De Werkgroep Actieplan Denitrificatie (WAD-2) rapporteert:
StikstorVerwijdering op rwzi's

Inleiding
Sinds het in werking treden van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren in
1970 is een sterke verbetering opgetreden
van de kwaliteit van het Nederlandse
oppervlaktewater. Met name de lozing
van zuurstofbindende stoffen (BZV en
Kjeldahlstikstof) werd stevig onder
handen genomen: in de periode 1970 tot
1985 nam deze met circa 75% af [lit. 1].
Mede hierdoor is de aandacht van de
waterkwaliteitsbeheerder slechts ten dele
gericht geweest op de beperking van de
verontreiniging door nutriënten als fosfaat
en nitraat.
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Samenvatting
Zowel het nationale als het internationale beleid is erop gericht de belasting van
het oppervlaktewater met totaalstikstof scherp te reduceren. In het kader van de
derde Noordzee Ministers Conferentie (7 en 8 maart jl.) is een inspanningsverplichting overeen gekomen om voor stikstof een emissiereductie van circa 50%
in 1995 voor de Noordzee te bereiken.
De nationale maatregelen dienen daarop gericht te zijn, zoals in de Derde Nota
waterhuishouding staat aangegeven. Op 9 april jl. heeft de WAD-2 aan de
CUWVO gerapporteerd over de wijze waarop de N-emissievermindering op
rwzi's kan worden gerealiseerd. Voorgesteld wordt de emissiereductie als een
gelijk gewogen gemiddelde N-totaalzuiveringsrendement van 75% per (waterkwaliteits)beheersgebied te formuleren. Om dit te bereiken zijn, afhankelijk van
het type, bij bestaande rwzi's ingrijpende aanpassingen noodzakelijk. Voor nieuwe
inrichtingen kan het ontwerp worden gericht op toepassing van Best Uitvoerbare
Technieken; daarbij wordt uitgegaan van 10 mg N-totaal per liter als effluentwaarde. Bij een onmiddellijke aanpak van het saneringsprogramma kan een
halvering van de N-vracht uit rwzi's worden bereikt rond 1998, hetgeen onder
meer is toe te schrijven aan de benodigde voorbereidingstijd, uitvoeringsduur en
gelimiteerde uitvoeringscapaciteit.
De investeringskosten van de saneringsoperatie bedragen circa f 1,5 tot 2 miljard.
Hierdoor zullen de jaarlijkse exploitatiekosten stijgen met f250 tot 320 miljoen
gulden per jaar. Per inwonerequivalent betekent dit een kostenstijging van f 11 tot
15 gulden per jaar.

P. H. K. BERENDS
Hoofddirectie van de Waterstaat

- in de Derde Nota waterhuishouding is
als einddoel 70% reductie van de N-totaalemissie ten opzichte van 1985 opgenomen, met als tussendoel 50% in 1995.
De laatste jaren is echter, mede door de
bereikte resultaten in het kader van het
internationale overleg, een versnelling van
de beleidsontwikkeling te constateren.
Zo is in 1989 een bestuursovereenkomst
gesloten die voorziet in de beperking van
fosfaatlozingen per waterkwaliteitsbeheersgebied in 1995. Tevens wordt
verwacht dat op korte termijn een AMvB
in werking zal treden die fosfaatlozingseisen stelt aan nieuwe, en vanaf 1995 ook
aan bestaande, rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's).
Voor de verwijdering van totaalstikstof
(N-totaal = som van Kjeldahlstikstof,
nitraat en nitriet) zijn nog geen vergelijkbare maatregelen getroffen. Dit hangt
onder meer samen met de tot voor kort
onderschatte rol van nitraat met betrekking tot de eutroficringsproblematiek.
Zowel op het internationale als op het
nationale vlak zijn nu echter stappen gezet
gericht op een vergaande beperking van
de N-totaalemissie (onder meer door
zuiveringsinrichtingen):
- in het kader van het Noordzee overleg
is afgesproken per 1995 de belasting van
de Noordzee met N-totaal terug te brengen met circa 50% ten opzichte van 1985;
- door de Europese Commissie is een
voorstel ingediend voor een richtlijn
inzake de zuivering van stedelijk afvalwater. Het ontwerp bevat onder meer een
effluenteis van 10 mg N-totaal voor rwzi's;

Op grond van deze ontwikkelingen is door
de Coördinatiecommissie Uitvoering Wel
Verontreiniging Oppervlaktewateren
(CUWVO) aan de Werkgroep Actieplan
Denitrificatie (WAD-2) opgedragen om
na te gaan welke maatregelen en kosten
onder meer samenhangen met de
saneringsoperatie. De taakopdracht van de
CUWVO aan de WAD-2 is als volgt
omschreven:
'De WAD-2 heeft als taak te rapporteren
over de technische mogelijkheden gericht
op halvering van de lozing van totaalstikstof via de effluenten van communale
rwzi's ten opzichte van de situatie in 1985
en de hieruit voortvloeiende financiële en
bestuurlijke consequenties voor de
waterkwaliteitsbeheerders.'
De rapportage zal dienen als basis voor
een uit te werken regeling ter beperking
van de N-totaalemissie.

Bij de uitvoering van haar taak heeft de
WAD-2 de volgende werkwijze gevolgd:
1. vastleggen van de stikstofemissie door
rwzi's en overige bronnen in het
referentiejaar;
2. beoordelen van toepasbare N-verwijderingstcchnieken op rwzi's mede in
relatie tot defosfatering;
3. formuleren van een normstelling op
basis van het benodigde landelijke
rendement;
4. uitvoeren van modelmatige kostenberekeningen voor te treffen voorzieningen;
5. opstellen van een plan van aanpak voor
het bereiken van de doelstelling.
Dit artikel is een beknopte samenvatting
van de rapportage die onlangs door de
WAD-2 de CUWVO is aangeboden
[lit.2].
Stikstoflozingen in het referentiejaar
In zowel de doelstelling van de WAD-2
als in die van de Derde Nota waterhuishouding wordt als referentiejaar het jaar
1985 gehanteerd. Hen overzicht van de

TABEL I- Jaargemiddelde totaal-stikstofvracht en-concentratie enN-totaalverwijdcringsrendement van vijftypen
rwzi'sin 1985[lit. 3J.
rendement

influent
ton/d
mg/l

actief-slibinstallaties
oxydatiesloten
Oxydatiebedden
twee-trapsinstallaties
'overige installaties'

69,9
53,4
19,5
27,1
22,1

Nederland totaal
gewogen gemiddelde

192,0

48,1
48,9
48,6
53,3
48,4

ton/d
41,0
17,7
12,9
14,3
17,5

effluent
mg/l
28,2
16,2
32,3
28,1
38,4

41
67
34
47
16

26,4

16

103,4
49,1
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jaargemiddelde in- eneffluentvrachten en
-concentraties van verschillende typen
rwzi's indat jaar is opgenomen inTabelI.
Tevens ishierin het jaargemiddelde
N-totaalverwijderingsrendement vermeld.
Uit de tabel blijkt dat op jaarbasis circa
37.700 ton N-totaal werd geloosd, bij een
over-all N-totaalverwijderingsrendement
van 46%.
Over de verschillende typen rwzi's intabel
I kan het volgende worden opgemerkt:
- Actief-slibinstallaties dragen voor het
grootste deel bij aan deN-totaalemissie.
Als gevolg van een hogere slibbelasting
(gemiddeld 0,16 kg BZV/kg d.s • d)is de
nitriflcatie vaak onvolledig, ende denitrificatie matig ontwikkeld. Daarnaast heeft
dit type rwzi een groot aandeel in de
tolale zuiveringscapaciteit.
- Oxydatiesloten hebben een aanzienlijk
betere N-totaalverwijdering. Doorde
lagere slibbelasting (circa 0,05 kg BZV/kg
d.s • d)iseen goede nitriflcatie mogelijk.
Bovendien staat voldoende volume ter beschikking voor denitrificatie die kan plaats
vinden bij een goede afwisseling van beluchte enniet beluchte zones inhet circuit.
- Oxydatiebedden zijn niet geschikt voor
vergaande Ntotaalverwijdering. Zelfs wanneer nitrificatie inlaagbelaste installaties
optreedt, is het niet mogelijk denitrificatie
te bewerkstelligen.
- Bij deweinige twee-trapsinstallaiies
(hier oxydatiebed +actiefslib) isdenitrificatie over het algemeen goed, maar resteert inde tweede trap veelal onvoldoende BZV voor een goede denitrificatie.
- De 'overige installaties' zijn voor het
grootste deel mechanische inrichtingen.
Het leeuwedeel van dedoor deze installaties geloosde N-totaalvracht komt voor rekening van één grote, inmiddels tot actiefslibinstallatie omgebouwde, installatie.

TABEL II- Saneringsmaatregelen voor hetbereiken van deemissiniveausIenII bij verschillende typen rwzi's.
actief-slib

verlagen slibbelasting
tot 0,08 kg BZV/kg ds.d
bouw voordenitrificatie tank

verlagen slibbelasting
tot 0,05 kg BZV/kg ds.d
bouw voordenitrificatietank

ovdalicsloot

verbeterde zuurstofregeling (indien nodig)

optimale zuurstofregeling
influenttoevoer mogelijk
in denitrificatiezone
eventueel alternerend
voeden en beluchten

oxydatiebed, tweetraps- en
'overige installaties'

vervangen door oxydatiesloot of laagbelast AS
+ voordenitrificatie

vervangen door geoptimaliseerde oxydatiesloot of
laagbelast AS+voordenitrificatie

Naast rwzi's draagt ook een aantal andere
bronnen bij aan de N-totaalbelasting van
het oppervlaktewater. Van vijf bronnenis
de bijdrage in 1985, en een prognose voor
1995, weergegeven inafb. 1 [bron: lit. 1].
Uit deafb. isafte lezen dat de door rwzi's
geloosde vracht in 1985 ruim 15%
bedroeg van debinnenlandse stikstofbelasting van het oppervlaktewater.
De bijdrage door uit- enafspoeling vande
bodem (met name een gevolg vande
landbouw) bedroeg ruim 67%.

oxydatieslootsysteem, over de randvoorwaarden (met name bij combinatie
met defosfatering) isechter nog weinig
praktijkinformatie beschikbaar.
III. Effluentconcentratie 5mg N-totaal/1
(best bestaande techniek).
Er zijn systemen die dit effluentniveau
mogelijk halen; deze bevinden zich echter
nog in het ontwikkelingsstadium, zodatde
haalbare effluentkwaliteit, de technische
en financiële aspecten thans nog niet zijn
te overzien.

Saneringsniveaus en mogelijk
toepasbare zuiveringstechnieken
De technische maatregelen voorde
verbetering van de N-totaalverwijdering
bij rwzi's zijn beschouwd op basis van drie
emissieniveaus, corresponderend met drie
jaargemiddelde N-totaaleffluentconcentraties. Deze niveaus zijn:
I. Effluentconcentratie 15 mg N-totaal/1
(conventionele technieken).
Kan worden beschouwd als bewezen
techniek binnen de huidige zuiveringsmethoden (laagbelaste actief-slibsystemen
met voordenitrificatie, aëratiecircuits).
II. Effluentconcentratie 10 mg N-totaal/1
(best uitvoerbare techniek).
Wordt inprincipe haalbaar geacht bij een
aangepaste uitvoering van het bestaande

De saneringsmaatregelen voor de aanpassing van de verschillende typen rwzi's tot
de emissieniveaus IenIIzijn opgenomen
in Tabel II. Hierbij dient teworden opgemerkt dat bij individuele inrichtingen
omstandigheden kunnen heersen waardoor de genoemde aanpassingen niet tot
het gewenste emissieniveau leiden
(bijvoorbeeld een van het gemiddelde
afwijkende influentsamenstclling).

A/b. I-X-totaalbelasting (in ton/jaar)van liet binnenlandse oppervlaktewater in1985 endeprognose voor1995
(bron: Derde Nota Waterhuishouding).
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Invloed van defosfatering
In de bestuursovereenkomst aangaande
fosfaatverwijdering (gesloten tussen Rijk,
Interprovinciaal Overleg enUnie van
Waterschappen), wordt ervanuit gegaan
dat door middel van simultane chemische
precipitatie aan defosfaateisen kan worden
voldaan. Deze defosfateringsmethode kan
echter een negatieve invloed hebbenop
vergaande N-totaalverwijdering:
- erkan inhibitie optreden van biologische processen door de toxische
werking van metaalionen,en
- door de dosering van precipitatiemiddclen neemt deslibleeftijd af,waardoor de nitrificerende micro-organismen
zich door hun lage groeisnelheid niet
kunnen handhaven.
In depraktijk bestaat ernog geen
volledige duidelijkheid over de invloed
van chemische defosfatering opde
N-verwijdering. Het onderzoek dat hiernaar wordt verricht inhet kader van
STORA onderzoekprogramma FN 1992is
dan ook van wezenlijk belang om deknelpunten hieromtrent op telossen.
De WAD-2 heeft demogelijk negatieve
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effecten van defosfatering ingecalculeerd
door bij de kostenberekeningen uit te
gaan van een 30% vergroot aëratievolume.
Hierdoor worden de negatieve effecten
van simultane chemische defosfatering
gecompenseerd.
Alternatieven voor het bereiken van
de doelstelling
Uit Tabel I blijkt dat het gewogen gemiddelde van de jaargemiddelde effluentconcentraties in 1985 26,4 mg N-totaal/1
bedroeg. Om de vrachten uit rwzi's ten
opzichte van 1985 te halveren zal de
gemiddelde concentratie moeten worden
teruggebracht tot circa 0,5 x 26 = 13 mg
N-totaal/1. Uitgaande van een gemiddelde
influentconcentratie van 49 mg/l, correspondeert dit met een verwijderingsrendement ten opzichte van het influent
van circa 75%.
Voor de vertaling van de gewenste
landelijk te bereiken N-totaalverwijdering
naar eisen per (waterkwaliteits)beheersgebied of per individuele rwzi zijn vijf
alternatieven beschouwd:
a. gelijke procentuele reductie van de
N-totaal vracht per beheersgebied ten
opzichte van 1985;
b. gelijk gemiddeld N-totaal rendement
per beheersgebied;
c. landelijke eis voor alle installaties;
d. eisen per installatie;
e. locatiegerichte eisen, gekoppeld aan
gevoeligheid oppervlaktewater.
Voor een doelmatige aanpak, met een
rechtvaardige verdeling van de inspanningen, wordt de benadering b. het meest aantrekkelijk geacht om de volgende redenen:
- van alle beheerders wordt uiteindelijk
een zelfde inspanningsniveau ten aanzien
van de N-verwijdering vereist. Dit is aantrekkelijk uit oogpunt van lastenverdeling;
- binnen de gestelde eis bestaat er een
zekere flexibiliteit ten aanzien van de
uitvoering: de beheerder kan zelf bepalen
welke aanpak voor zijn gebied het meest
efficiënt is;
- gefaseerde invoering, met behoud van
bovengenoemde voordelen, is mogelijk
door een stapsgewijze aanscherping van
de eis voor het gemiddelde N-verwijderingsrendement;
- beheerders die reeds hebben geïnvesteerd in technieken met een goede
effluentkwaliteit behoeven minder
aanpassingen te plegen.
De vertaling van de 50% reductiedoelstelling naar effluenteisen luidt derhalve
als volgt:
'Per beheersgebied dient het jaargemiddelde N-totaal verwijderings-

rendement 75% te bedragen'. De getalswaarde voor het gemiddelde N-verwijderingsrendement kan in de aanloopperiode
gefaseerd worden aangescherpt.
Eisen voor nieuwe rwzi's
Naast eisen op basis van het jaargemiddelde N-totaal verwijderingsrendement per beheersgebied kunnen
eisen worden gesteld aan nieuwe rwzi's.
Hiervoor geldt dat het ontwerp dient te
worden gebaseerd op de best uitvoerbare
technieken. Vanuit de huidige stand der
techniek wordt uitgegaan van jaargemiddeld 10 mg N-totaal/1 als ontwerpwaarde, hetgeen correspondeert met circa
80% verwijderingsrendement ten opzichte
van het influent. Bij de handhaving van
deze eis dient wel rekening te worden
gehouden met de onzekerheden die met
name nog bestaan ten aanzien van
gecombineerde F- en N-verwijdering.
Immers voorkomen moet worden dat
beheerders aanpassingen uitstellen uit de
zorg voor misinvesteringen bij tegenvallende resultaten, die het gevolg zijn van
onvoldoende inzicht in technologische
relaties. Hiermee zal bij het opstellen van
een wettelijk kader voor de N-totaalreductie rekening moeten worden gehouden.
Uitvoeringsaspecten
Na de reductiedoelstelling te hebben vertaald naar een normstelling, is ingegaan
op mogelijke uitvoeringsvarianten van de
saneringsaanpak en de daarmee samenhangende kosten. De uitvoeringsvarianten
bestaan uit een theoretische landelijke
aanpak. Uit de omschrijving van de eis
volgt dat de waterkwaliteitsbeheerders zelf
een saneringsbeleid per beheersgebied
bepalen, wat in praktijk een combinatie
van mogelijke uitvoeringsvarianten op kan
leveren.
In de eerste plaats is nagegaan hoeveel de
rwzi's uit verschillende capaciteitsklassen
bijdragen aan de N-totaalemissie, en
welke invloed het stellen van een
capaciteitsondergrens heeft op de te
bereiken reductiegraad.
Tabel III geeft een verdeling van een
aantal parameters over vijf capaciteitsklassen. Hieruit blijkt dat er een groot
aantal kleine rwzi's is, dat slechts van
geringe betekenis is voor de aangevoerde
TABEL III -

Aß. 2 - Jaarlijkse exploitatiekosten (in miljoenguldens)
voorsaneringsvarianten totde emissieniveaus I en II,
uitgezet alsfunctie van debehaalde vrachtreductie.

en geloosde N-vracht. Ter illustratie de
volgende gegevens:
- de rwzi's kleiner dan 5.000 i.e., in aantal
29% van het totaal, leveren slechts 2% van
de geloosde N-vracht;
- de rwzi's kleiner dan 20.000 i.e. (57%
van het totaal) leveren niet meer dan 9%
van de N-vracht.
Het aanpassen van het grote aantal kleine
rwzi's brengt per kilogram verwijderd Ntotaal relatief hoge kosten met zich mee.
Daarom kan het voor de waterkwaliteitsbeheerders aantrekkelijk zijn de rwzi's
beneden een bepaalde omvang buiten
beschouwing te laten. Daar staat dan wel
tegenover dat bij de grotere rwzi's een hogere reductiegraad moet worden bereikt.
Om ondanks de relatief vrije aanpak per
beheersgebied inzicht te krijgen in de
mogelijke tijdsduur en kosten van de
saneringsoperatie op landelijk niveau, is
een 25-tal geschematiseerde uitvoeringsvarianten modelmatig doorgerekend.
Daartoe is het landelijk rwzi-bestand
van 1985 verdeeld in rwzi-klassen naar
type en grootte, waarop de saneringsmaatregelen volgens verschillende
emissieniveaus zijn toegepast (Tabel II).
De uitvoeringsvarianten bestaan uit
logische combinaties van deze verschillende rwzi-klassen.
Kostenraming
De jaarlijkse exploitatiekosten van de
verschillende rwzi-klassen, uitgedrukt in

Aantallen rwzi's en N-vrachten pc • capaciteitsklasse.

capaciteit
(*1.000i.e.)

n

<5
5- 20
20- 50
50-100
a 100

148
143
95
62
56

29
28
19
13
11

504

100

influent N

aantal

%

1%

ton/d

%

29
57
76
89
100

4,3
15,6
28,9
36,9
106,3

2
8
15
19
56

192,0

100

r%
2
10
25
44
100

effluent N
Z%

ton/d

%

2,2
7,4
13,8
19,1
60,9

2
7
13
19
59

103,4

100

2
9
22
41
100
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verschillende varianten. Voor de aanpassing en/of nieuwbouw van rwzi's is de
benodigde lijd afhankelijk van de grootte
van de inrichting en de benodigde
emissiereductie. Ken indicatief overzicht
hiervan is opgenomen in tabel V. Voor de
verbetering van oxydatiesloten is met een
aanpassingstermijn van 2 jaar gerekend,
omdat bij dit type rwzi geen zeer
ingrijpende bouwkundige wijzigingen
noodzakelijk zijn. De toepassing van
niveau III vereist een extra aantal jaren
voor verdere ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe technieken.
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Afb. 3- Verloop van de bereikte vrachtreductie in Je tijd
bij mti oenng van de varianten met aanpassing van de
rwzi i' = 20.000 i.e.tot emissieniveaus I en II.

Bij het bepalen van het maximaal
saneringstempo zijn verder de volgende

TABEL IV - Exploitatiekosten per i.e.per installatietype, ontwerpgrootte en emissieniveau (f/i.e.jaar, prijspeil
1989).

< 5.000

£ 5.00020.000
i.e.

i.e.
A.S.

I.
II.

O.S.

£ 20.00050.000
i.e.

a 50.000100.000
i.e.

a 100.000
i.e.

N.V.T.
N.V.T.

17,00
31,30

12,30
22,90

10,20
19,20

6,70
12,90

I.*
II.

7,60

3,10

2,10

1,90

0,60

O.B.

I.
II.

52,50
63,00

38,40
42,60

31,50
34,20

26,50
28,70

23,40
25,50

T.T.

I.
II.

N.V.T.
N.V.T.

21,40
24,80

15,30
17,90

11,90
14,00

10,10
12,00

'overig'

I.
II.

416,90
435,20

96,50
100,90

55,60
58,30

45,40
47,60

37,50
39,40

* In veel gevallen kan emissieniveau I op betrekkelijk eenvoudige wijze in oxydatiesloten worden bereikt.
Derhalve zijn hier geen kosten aan te geven.
(A.S. = actief-slibinstallatie; O.S.= oxydatiesloot; O.B.=oxydaticbed; T.T. = twee-trapsinstallatie;
'overig' = de resterende rwzi's)

guldens per inwonerequivalent, zijn
opgenomen in tabel 4. Voor alle typen
rwzi's zijn de relatieve kosten het laagst bij
aanpassing van de grotere installaties.
Voor de uitvoeringsvarianten waarbij tot
de emissieniveaus I en II wordt gesaneerd, zijn de exploitatiekosten als
functie van de bereikte vrachtreductie
weergegeven in afbeelding 2. Daaruit valt
af te lezen dat, voor de halvering van de
N-emissie, de exploitatiekosten f250 tot
320 miljoen gulden per jaar bedragen. De
bijbehorende investeringskosten belopen
circa f 1,5 tot 2 miljard gulden.
Saneringsvoortgang
Modelmatig is nagegaan hoeveel tijd
nodig is voor de sanering volgens de
TABEL V - Indicatieve tijdsduur van voorbereiding en
uitvoering van de sanering van rwzi 's (jaren).

I 15 mg/l)
emissieniveau
emissieniveau II 10 mg/11
emissieniveau III 5 mg/l)
oxydatiesloten

20.000100.000

> 100.000

i.e.

ï.e

4-6
4-6
7-11
2

5-8
5-8
8-12
2

uitgangspunten gehanteerd:
- aanvangstijdstip 1januari 1991.
Aangenomen is dat de sanering van
verouderde of overbelaste installaties
sinds 1985 reeds gedeeltelijk is uitgevoerd
oi'in de eerste jaren kan plaatsvinden.
Uil een enquête onder de waterkwaliteitsbeheerders blijkt het verwachte N-totaalverwijderingsrendemcni in 1995 op basis
van het autonome beleid van de waterkwaliteitsbeheerder toe te nemen tot 52%;
- lopende nieuwbouwprojecten en
sanering van technologisch eenvoudig aan
te passen installaties worden direct na het
begin van de saneringsoperatie ter hand
genomen;
- bij grote rwzi's wordt een aanloopperiode van 2 tot 3 jaar aangehouden voor
voorbereiding (onder andere aanpassing
van bestemmings- en waterkwaliteitsbeheersplannen, grondverwerving) en
voor het oplossen van technologische
knelpunten die door de geringe ervaring
met vergaande N-verwijdering nog
bestaan (mede in combinatie met strenge
P-eisen).
Hierna worden de grote rwzi's met
voorrang aangepakt;

- de uitvoeringscapaciteit van de beheersinstanties, adviesbureaus, aannemers en
dergelijke is gelimiteerd; gerekend is met
de aanpassing van 40 rwzi's per jaar, wat
neerkomt op een verdubbeling ten opzichte van het huidige niveau.
Het saneringsverloop en de behaalde
vrachtreductie bij de uitvoeringsvarianten
zijn in de vorm van een band gebundeld
in afb. 3. De ondergrens van de band
wordt bepaald door de variant waarbij alle
rwzi's S 20.000 i.e. worden aangepast tot
emissieniveau I (15 mg/l). De bovenste
grens hangt samen met de sanering van
alle rwzi's =£20.000 i.e. tot emissieniveau
II (10 mg/l). Alle overige varianten,
waarbij rwzi's =£20.000 i.e. volgens
combinaties van deze niveaus worden
aangepast, liggen binnen de band.
Uit afb. 3 blijkt dat 50% reductie van de
N-totaalemissic 6 tol 7 jaar na de start van
de sanering van oxydatiesloten en grote
rwzi's kan worden bereikt. Bij de start van
de uitvoeringsmaatregelen in 1991
betekent dit dat de doelstelling rond 1998
wordt gehaald. Daarmee wordt de
nagestreefde datum van 1995 met drie
jaar overschreden.
Voor de berekening van het saneringsverloop is aangenomen dat de aanpassing
van rwzi's overal kan geschieden. Om de
rol van de ruimtelijke ordening bij de
saneringsvoortgang in beeld te brengen is
onder de waterkwaliteitsbeheerders een
ambtelijke inventarisatie gehouden.
Deze is beperkt gebleven tot de fysieke
ruimteproblemen bij installaties groter dan
20.000 i.e.
Bij negen rwzi's van acht waterkwaliteitsbeheerders blijkt niet voldoende ruimte
aanwezig om aanpassingen te realiseren
die leiden tot vergaande N-verwijdering.
In drie beheersgebieden kunnen de problemen worden gecompenseerd door
extra N-verwijdering bij de overige inrichtingen; bij de vijf overige waterkwaliteitsbeheerders is dit niet mogelijk.
Betrokken op de (landelijke) sancringsvoortgang zijn vier inrichtingen in drie
beheersgebieden van doorslaggevend belang: het saneringstempo zal met circa 7%
achterblijven totdat voor deze inrichtingen
saneringsmogelijkheden zijn gevonden.
Plan van aanpak
Op basis van de beschreven N-totaalnormstelling en het berekende technisch
haalbare uitvoeringstempo van de
saneringsoperatie, is een plan van aanpak
geformuleerd waarin een fasering van het
saneringsprogramma wordt voorgesteld.
1991: Door lopende aanpassing en
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Op grond van reeds bekende geulopvullingen tussen de strandpalen 83.000
en 87.250 en de daaraan gerelateerde
karakteristieke geleidingswaarden kan
gesteld worden dat zich tussen de
strandpalen 90.750 en 87.250 eveneens
een aantal geulopvullingen bevindt.
Deze veronderstelling past goed bij de
huidige kennis van het mondingsgebied
van de Oude Rijn.
De bepaling van het elektrische
geleidingsvermogen van de (ondiepe)
ondergrond blijkt een snelle, effectieve en
relatief goedkope methode te zijn, ter
verkrijging van relevante, betrouwbare
gegevens. Boorlokaties kunnen met
behulp van dit geofysisch vooronderzoek
optimaal gekozen worden en het aantal
boringen tot een minimum beperkt
worden. De hier beschreven methode kan
natuurlijk langs de gehele Hollandse kust
gebruikt worden op plaatsen waar ondiepe
afzettingen te verwachten zijn.
5. Nawoord
De voortvarende tweedaagse opname van
het geofysisch profiel werd mede gerealiseerd door de hulp van studenten van
de vakgroep Fysische Geografie
(lichting '87) aan de UVA en 'bijvakkers'
van de RU Utrecht. De boorgegevens
werden vriendelijkerwijze beschikbaar
gesteld door de Rijks Geologische Dienst
(District West te Alkmaar), terwijl het
gebruikte meetinstrument bij de RGD. te
Haarlem kon worden geleend.
Behulpzaam bij het uitwerken van afb. 2
waren de heren Zwaan (tekenafdeling
RGD Alkmaar) en Snabilié (hoofd
Reprografische Afdeling, Vakgroep Fys.
Geogr., A'dam).
Referenties
Bloemers, J. H. F. en Weerd M. D. de (1983).
Het Romeinse kampdorp van de Brutenburg, ut Leids
Jaarboekje 1983. Leiden, 7 p p .
Mulder, E. F.J. de en Gans, W. de (i.V.). Blad 30
's-Gravenhage. Toelichting bij degeologische kaart
van Nederland 1:50.000. Rijks Geologische Dienst,
Haarlem.
Pruissers, A. P. en Gans, W. de (1988). De bodem
van Leidschendam, in Daams, F. H. C.M. en
J. 1).de Kort (red): Over, door en om de Leytsche Dam.
Geschiedenis van een gouden gemeente. Leidschendam,
16 pp.
Geonics, Technical Note T N - 6 , Electromagnetic
Terrain Conductivity measurement at low induction
numbers, Canada.
Zagwijn, W. A. (1986). Nederland in het Holocccn.
Rijks Geologische Dienst Haarlem. Staatsuitgeverij
's-Gravenhage. 46 pp.

• •

•

WAD-2 rapporteert
• Slot van pagina 303
vervanging van met name oxydatiebedden
en mechanische inrichtingen wordt een
vrachtreductie van 8% bereikt.
Voor nieuwe rwzi's wordt de toepassing
van best uitvoerbare technieken vereist
(een effluentconcentratie van circa 10 mg
N-totaal/1), hetgeen bij een gemiddelde
influentsamenstelling correspondeert met
een ontwerpwaarde van circa 80%
N-totaalverwijdering.
1995: Door de voortgang van de
saneringsoperatie is een sterke daling van
de N-totaalemissie ingezet. Het jaargemiddelde N-totaal-verwijderingsrendement dient per beheersgebied circa
60% te bedragen, waardoor een vrachtreductie van 25% wordt bereikt.
1998: Het jaargemiddelde N-totaalverwijderingsrendement per beheersgebied dient 75% te bedragen, waardoor
een vrachtreductie van 50% wordt bereikt.
De belangrijkste conclusies
- Het internationaal overleg heeft geleid
tot een inspanningsverplichting om voor
stikstof per 1995 een emissiereductie te
bereiken van 50% ten opzichte van 1985.
- Bij een onmiddellijke aanpak van het
saneringsprogramma kan een halvering
van de N-emissie rond 1998 worden
verwacht.
- De investeringskosten voor het
saneringsprogramma belopen circa f 1,5
tot 2 miljard gulden, resulterend in een
stijging van de exploitatiekosten met f250
tot 320 miljoen gulden op jaarbasis. Dit
leidt tot een stijging van de zuiveringsheffing met f 11 tot 15 gulden per
inwonerequivalent.
- Voorgesteld wordt om de emissiereductie te behalen door een jaargemiddeld N-totaalverwijderingsrendement van
75% per beheersgebied als eis te stellen.
Voor nieuwe rwzi's wordt voorgesteld het
ontwerp te richten op de toepassing van
Best Uitvoerbare Technieken.
- Het WAD-2 rapport is inmiddels aangeboden aan de CUWVO, waar de
bestuurlijke discussie over de implementatie van de gedane voorstellen in het
beleid dient te worden gevoerd.
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In memoriam Jos Meijers
Op dinsdag 8 mei jl. overleed op 52-jarige
leeftijd onze vriend en collega Jos Meijers.
Zijn heengaan betekent voor zijn gezin en
familie maar ook voor de WRK een
gevoelig verlies.
Na het behalen van zijn ingenieursdiploma in 1963 aan de TH Delft was Jos
*UL werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan diezelfde
TH-Delft. Vervolgens
werkte hij als research
chemicus bij de
VEWIN en het KIWA.
Sinds augustus 1980
was hij als hoofd van
de afdeling Waterkwaliteitsbewaking
verbonden aan de WRK.
Jos' werkzaamheden en verdiensten voor
de waterleidingbelangen besloegen een
breed terrein. Zo was hij de initiator in
Nederland van het onderzoek naar
organische microverontreinigingen in
oppervlakte- en drinkwater. Op dit onderwerp promoveerde hij tot doctor in de
technische wetenschappen aan de
TH-Delft. Naast zijn chemisch analytisch
werk heeft Jos zich ook intensief beziggehouden met de zuiveringstechnologie
van oppervlaktewater. Van zijn hand
verschenen rapporten over onder andere
de theorie van de vlokvorming, actieve
koolfiltratie en de kwaliteitseffecten van
ozonizatie. Hij had zitting in een groot
aantal commissies en werkgroepen op het
gebied van analyse en zuivering.
Zijn inbreng in deze groepen werd altijd
hogelijk gewaardeerd. Door zijn
werkzaamheden in RIWA en IAWR
verband heeft hij een wezenlijke bijdrage
aan de sanering van de Rijn kunnen
leveren.
Degenen die Jos wat beter kenden zullen
aan hem terugdenken als een in meerdere
opzichten moedig mens. Moedig in zijn
streven naar een schonere Rijn. Moedig
ook zoals hij gedurende zijn ziekte zijn
lijden droeg en ondanks alle tegenslagen
zijn optimisme lange tijd wist te
behouden. Grootmoedig was hij in de
omgang met collega's en ondergeschikten.
Daarnaast was hij ook een zachtmoedig
mens, dat waar mogelijk conflicten
vermeed en altijd op zoek was naar een
bevredigend compromis.
Wij allen zullen hem node missen.
Directie en medewerkers van de
NV WRK

