NVA-Najaarsvergadering

NVAbuigt zich over nieuwe ontwikkelingen in de milieutechniek
en het proefslotenonderzoek op de 'Sinderhoeve'
De najaarsvergadering van de NVA, die
op 30 november jl. werd gehouden in
congrescentrum De Reehorst te Hde,
richtte zich in het thematische gedeelte op
onderzoek dat goed aansloot op de
gekozen locatie. In Sessie A (voorzitter
ir.J. IL Rensink) werden nieuwe
ontwikkelingen besproken op het gebied
van de milieutechniek bij de vakgroep
milieutechnologie van de Landbouwuniversiteit Wageningen, terwijl Sessie B
(voorzitter ir. M. W. Ilsink) verschillende
aspecten en onderzoeken behandelde die
worden uitgevoerd op het proefslotencomplex 'De Sinderhoeve' bij Renkum.
Hieronder worden de beide sessies kort
besproken.

NVA-Klaarmeesterprijs uitgereikt aan Johan Hut
Tijdensde NVA-najaarsvergadering reikte ir. P.C.Stamperius de NVA-Jaarprijsvoor publikaties
in DeKlaarmeester uit aan de heerJohan Hut (WaterschapReggeen Dinkel) voor diens'gehele
oeuvre' indejaargangen 1988 en 1989 van het blad. Het gingdaarbijom een vijftalartikelen en
dejury, bestaande uit de heren Elferink,Van Heijningen, Stamperius, DeVreedeen
Weesendorp, zag geen kanser het beste artikel uit te halen. Stamperiusvergeleek het met
het werkvan een schrijver of een componist.'Daar is het ook zo moeilijk om te zeggenwat nu
het mooistewerk is:de werkenzijn immerszo verschillend.'
Hetvieldejury op,dat er een continue bijdrage isgeleverd, waarvan de presentatie, de
duidelijkheid, de opbouw,het taalgebruik en de leesbaarheidhoog scoorden, enwaarin de
originaliteiten de slimmeoplossingen evidentzijn.
Stamperius noemdeals eervollevermeldingen het artikel'Beheersaspectenvan Zuiveringsobjecten' door C.J.van Lohuizen (ZuiveringsschapVeluwe) en het artikel 'Voorkomenvan licht
slibdoor middelvan alternerende beluchting' door G.J.Geerdink (gemeentewerken
Bunschoten).

Sessie A: Milieutechniek
De vakgroep Milieutechnologie van de
Landbouwuniversiteit Wageningen
bestaat nu ruim een jaar en is ontstaan uit
de oude vakgroep Waterzuivering (zonder
de sectie Waterkwaliteit, die naar de
vakgroep Natuurbeheer is overgeheveld)
maar uitgebreid met de gebieden bodemreiniging, luchtzuivering, afvalverwerking.
Dagvoorzitter ir.J. H. Rensink gaf een
beeld van de nieuwe vakgroep, ter
inleiding op de voordrachten die alle
handelden over lopend onderzoek.
De on-line respiratiemeter
Binnen de vakgroep is een on-line
respiratiemeter ontwikkeld (die eerder in
dit blad is beschreven, zie H 2 0 (23) 1990,
nr. 20, pagina 538- 545) waarmee on-line
respiratiemetingen zijn uitgevoerd in een
actief-slibinstallatie op kleine schaal
(aëratictank 475 1).Daarover spraken
dr. ir. A. Klapwijk en ir. H. Spanjers in
hun voordracht 'Dynamiek van het
zuurstofverbruik in actief-slibsystemen
gemeten met een respiratiemeter.
Gemeten zijn de basis-, de maximale, de
actuele en de momentane respiratiesnelheid. Uit de basis-, de actuele en de
momentane respiratiesnelhcid kan de
B Z V K T van het influent worden berekend.
Uit experimenten met een variërende
aanvoer van afvalwater is aangetoond, dat
zowel de verhouding tussen r acI /r max als
die tussen r mom /r bas een goede indicatie
geeft van de mate van belasting.
Deze grootheden zijn dan ook te
gebruiken om actief-slibinrichtingen te
regelen. Ook is aangetoond, dat de
maximale respiratiesnelheid tegen de
verwachtingen in aanzienlijk kon variëren
over een tijdsbestek van 24 uur bij variatie
in belasting.
De sprekers gaven aan dat er stuurmogelijkheden liggen in de beluchting, het
spuidebiet en het influentdebiet. In het
laatste geval dient gebruik gemaakt te

Deheerj. llui (links)ontvangt deoorkonde van deNVA-Klaarmeesterprijs uithanden van devoorzitter vonde
jury, ir.P.C. Stamperius.

worden van de opslagcapaciteit van het
rioleringsstelsel en/of een opslagbassin.
Verwacht wordt, dat de kosten van een
dergelijk opslagsysteem opwegen tegen de
kosten voor vergroten van de zuiveringsinrichting.
De selector als bestrijder van licht slib
In ongeveer de helft van de actief-slibinstallaties in Nederland heeft men in
meer of mindere mate te maken met de
vorming van licht slib en daardoor slechte
bezinkeigenschappen, gewoonlijk gepaard
gaande met explosieve groei van draadvormige micro-organismen. De groeisnelheid van de draadvormige organismen
is hoger in aanwezigheid van minder
substraat.
LI.J. G. W. Donker sprak over de mogelijkheid ter bestrijding van het licht-

slibprobleem een zogenaamde selector in
te zetten, waarmee in een klein deel van
de installatie de substraatconcentratie
wordt verhoogd. Uit het onderzoek van
Donker bleek, dat een propstroomselector
beter in staat is licht slib te voorkomen
dan een volledig gemengde selector met
overeenkomstige belading en verblijftijd.
Toepassing van de zwavelkringloop bij
de afvalwaterzuivering
Diverse typen industrieel afvalwater
bevatten in meer of mindere mate
geoxydeerde zwavelverbindingen zoals
sulfaat en sulftet. Bij lozing van deze
afvalstromen kunnen problemen ontstaan
door sulfaatreductie. De verwachting is,
dat in de toekomst directe lozingen op
oppervlaktewater niet meer zullen worden
toegestaan.
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Voor lozing op het rioolstelsel bestaat al
een sulfaatnorm. Ir. A.Visser sprak over
de toepassing van de zwavelkringloop om
geoxydeerde zwavelverbindingen uit het
afvalwater te verwijderen. Het proces
bestaat uit twee stappen: sulfaatreductie,
waarbij onder anaërobe omstandigheden
de zwavelverbindingen worden omgezet
in sulfide, en de sulfideverwijdering.
De integratie van de beide deelprocessen
zal de uiteindelijke procesvoering bepalen.
Op grond van de huidige stand van zaken
lijkt het proces goede mogelijkheden te
bieden, maar er is nog verder onderzoek
nodig om tot een optimale procesvoering
te komen.
Desprekers endevoorzittervansessieA, v.l.n.r. Jeheren Donker,Visser, Reiisink, Klapwijk,Hameien enRinzema.

Ammoniakemissie bij compostering
Compostering is de gecontroleerde
microbiële albraak van organische stof in
een vaste matrix. Principieel wijkt deze
reactie niet af van de aërobe afbraak in
een aëratietank, alleen de warmteontwikkeling in het composteringsproces
is aanzienlijk. Om te voorkomen dat de
temperatuur het proces gaat remmen,
moet de temperatuur op een optimaal
niveau worden gehouden en dat kan door
bij stijgende temperatuur de beluchting te
vergroten. Hen nadeel van dit geforceerd
beluchte systeem is de grote ammoniakemissie, die onder meer wordt bepaald
door de temperatuur, procescontrole, pH,
ammoniak-produktie/-consumptie, stofoverdracht en droging.
Ir. H.V.M. Hameiers sprak over het
model dat door de vakgroep wordt
ontwikkeld voor de beschrijving van de
ammoniakemissie, waarin bovengenoemde factoren zijn verwerkt.
Dit model is nu in de afrondingsfase en
blijkt redelijk goede voorspellingen te
geven van het procesverloop en de
emissie. In de komende tijd zal het model
gebruikt worden voor het opstellen van
composteringsstrategieën die een
verminderde ammoniakemissie hebben.
Ammoniakverwijdering uit lucht met
biorotoren
Ammoniak veroorzaakt gemiddeld
ongeveer een derde cieel van de zure
neerslag in Nederland. Ruim 90%van de
ammoniakemissie naar de lucht wordt
veroorzaakt door de veehouderij.
Het overheidsbeleid is erop gericht de
ammoniakemissie uit de veehouderij met
circa 70%terug te dringen in het
jaar 2000. Behandeling van ventilatielucht
uit stallen en mestopslagtanks is één van
de maatregelen die noodzakelijk zijn om
deze doelstelling te halen.
Dr. ir.A. Rinzema sprak over de
toepassing van biorotoren voor dat doel.

Ervaring met nitrificatie in de waterzuivering leert, dat biorotoren een
aanmerkelijk hogere nitrificatiecapaciteit
hebben dan oxydaticbedden, en daarmee
leek de verwachting gerechtvaardigd dat
biorotoren ook voordelen bieden ten
opzichte van de gebruikelijke biowassers.
Uit het onderzoek bleek dat te kloppen:
de biorotor heeft een maximale
nitrificatiecapaciteit die 4 à 5 maal hoger is
dan de capaciteit van de elders onderzochte biowassers. Het onderzoek wijst
tevens uit,dat de biorotor in staat is
zonder problemen met ammoniak gevulde
lucht en ammoniumhoudend water
tegelijk te zuiveren. Op die wijze kan de
nitrificatiecapaciteit van de rotor volledig
worden benut en kan een verlaging van
de benodigde hoeveelheid (duur)
pakkingmateriaal worden bereikt ten
opzichte van bestaande biologische
gaszuivcringstechnieken, aldus Rinzema.

Sessie B:De Sinderhoeve
Het proefslotencomplex de Sinderhoeve
te Renkum is ontstaan uit een langgevoclde behoefte aan goed controleerbare ecosystemen voor onderzoek.
Het complex bestaat uit twintig gelijke
sloten van elk 40 meter lang met een
waterstand van maximaal 0,75 m en een
maximum waterinhoud van 75 m \
Aan- en afvoer van water vindt plaats met
kantelbakjes respectievelijk pompen; de
hoeveelheden worden automatisch
geregistreerd, net als de meteorologische
gegevens, de watertemperatuur, de
zuurstofconcentratie en de pH.
Ecotoxicologie en eutrofiëring
Het onderzoek in de proefsloten richt zich
vooralsnog alleen op ecotoxicologie
(12 sloten) en eutrofiëringsonderzoek
(8 sloten). Daarover sprak ir.J. Drent
(Staringcentrum).
De risico's van ongewenste effecten van
het gebruik van bestrijdingsmiddelen

worden tot nu toe ingeschat op basis van
de fysisch-chemische eigenschappen van
een middel en van toxiciteitstesten aan
afzonderlijke organismen in het
laboratorium. De bruikbaarheid van deze
methode is onvoldoende bekend.
Het onderzoekprogramma in de proefsloten is erop gericht vast te stellen in
hoeverre lotgevallen en effecten van een
bestrijdingsmiddel in het laboratorium een
voorspellende waarde hebben voor de
situatie in het veld. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in een samenwerkingsverband
van Staringcentrum, RIN, Landbouwuniversiteit Wageningen, RIVM, RIZA en
MT-TNO.
Ook het eutrofiëringsonderzoek is erop
gericht fysisch-chemische en biologische
processen te bestuderen in kleine watersystemen onder goed controleerbare
omstandigheden, en ook dit project is een
samenwerkingsverband, namelijk van
Staringcentrum, RIN, Landbouwuniversiteit Wageningen en Universiteit
van Amsterdam.
Het procesonderzoek naar F en N wordt
uitgevoerd bij vier verschillende trofieniveaus: geen belasting, lx de CUWVOnorm, 3x de CUWVO-norm en 25x de
CUWVO-norm, en richt zich op twee
sedimenttypen: klei en zand. Het zeer
hoge trofieniveau is ingesteld om na een
aantal jaren een saneringsexperiment
mogelijk te maken.
Nutriëntenkringloop en respons van de
vegetatie
Nader onderzoek naar de nutriëntenkringloop in de proefsloten en de respons
van de vegetatie daarop werd besproken
door prof. dr. L. Lijklema en
ir. R. Portielje (beiden LUW).
Hij de aanvang van het belasten van de
sloten met nutriënten was in alle vier de
kleisloten een vrijwel identieke vegetatie
aanwezig, die karakteristiek is voor een
voedselarm milieu in de pioniersfase.
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Sessie-B-forum met v.Ln.r. deheren Leeuwangh, Drent, Ikink, Portielje en Lijklema.

Het instellen van de verschillende trofieniveaus heeft ertoe geleid dat de vegetatie
van iedere individuele sloot zich
ontwikkelt tot een bij die trofiegraad
behorende soortensamenstelling, waarbij
bij hogere belastingsniveaus soorten die
karakteristiek zijn voor een voedselrijker
milieu dominant worden.
Opname en afgifte van nutriënten door
planten en algen zijn moeilijk direct te
meten. Indirecte bepaling is wel mogelijk
door een koppeling te leggen tussen de
zuurstofproduktie en- respiratie en de
nutriëntenhuishouding. Hiertoe wordt de
zuurstofhuishouding van een slootsysteem
bestudeerd aan de hand van verschillende
processen. Om tot een goede beschrijving
te komen wordt met behulp van een tracer

WLZK-pompstations dicht
Het Bestuur van het waterleidingbedrijf Xuid-Kennemerland heeft op
29 november in principe besloten tot
opheffing van de pompstations Bentveld
en Bloemendaal. Dit zal gebeuren binnen
een termijn van twee jaar. Het water uit
de bronnen in Koningshof en Thysse's
Hof zal dan, samen met het water uit de
Kennemerduinen, centraal worden gezuiverd in het pompstation Overveen.
Voor Bentveld zullen de kosten in eerste
fase ca. f 2,9 miljoen bedragen. Hiervoor
zal een ruwwaterleiding worden aangelegd
en een opjaagstation worden gebouwd.
De kosten voor realisatie van de plannen
in eerste fase voor Bloemendaal bedragen
globaal f 1miljoen. Hiervoor wordt een
ruwwaterleiding aangelegd naar het
pompstation Overveen en een hydrofoorinstallatie gebouwd om de bewoners van
Bloemendaal-hoog van drinkwater te
voorzien. De aanleiding tot deze
beslissingen is de slechte kwaliteit van
beide pompstations.
(Persbericht WLZK)

de reaëratie, de uitwisseling tussen water
en lucht, bestudeerd.
Bij zeer hoge belastingen met N en P
bestaat de mogelijkheid dat koolstof de
beperkende factor wordt. Daarom wordt
ook de anorganische koolstofhuishouding
bestudeerd. Een complicatie is, dat de
uitwisseling tussen water en lucht van C 0 2
versneld wordt ten gevolge van de evenwichtsreacties die in het water optreden.
Van de toegevoerde hoeveelheid fosfaat
zal een deel door de bodem opgenomen
worden, hetzij via sedimentatie, hetzij
door achtereenvolgens diffusie het
sediment in en vastlegging door adsorptie.
Met behulp van een eenvoudig diffusie/
adsorptie-model wordt de opname van
fosfaat door het sediment gesimuleerd en
vergeleken met de meetwaarden.

Ecotoxicologisch onderzoek in lab en
proefvijvers/sloten
Giftige stoffen zijn niets nieuws; de mens
heeft altijd al te maken gehad met
toxische stoffen. Dr. P. Leeuwangh
(Staringcentrum) liep kort de historie na
en bereikte via de vroege mens, Socrates,
Lucretia Borghia en Catharina de Medici
de wetenschapper en paragnost Paracelsus
die zei, dat 'Elke stof is giftig, maar alleen
de dosis bepaalt of het effect heeft', een
toxicologisch principe dat nog steeds
opgaat. De ecotoxicologie is echter nog
maar een jonge wetenschap, daterend uit
de vroege jaren zestig. Aan de hand van
een voorbeeldstof, chloorpyrifos, liet
Leeuwangh zien hoe men eigenlijk komt
tot ecotoxicologische normen. In het
laboratorium test men de te onderzoeken
stoffen steeds op afzonderlijke individuen.
Op die basis kan men geen goede voorspellingen doen. In het veld heeft men te
maken met tenminste populaties, levensgemeenschappen of ecosystemen, maar
daar is het onderzoek erg lastig of
domweg niet mogelijk. Daarom is het
Staringcentrum enkele jaren geleden al
overgegaan op een kleinschalig 'proefsloterf-onderzoek in vijvers naast het
laboratorium, waarvan de resultaten
veelbelovend zijn. Over hel onderzoek in
de proefsloten van De Sinderhoeve kon
Leeuwangh nog geen concrete resultaten
melden.
GBV

VEEN, VEGIN en VESTIN gaan fuseren
In de ledenvergadering van de Vereniging
van Gasdistributiebedrijven (VEGIN) is
op donderdag 13 december jl. in principe
besloten de drie koepels van de energiedistributiebedrijven samen te voegen tot
één vereniging. Eerder was dit besluit al
genomen in de ledenvergadering van de
Vereniging van Stadsverwarmingsbedrijven (VESTIN) en in de ledenvergadering van de Vereniging van de
elektriciteitsdistributiebedrijven (VEEN).
De nieuwe vereniging moet per 1 januari
1992 van start gaan.
De hoofdbesturen van VEEN, VEGIN en
VESTIN hebben in hun pré-advies naar
de leden nadrukkelijk gewezen op de
noodzaak van een sterke vereniging, mede
gelet op de verwachting dat de energiedistributiesector in versterkte mate zal
moeten opereren in een sterk (internationaal) krachtenveld.
De nieuwe organisatie zal voor de
energiedistributiebedrijven in Nederland
fungeren als: expertisecentrum, onder-

handelingspartner (onder andere ten
opzichte van de leveranciers Gasunie en
SEP), service-instituut en collectieve
belangenbehartiger op nationaal en
internationaal niveau.
Onderdeel van de besluitvorming is de
vaststelling dat er een personeelsplan
wordt opgezet waarbij gedwongen
ontslagen niet aan de orde zijn.
Midden 1991 zal over de voortgang van
het fusieproces aan de leden verslag
worden gedaan.

