Met horten en stoten kwam de afValwaterzuivering op gang1

Het is mijn bedoeling heden met u in de
historie van ons vak te duiken en terug te
gaan naar het ontstaan van de afvalwaterzuivering, ruim 150 jaar geleden. Mag ik
dan, om te beginnen, u meenemen naar
Londen in het begin van de 19e eeuw. Die
biedt een voor onze begrippen ontstellend
beeld. We zien in de dichtbevolkte woonwijken open straatgoten, weliswaar bedoeld voor de afvoer van hemelwater,
doch door de burgerij dankbaar benut om
er allerlei afval in te deponeren.
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Door te verordeneren dat de faecaliën als
mest naar het land afgevoerd moesten
worden, kon men een begin maken met
een sanering. Maar, naar mate het inwonertal toenam, ging het transport naar
buiten steeds grotere moeilijkheden opleveren. De fatale klap werd dit afvoersysteem toegediend toen het watercloset
algemeen in gebruik kwam. Het volume af
te voeren drab werd te groot voor deze
wijze van inzameling en transport.
Via klandestien aangelegde pijpjes vanuit
de beerputten leidde de gemakkelijkste
weg weer naar de open straatgoten, die
een verpestende stank gingen verspreiden
en een directe bedreiging vormden voor
de volksgezondheid. Maar de burgers
lieten zich het gemak van de waterspoeling niet meer ontzeggen, vooral
omdat geen aanvaardbaar alternatief voor
de gewraakte clandestienen afvoer geboden werd. Deze noodsituatie leidde
tenslotte tot de ontwikkeling van de
riolering. Na 1945 gingen gaandeweg alle
grote Engelse steden rioleren; die op het
vasteland volgden later.
Maar alras bleek het probleem slechts
verschoven te zijn naar de waterkant. De
kanalen en rivieren veranderen in gigantische open beerputten. De visstand werd
uitgeroeid, de omwonenden kregen de
kwalijke uitwasemingen te verdragen en
de drinkwatervoorziening kwam in ernstig
gevaar. Aande oevers van de Thames, was
het op windstille dagen nauwelijks uit te
houden. De speaker van het Lagerhuis liet
als het te erg werd de vensters van het
Parlementsgebouw sluiten. We zien hier
een voorbeeld van de wet van het behoud
van ellende:
*Verkorte versie van de lezing ter gelegenheid
van de lustrumviering van de NVA op 3 juni 1988
te Apeldoorn.

Toepassing van voortreffelijke systemen
als watercloset en rioolstelsels leidt tot
andere ernstige problemen!
In Nederland met zijn betrekkelijk grote
waterrijkdom speelde het probleem van
de waterverontreiniging toen nog een
geringe rol. Wel begon later verontrusting
te ontstaan naar aanleiding van de ontwikkeling van de veenkoloniale wateren
door de strokarton- en aardappelmeelindustrie. Het was duidelijk dat de landelijke overheid moest ingrijpen. Doch de
problemen hadden ten opzichte van die
welke men binnen de stadsgrenzen tot
een oplossing had moeten brengen een
enorme schaalvergroting ondergaan. Ook
was men legislatief en administratief nog
onvoldoende toegerust. Er bestond een
duidelijke schroom de steden en de opkomende industrie veel moeilijkheden in
de wet te leggen, terwijl nog nauwelijks
aangegeven kon worden wat er dan wel
met het rioolwater moest geschieden.
Uit de nood moest de techniek van de
afvalwaterzuivering geboren worden! Hier
en daar begon met gebrekkige middelen
het rioolwater aan allerlei bewerkingen te
onderwerpen zoals sedimentatie en uitvlokking, doch erg veel haalde dat aanvankelijk niet uit. Een belangrijke stap
voorwaarts vormden de aanbevelingen
van de Rivers Pollution Commission, ingesteld in 1865 onder de kundige en bezielende leiding van Sir Edward
Frankland. Aanvankelijk zag men slechts
een afdoende oplossing: het verspreiden
van het rioolwater over bouw- en grasland. Via drainage verkreeg men zo een
prima effluent dat op het oppervlaktewater geloosd kon worden.
De landbevloeiing nam een zeer hoge
vlucht, temeer daar men zich veel voorstelde van de opbrengst van de geïrrigeerde gebieden. Vele grote Engelse en Duitse
steden legden enorme vloeivelden aan. In
de omgeving van grote steden zocht men
naar middelen de capaciteit van de velden
op te voeren door verwijdering van het
rioolslib in bezinkbassins en vervolgens
door bevloeiing op zandgronden. Noodgedwongen zag men dan ook af van enig
gebruik in landbouwkundige zin.
Frankland ontwikkelde omstreeks 1870
hieruit de zogenaamde intermitterende
bodemfiltratie. Men was tot de bevinding
gekomen dat de zuurstof bij afbraakprocessen een alles beheersende rol
vervult. Die zuurstof moet dan ook in de
bodem kunnen dringen. Zulks is uitsluitend mogelijk indien het bodemoppervlak niet ononderbroken met een
laag water bedekt is. De watertoevoer
duurde 6-8 uren, gevolgd door een rustof adempauze van 10-14 uur. Op deze

wijze bleek het mogelijk het vooraf door
bezinking behandelde rioolwater van
2.000-5.000 inwoners per ha vergaand te
zuiveren, ongeveer lOx zoveel als op de
klassieke vloeivelden.
Frankland kan als de vader van de biologische afvalwaterzuivering worden
beschouwd. In Europa heeft de intermitterende bodemfiltratie niet die verbreiding gevonden, die men had kunnen
verwachten. Dit kwam voornamelijk door
de weerstand voortspruitende uit de overtuiging dat het principieel verwerpelijk
zou zijn de feacaliën niet meer als
meststof aan de landbouw ten goede te
laten komen.
Vooral in Duitsland heeft dit de ontwikkeling van de techniek van de afvalwaterzuivering tot na de 2e wereldoorlog
geremd. In de Verenigde Staten onderzocht men omstreeks 1890 de mogelijkheid de filtratie snelheid te vergroten door
een toenemende grootte van het filtermateriaal. Tenslotte gebruikte men zulk
grof materiaal als kiezel, gietcokes en
lavaslakken, dat van een langzaam doorzijpen van het opgebrachte rioolwater
geen sprake meer was. De zuurstof kon
nu ongehunderd toetreden, zodat een
continu toevoer van afvalwater geen bezwaar meer vormde.
De gunstige resultaten gaven de start tot
de ontwikkeling in Engeland voor het
oxydatiebed. Aanvankelijk paste men
heen en weer gaande sproeierwagens over
rechthoekige bedden toe, later vervangen
door de draaisproeier. Zo beschikte men
omstreeks de eeuwwisseling over een
continu bedreven biologische zuiveringsmethode die in het geheel geen binding
meer had met de agrarische wereld, zodat
onder meer de plaatskeuze vrijer was geworden. De 'sewagefarm' maakte plaats
voor de 'sewage purification plant'. Het
onderzoek ging door. Men richtte zijn
aandacht op een intensivering van de
processen die de zogenaamde zelfreiniging van oppervlaktewater bewerkstelligen zonder gebruikmaking van hecht
oppervlak voor de bacteriën. Proeven met
beluchting van rioolwater zonder meer
leverden teleurstellende resultaten.
Een voldoend vergaande eliminatie van
rotbare organische stof benodigde
10-14 dagen.
Het waren tenslotte Ardern en Lockett die
in 1913, succes konden boeken. Zij
hadden waargenomen dat tijdens de
beluchtingsperiode in het rioolwater
kleine vlokjes ontstonden die zich na het
stoppen van de luchtdoorblazing als
bezinksel afzetten. Naarmate de hoeveelheid 'activated sludge' die men zo voor
een volgende proef kon verzamelen,
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verliep de reiniging sneller. Tenslotte kon
in ca. 10 h. beluchtingstijd een volledige
reiniging bereikt worden.
Reeds in 1916 kon in samenwerking met
de machinefabriek Jones Attwood de
eerste actief-slibinrichting te Worcester in
bedrijf genomen worden. De nieuwe biologische zuiveringsmethode trok veel aandacht en vond in het bezonder bij grotere
zuiveringsinrichtingen in Hngeland en de
USA toepassing. In de loop der jaren zijn
vele verbeteringen aangebracht die, met
behoud van de door Ardern en Lockett
aangegeven principes, de biologische
zuivering door middel van actief slib
hebben gemaakt tot de zuiveringsmethode
bij uitstek. Aangezien echter tegen het
einde van de dertiger jaren de capaciteit
van oxydatiebedden aanzienlijk opgevoerd
bleek te kunnen worden door een verhoogde spoelkracht van het opgebrachte
water (onder meer door recirculatie) zodat
geen verstopping meer optrad, hebben de
zogenaamde hoogbelaste oxydatiebedden
tot omstreeks 1950 toch nog de overhand
kunnen behouden.
Het is vooral te danken aan de onderzoekingen van Pasveer, Wuhrmann en
Von der Emde dat daarna de toepassing
van het actief-slibproces een hoge vlucht
heeft genomen ook voor kleinere objecten.
De wetenschap loopt dikwijls achter op de
techniek, hetgeen zich ook bij de biologische zuivering heeft voorgedaan. Van
een gedetailleerde kennis en theoretisch
inzicht omtrent het mechanisme en de
kinetiek van het gebeuren in en om de
bacterievlokken was voor de 50er jaren
nauwelijks sprake. Begrippen zoals slibbelasting, slibleeftijd, endogene sliboxydatie, die tegenwoordig vlot worden
gehanteerd, heeft men lang moeten ontberen. Een essentieel onderdeel van een
actief-slibinrichting vormt de beluchtingsapparatuur. Aanvankelijk werd uitsluitend
bellenbeluchting toegepast. Daar kwam de
puntbeluchting bij. Voorts voor kleinere
inrichtingen de door de Nederlander
ir. Kessener ontwikkelde zogenaamde
borstelbeluchter. Inmiddels had men op
communale rioolwaterzuiveringsinrichtingen te maken gekregen met de
onaangename gevolgen van een toenemend gebruik van synthetische wasmiddelen in de huishoudens en textielindustrie. Deze nieuwe produkten waren
grotendeels niet biologisch afbreekbaar en
sterk schuimvormend. Hoge, lillende
schuimbergen veroorzaakten niet alleen
vuillast bij het bedrijf van de zuiveringsinrichting en een bedreiging van de veiligheid van werken, doch er ontstond ook
verlies van actief-slib door flotatie. In een
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aantal gevallen werd ook de aëratiecapaciteit, in het bijzonder bij rotorbeluchting nadelig beïnvloed.
Bij puntbeluchters met een duidelijke
oppompwerking die inmiddels ook in
Duitsland en Nederland op de markt
gekomen waren, had men daar veel
minder last van. Ook het sproeieffect van
deze puntbeluchters droeg bij tot het
beperken van de lastige schuimlaag. Een
zeer sterke stimulans voor de invoering
van puntbeluchters vormde het zeer
groots opgezette onderzoek van het
Emscher Genossenschaft als voorbereiding van het ontwerp van de reusachtige Emscherfluss Kläranlage. Het besluit van het Emscher Genossenschaft
puntbeluchters te gaan toepassen, leidde
een nieuwe tijdperk in. Men ging zich
meer verdiepen in de karakteristiek van
het specifiek zuurstofinbrengvermogen.
De zogenaamde alpha-factor bleek niet
alleen afhankelijk van de samenstelling
van het afvalwater en het slib-gehalte in
de beluchtingstank, doch ook van het type
beluchter. Bij de keuze van een beluchtingssysteem spelen echter ook vele
andere factoren dan het energieverbruik
een belangrijke rol. De laatste tijd zijn
daar nog bijgekomen de geluidhinder en
de aerosolvorming. Het is dus niet verwonderlijk dat de diverse beluchtingssystemen naast elkaar bleven voortbestaan. Omstreeks het midden van de
50er jaren werd door Pasveer de
oxydatiesloot ontwikkeld. Een of meer
rotoren zorgden naast de beluchting voor
de voortstuwing van de inhoud van het
beluchtingscircuit. Vooral voor kleinere
zuiveringsinrichtingen nam het principe
van de oxydatiesloot, waarin niet alleen de
zuivering van het water doch ook de
stabilisatie van het slib plaatsvindt een
hoge vlucht en daarmede de toepassing
van de rotor als aeratie-element, zowel in
Nederland als Duitsland. Hieraan kwam
echter een einde toen in het midden der
zestiger jaren de carroussel zijn intrede
deed. De rotor werd vervangen door de
puntbeluchter. De kosten zijn lager en de
beluchtingscircuits kunnen tot 4 m diep en
meer uitgevoerd worden. Ook is het zo
dat in eencarrousel het actief-slibproces
niet meer volgens de grondslagen van een
oxydatiesloot, te weten een zeer lage
belasting behoeft te worden uitgevoerd.
Bij de keuze van een werkwijze of
apparatuur spelen vele overwegingen een
rol. Naast rationele toch ook die van een
meer subjectief karakter, al of niet veroorzaakt door goede of slechte ervaringen.
Ook persoonlijke smaak en een soort
mode zijn niet geheel uit te sluiten. Toen
ik als aankomend afvalwatertechnoloog

tijdens een bezoek aan de Amsterdamse
zuiveringsinrichtingen aan dr. Van der
Zee die daar de scepter voerde vroeg
waarom geen borstelbeluchting werd
toegepast was het antwoord: Jongeman
het gebruik van die pleeborstels laten wij
in Amsterdam graag aan het RIZA over!'
Maar dit is alweer lang geleden.
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