiddeleneen
aanzienlijk fosfaatverwijderingsrendement
kan worden behaald. Bijeen verhouding
Me:P van 1,5:1 bleken deresultatenhet
gunstigst tezijn. Een verhouding van
0,5:1 kan echter ook toegepast worden,
aangezien indedeelstromen niet
gestreefd behoeft teworden naar hoge
verwijderingsrendementen. De resultaten
van deverschillende toegepaste vlokmiddelen zijn vergelijkbaar.
De grootste fosfaatvracht wordt gerecirculeerd met het overloopwater van deslibindikker. Deze waterstroom bevat echter
zoveel zwevende stof, dat efficiënte
fosfaatverwijdering indepraktijk hierdoor
bemoeilijkt wordt. De fosfaatverwijdering
bij het fikraat uitdezeeftrommel heeft,
gezien degeringe vracht, weinig effect op
de overall-fosfaatverwijdering. Daarom is
fosfaatverwijdering uit deze waterstromen
in depraktijk weinig zinvol.
- Fosfaatafgifte (strippen)van retourslib
Bestudeerd isinhoeverre het defosfateringsproces kan worden geoptimaliseerd
door het strippen van retourslib. Uitde
resultaten (zieafb.7)blijkt dat retourslib
zonder substraatdosering geen fosfaatafgifte laat zien. Met substraatdosering is
dit welhet geval. Het meest optimale
resultaat isbereikt met 38 mg acetaat
CZV/g ds,circa 65 mgP/lorthofosfaat na
6 uur.Bijeen droge-stofgehalte van 1%
komt ditneer op6,5 mg P/g ds. Geconstateerd isdat met het strippen van fosfaat als aanvulling opbiologische defosfatering
in dewaterlijn - een relatief fosfaatrijke
en goed behandelbare waterstroom wordt
gecreërd. Tevens kan het strippen van slib
een stimulerend effect hebben op de
biologische fosfaatverwijdering analoog
aan hetPho-stripproces. In tegenstelling
tot hetPho-stripproces kan vermoedelijk
worden volstaan met een kleinerete
behandelen slibstroom.
Omdat slibgisting niet plaatsvindt op de
rwzi Almelo-Vissedijk, isergeen sprake
van een fosfaatretourstroom vanaf de
indikker nadeslibgisting. Bijveel rwzi's
met voorbezinktanks zal dit welhetgeval
zijn. Dit onderzoek gaat niet inopde wijze
waarop indeze gevallen deelstroombehandeling moet worden geïntroduceerd.
De procesvoering indewaterlijn en het
strippen van retourslib kunnen evenwel
ook indeze situatie goed toegepast
worden.
5. Voortgang van het onderzoek
Om deoptimalisatie vande fosfaat-

512

verwijdering door middel van het strippen
van retourslib verder te bestuderen, is in
februari jl. een vervolgonderzoek gestart
op kleine praktijkschaal (circa 20 m 3 ).
Deze fase van het onderzoek richt zich op:
- de optimalisatie van het fosfaatafgifteproces;
- de bezink- en indikeigenschappen van
het gestripte slib;
- de fosfaatverwijdering uit het fosfaatrijke supernatant met behulp van diverse
technieken.
Het vervolg onderzoek wordt gesubsidieerd in het kader van het STORA
programma PNs-92 en valt onder de
begeleidingscommissie van Rwzi 2000.
6. Conclusies
- De fosfaatverwijdering in de rwzi
Almelo-Vissedijk vindt plaats volgens de
principes van biologische defosfatering in
de waterlijn.
- Hiermee zijn effluentwaarden van
gemiddeld 1-2 mg P,ot/l haalbaar.
- Biologisch defosfateren in de waterlijn
op de rwzi Almelo-Vissedijk is een goed
alternatief voor chemisch defosfateren en
het Pho-strip proces.
- Optimalisatie van de fosfaatverwijdering bij de rwzi Almelo-Vissedijk kan het
beste worden uitgevoerd door het strippen
van retourslib en behandeling van het
fosfaatrijke supernatant (bijvoorbeeld door
middel van flocculatie).
Voor introductie van biologische fosfaatverwijdering op zuiveringsinrichtingen
kunnen op grond van het onderzoek de
volgende algemene criteria worden
opgesteld:
- een anaërobe verblijftijd van twee uur in
de beluchtingstanks;
- zo volledig mogelijke (simultane)
denitrificatie;
- geen aanvullende deelstroombehandeling voor het behalen van effluentwaarde
< 2 mg P[0I/1bij rwzi's zonder slibgisting;
- een Me:P verhouding van 0,5:1 bij deelstroombehandeling door middel van
flocculatie;
- strippen van slib indien om praktische
redenen bestaande deelstromen niet voor
behandeling in aanmerking komen.
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MEMISA voert actie tegen
cholera onder motto:
'Fl.voor H 2 0 '
Hen gebrekkige hygiëne en slechte
sanitaire voorzieningen zijn de hoofdoorzaken van het uitbreken en de
verspreiding van cholera. De choleraepidemieën die begin dit jaar in
Zuid-Amerika en Afrika losbarstten,
komen dan ook alleen voor in gebieden
waar nauwelijks of geen voorzieningen
zijn. MEMISA, de grootste Nederlandse
organisatie voor medische hulp aan de
Derde Wereld, wil eraan meewerken om
daar verandering in te brengen. Om geld
voor de cholerabestrijding binnen te
krijgen voert zij in september actie onder
het motto: 'Fl. voor H 2 0 ' .
MEMISA sluit zich daarmee aan bij de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
die cholerabestrijding als kernactiviteit op
haar programma heeft staan.
Omdat de armen in ontwikkelingslanden
meestal niet de beschikking hebben over
veilig drinkwater en hygiënische voorzieningen, slaat de ziekte vooral onder hen
toe. Patiënten krijgen acute diarrhée en
geven constant over. Ze verliezen zo'n vijf
tot tien liter vocht per dag. Als geen vocht
wordt toegediend, overlijden de meesten
binnen enkele dagen aan uitdroging. Ze
kunnen worden gered als hun vochttekort
tijdig wordt aangevuld. Omdat de
patiënten veel overgeven moet dit per
infuus gebeuren. Ze hebben ook een
speciale zout/suikeroplossing nodig.
Cholera is zeer besmettelijk.
Men moet bij de verpleging van patiënten
dan ook zeer hygiënisch te werk gaan.
MEMISA besteedt veel aandacht aan
voorlichting. Omdat onder de armen veel
analfabeten zijn, gebeurt dat vaak via
stripverhalen en/of radioboodschappen. In
Peru zorgt de organisatie PRO VIDA voor
voorlichting en medicijnvoorziening aan
de armen. PRO VIDA weet hen zelfs te
bereiken op zeer afgelegen en moeilijk
bereikbare plaatsen als het Amazonegebied. MEMISA steunt PRO VIDA al
jaren.
Het accent van de cholerabestrijding ligt
op het voorkómen van de ziekte, onder
meer door het verbeteren van de
hygiënische voorzieningen. MEMISA

werkt altijd aan structurele verbetering
van hygiënische- en gezondheidsvoorzieningen in Derde Wereldlanden. De
landen waar cholera uitbrak, hebben de
speciale aandacht van MEMISA. Behalve
dat met spoed geld, medicijnen, ontsmettingsmiddelen, apparatuur, speciale
cholerabedden en voorlichtingsmateriaal
werden gezonden, beraadt de hulporganisatie zich over de ontwikkeling van
systemen voor drinkwater, sanitair en het
vernietigen van huisvuil.
Een geluk bij een ongeluk is, dat de
cholerabacil als het kouder wordt in
'winterslaap' gaat. x\ls het warmer wordt,
steekt hij echter met nieuwe energie de
kop op om, als er geen maatregelen
genomen zijn, nieuwe slachtoffers op te
eisen. Die winterperiode moet dus worden
aangegrepen om de levensomstandigheden in choleragebieden te verbeteren.
In allerijl moeten daartoe voorzieningen
worden getroffen en moet voorlichting
worden gegeven.
MEMISA hoopt daar via haar actie
TT. voor H 2 0 ' veel aan bij te dragen. Wie
de actie wil steunen kan dat doen via giro
5657 van MEMISA Rotterdam, onder
vermelding van cholerabestrijding.

CUWVO-publikaties
De Coördinatiecommissie Uitvoering Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren
(CUWVO) heeft onlangs de nieuwe
bundel van modellen van WVO-aanvraagformulieren en -vergunningsvoorschriften
gepubliceerd. De bundel is geheel herzien.
Verder heeft CUWVO een rapport uitgebracht over 'Monitoring stoffen Derde
Nota Waterhuishouding'. Het rapport is
bestemd voor degenen die bij het
monitoren van de water(bodem)kwaliteit
in ons land betrokken zijn. De CUWVO
wil uniformiteit brengen in de monitoring
van stoffen. In het rapport staan aanbevelingen voor het nemen en analyseren
van monsters en voor het beoordelen en
presenteren van de resultaten van dit
onderzoek. Met deze aanbevelingen wil
de CUWVO een bijdrage leveren aan de
verbetering van de kwaliteit van dergelijk
onderzoek zodat de beleidsverantwoordelijke instanties beter gebruik kunnen
maken van de onderzoeksresultaten.
Nadere inlichtingen: secretariaat CUWVO,
p/a Hoofddirectie van de Waterstaat,
Postbus 20906, 2500 EX Den Haag,
telefoon 070-374 4138.

