14thIAWPRCBiennialConference: vanpraktijktotwetenschap;
vanbeheertotbeleid

Van 17 tot 22juli 1988vond in Brighton dc
veertiende tweejaarlijkse conferentie van de
International Association onWater Pollution
Research and Control plaats.Met zeshonderd
deelnemers uit zeventig landen opnieuw een
goed bezette IAWPRC-conferentie.
De tweehonderd lezingen,waarvan erslechts
drie uit Nederland afkomstig waren, en de
meer dan honderd posterpresentaties (vijf
Nederlandse) waren verdeeld over een
dertigtal onderwerpen variërend van de
behandeling van stedelijk en industrieel
afvalwater tot de planning en beheer van de
kwaliteit van het milieu, van slibverwerking
tot procesregeling, van paden en lotgevallen
van chemicaliën tot de herstructurering van
het waterkwaliteitsbeheer in Engeland.
Kortom, een heel scala van onderwerpen
waar voor iedereen wel wat bij is.Maar voor
de effectiviteit van dit soort conferenties zijn
zes parallelle sessies wellicht wat teveel van
het goede.
De lezingen en de proceedings van de
14th IAWPRC Biennial Conference in
Brighton worden gepubliceerd als uitgave
van Water Science and Technology van
januari 1989. Als smaakmaker wordt in dit
artikel een aantal onderwerpen uit de
conferentie belicht. Ten gerieve van de lezer
wordt in de tekst verwezen naar bovengenoemde uitgave.
Praktijk
Eén van de Nederlandse bijdragen betrof het
onlangs afgesloten onderzoek naar de
'Individuele behandeling van afvalwater bij
verspreide bebouwing'. Hierbij gaat het om
de zuivering van afvalwaterstromen van
maximaal 200 i.e. Fastenau (pp 1-12) gaf
een overzicht van de bedrijfsresultaten van
veertien verschillende systemen uit een twee
jaar durende praktijkevaluatie. Dit onderzoek
is vooral van belang voor het opstellen van
richtlijnen voor bodemlozingen (ontwerp
Lozingenbesluit Bodembescherming) en voor
het vergaand zuiveren van afvalwater direct
op locatie in het buitengebied (enkele
woningen, campings etc). Door Londong
(pp 13-22) werd een toepassing van het
AB-proces voor stedelijk afvalwater
gepresenteerd. Hierbij wordt een beluchte
zandvang benut als de eerste hoogbelaste
stap in het proces, zonder dat het primaire
doel, het afvangen van zand, verloren gaat.
Een belangrijk, hedendaags probleem isde
verwerking van het zuiveringsslib dat bij de
biologische behandeling van stedelijk
afvalwater ontstaat. Op de conferentie werd
dit het grootste, onopgeloste probleem
genoemd, met de kanttekening dat elk slib
anders is. In de Verenigde Staten moeten
naar aanleiding van juridische uitspraken
soms zeer gecompliceerde en dus dure
verwerkingsmethoden worden toegepast.

Kosten van ƒ 500,—per ton droge stof zijn
dan geen uitzondering. De Carver-Greenfield
installatie in Los Angeles isnogsteedsnietin
bedrijf en heeft al veel meer gekost dan
begroot was.
Een alternatief isde thermische voorbehandeling van slib,waardoor de vergistbaarheid van het slib toeneemt. Dit lijkt
vooral demoeite waard bijeen hoge gloeirest
van het slib (pp 97-108). Bij een hoog
organisch stofgehalte zou thermische
behandeling, die een optimum kent tussen
120 en 180 °C, de moeite niet waard zijn.
Een proces in de slibbehandeling dat de
laatste tijd opgang doet ishet vormen van een
olie-achtige brandstof uit de organische stof
van zuiveringsslib. Hierbij wordt het slibin
aanwezigheid van bitumen of een organisch
oplosmiddel in een reactor gebracht onder
atmosferische druk en bij een temperatuur
van 250-350 °C.Vanuit Frankrijk deed
Millot (pp 917-924) verslag van een proefreactor als voorloper op een installatie
met een capaciteit van 100 ton slib
( 2 0 % d.s./dag). Ook een Canadees/Australisch onderzoeksteam ismet dit procesactief.
In Japan (pp 925-936) verricht men onderzoek naar de pyrolyse van slib, waarbij
temperaturen van meer dan 1.000 °Caan de
orde zijn.
Enerzijds lijken geavanceerde slibverwerkingstechnieken een zekere toekomst te hebben,
anderszijds lijkt de meer klassieke slibvergisting nog verder te optimaliseren te zijn.
Een Amerikaans onderzoek (pp 87-96) naar
het bedrijven van slibgistingstank met een
gasonderdruk (ca. 0,75 atm.) toonde aan dat
overbelaste tanks beter functioneren als
gevolg van het sneller ontwijken van gasvormige nevenprodukten (vooral H2) diein
de verzuringsfase ontstaan. Vooral periodiek
hoge belastingen werden goed doorstaan of
herstel van de gisting volgde snel na de
overbelasting.
Gezien het aantal lezingen mag ook de
anaërobe behandeling van afvalwater zichin
een ruime belangstelling verheugen.
Opvallend was een Japanse bijdrage
(pp 109-120) met betrekking tot de vorming
van anaëroob korrelslib ineen geëxpandeerd
bed van fijn dragermateriaal. De korrelvorming werd duidelijk bevorderd door de
aanwezigheid van het dragermateriaal waardoor hoge belastingen, tot 35 kgCZV/m3dg,
konden worden toegepast.
Ook sulfaat speelteenbelangrijke rol,omdat
sulfaatreducerende bacteriën om de waterstof concurreren met de korrelvormende
methanogene bacteriën. De korrelvorming
wordt duidelijk geremd onder de aanwezigheid van een sulfaatconcentratie van 150 mg
S 0 4 / l o f m e e r ( p p 121-132).

Wetenschap
Drie sprekers toonden hun onderzoek naar
de structuur van biofilms en de substraatopname en substraat-afbraak in biofilms
(pp 779-8 14). De laatste jaren isveel
fundamenteel onderzoek verricht naar
hun toepassing in overbelaste actief-slibinstallaties, in installaties die met een
nitrificatie-denitrificatietrap uitgebreid
moeten worden of in nieuwe installaties met
al dan niet specifiek afvalwater. Praktijkonderzoek aan slibop drager is onderdeel
van het STORA/RWS-onderzoek naarde
toekomstige behandeling van stedelijk
afvalwater (rwzi-2000). Het actief-slibsysteem
is nog steeds een dankbaar onderwerp voor
mathematische modellering. Twee uitgangspunten spelen hierbij een rol: de beschrijving
van het biologisch proces op zichen de
mogelijkheid om hetprocestesturen teneinde
een hoger verwijderingsrendement te verkrijgen. Op het eerste terrein werden
aanpassingen van het IAWPRC-model
gepresenteerd (pp 315-324; pp 339-350).
Modellen ten behoeve van de processturing
zijn vaak een stuk eenvoudiger, getuige de
presentatiesovernitrificatie (pp 305-314)en
de verwijdering van microverontreinigingen
(pp 351-362). In dit laatste model wordt de
zuiveringsinstallatie alseen black-box
beschouwd. Op basis van langdurige meetseries van influent en effluent wordt een
dynamisch verwijderingsmodel opgesteld,
zonder dat gediscrimineerd wordt in de wijze
van verwijdering (adsorptie, strippen,
biodegradatie).
Een aparte sessie was gewijd aan de
implementatie van (fundamenteel) onderzoek
in de praktijk (pp 677-716). Hoewel diverse
malen gesteld werd dat fundamenteel
onderzoek deontwikkeling en toepassingvan
innovatieve technologieën zou moeten
bevorderen, waren de presentatoren zich er
terdege van bewust dat technologie-ontwikkeling in de praktijk vooral bevorderd wordt
door het signaleren van milieuproblemen.
In landen alsJapan, Verenigde Staten, WestDuitsland en Verenigd Koninkrijk, bestaan
subsidieregelingen en samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers en
'afnemers', die veel overeenkomst vertonen
met de Nederlandse situatie. Opvallend
hierbij was de in de VS geldende regeling
dat aanpassing van een installatie in de
demonstratiefase volledig vergoed wordt
indien de bedrijfsresultaten beneden
verwachting zijn. Verder werd, vanuit alle
genoemde landen, sterk de nadruk gelegd op
het opzetten van PR-activiteiten voor het
verkrijgen van de gewenste spin-off van
(fundamenteel) onderzoek. Een actieve
beroepsorganisatie kan en dient hierin een
groot aandeel te hebben.
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Beheer
Beheer van zuiveringsinstallaties, in de zin
van controle op en sturing van het
zuiveringsproces, was het onderwerp van de
sessie 'Instrumentatie, meten en regelen'
(pp 1161-1282). Alle modificaties cq.
modellen hebben —uiteraard - één ding
gemeen: beperking van de zuurstofinbreng
(stroomkosten) bij gelijkblijvende effluentkwaliteit, danwei verbetering van het
rendement of extra verwijdering van
nutriënten tegen zo laag mogelijke kosten.
Niet eens ismen het over de significante
parameters: Von Sperling (UK) kiest droge
stof concentratie, opgeloste zuurstof en
ammoniumgehalte in de beluchtingstank.
Holmberg en Olssen (Zweden) geven de
voorkeur aan opgeloste zuurstof, wat ter
discussie gesteld werd door Boeken (ZuidAfrika). Charpentier (Frankrijk) deed
verslag van de praktijk op een aantal Franse
installaties (carrousels), waar de meting van
de REDOX-potentiaal gebruikt wordt voor
de procesbesturing.
Een heel andere vorm van beheer ishet
beheer van oppervlaktewater en de bescherming van de waterkwaliteit. Opvallend
hier was de presentatie van een waterkwaliteitsindex, diegebaseerd isopde meting
van chemische parameters (pp 1137-1160),
waar vele indexsystemen gebaseerd zijn op
biologische parameters. Het systeem is
zodanig opgezet dat uitde benaderingvande
waterkwaliteitsindex isaf te leiden welke
parameter de slechtste score heeft en, wat
wellicht nog belangrijker is,welke invloed
deze parameter heeft op de totale eindscore
van de waterkwaliteitsindex. Hiermee heeft
men in Engeland voldoende ervaring
opgedaan voor een prioriteitsstelling in de
sanering van lozingen. Vanuit Nederland
werd door Pols (DBW/RIZA) een bijdrage
geleverd met de presentatie van een
onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid
van lozingen (pp 869-874). Deze benaderingswijze isgebaseerd op een combinatie
van physische (log P oct ) en biologische
(toxiciteit, mutageniteit) parameters van een
te lozen afvalwater. De verdere ontwikkeling
van de meetmethodiek en de interpretatie
van de resultaten in relatie tot de oppervlaktewaterkwaliteit zijn opgenomen in het
onderzoeksprogramma van de Dienst
Binnenwateren/RIZA.
Beleid
Met Engeland alsgastland voor de
conferentie, werden de beleidsbijdragen
vooral verzorgd door vertegenwoordigers
van dit land. Een belangrijk aspect hierbij
was de aanstaande privatisering van (delen
van)de regionale waterbeheerders, diezowel
voor de drinkwatervoorziening alsde afvalwaterbehandeling verantwoordelijk zijn.

bij 27 bedrijven één of meer bestrijdingsmiddelen in een of meer van de winmiddelen
aangetoond. Bij 26 van deze 27 zijn de
concentraties hoger dan 0.1 /ug/1.
Bij 19van deze 27 bedrijven zijn zelfs
maximale concentraties in één of meer
winmiddelen geregistreerd die de waarde
van 1,0 /xg/l overschrijden.
Het aantal en de geografische spreiding van
de waterleidingbedrijven die bestrijdingsmiddelen in grond- en/of oppervlaktewater
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Beide taken, en de riolering worden verkocht
aan de meest biedende. Het probleem voor
de regering isin welke volgorde: eerst de
meest winstgevende, ofjuist de minst
profijtelijke beheerders.
De regulering van lozingen en de toezichthoudende taak met betrekking tot de
binnenwateren zal bij de overheid blijven.
Hiertoe zaleen rijks-waterbeheerder worden
ingesteld met een budget van 300 miljoen £
en een personeelsbestand van 5.000 tot
7.000 mensjaar. De waterbeheerders hebben
nu een budget van 2.500 miljoen £en een
personeelsbestand van 50.000 mensjaar.
Hoe het nu verder moet met zaken als
integraal waterbeheer, beëindigen van lozing
van afvalwater en slibop zee en het saneren
van de sterk verouderde rioolstelsels, is
onduidelijk. Dit laatste isniet onbelangrijk
omdat de rioleringsstelsels,vooral indeoude
industriesteden in het noorden van Engeland,
sterk verouderd zijn. Er zijn grote
investeringen nodig om het achterstallig
onderhoud aan te pakken (de situatie is
vergelijkbaar met de Nederlandse), maar wie
dit moet betalen na de privatisering blijft een
open vraag (pp 1101-1112).
In Schotland isdoorhetsamenvoegen van de
taken van vele kleine instituten een duidelijke
verbetering van de waterkwaliteit ontstaan.
In Noord-Ierland kent men geen waterkwaliteitsprobleem van grote omvang, welis
het grootste meer daar, Loch Meagh,
geëutrofieerd. Op de 10grootste rwzi's die
direct of indirect op het meer lozen, wordt
sinds 1980 gedefosfateerd. Het maximum
chlorophyl-a gehalte isdaardoor afgenomen
van ca. 160 /ng/1tot ca. 100/u.g/1.
In Engeland heeft men zozijn eigen opvattingen om de problemen op te lossen.
In het gebied van de Mersey, in het dichtbevolkte gebied van Liverpool en
Manchester, wordt weliswaar vooruitgang
geboekt met afvalwaterzuivering en waterkwaliteitsverbetering, maar een groot
probleem is nog steeds het grote aantal
overstorten dat loost op (te) kleine rivieren
en riviertjes. Om inde Mersey-baai zuurstofloosheid te voorkomen gaat men al het
afvalwater nitrificeren en gestabiliseerd slib
uit het gebied rond Manchester wordt
afgevoerd via een pijpleiding van 86 km naar
Liverpool en vandaar naar zee (?).
In het Verenigd Koninkrijk wordt
ca. 6 miljoen i.e. afvalwater geloosd door
middel van lange pijpen en lozingsconstructies
die voor verdunning zorgen. De verschillende
technische uitvoeringsvormen en de toetsing
van de badstranden aan de EG-normen
werden gepresenteerd.
Geconcludeerd werd dat ' . .. . in many
towns marine treatment isthe best environmental option'.

mogelijke zuivering betekent dat het milieu,
waar wij onze grondstof uit putten, schoon
moet zijn. Wat dit betreft isde bedrijfstak
afhankelijk van het milieubeleid van de
overheid, en de naleving hiervan door de
industrieën, landbouwers en burgers.
Het milieubeleid in Nederland zal binnenkort
worden verwoord in het Nationaal Milieu
Beleidsplan. Nu al staat vast dat dit plan
gebaseerd isop het begrip 'duurzame

In de discussie werd van Nederlandse zijde
(Hoogweg (DGW) )onder andere opgemerkt
dat het ongezuiverd lozen van grote
hoeveelheden afvalwater een volstrekt
achterhaalde zaak isen dat niet alleen
gekeken moet worden naar de effecten op
badstranden, maar ook naar de lange termijn
effecten van de nutriënten en microverontreinigingen in andere delen van de
Noordzee.
De Engelse instelling kwam ook duidelijk
naar voren bij het bezoek aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het eiland Wight,
dat gelegen isin het Kanaal. De 'installaties',
een persleiding en een fysisch-chemische
zuivering met persleiding, zijn primair
opgezet om de bacteriologische vervuiling
van de nabij gelegen stranden te bestrijden.
In Ryde isdat opgelost door de persleiding
verder in zee te leggen, zodat het verder
ongezuiverde afvalwater door de stroming
wordt meegevoerd. In Sandown wordt met
behulp van kalk en poly-elektrolyte in eerste
instantie de pH van het afvalwater zodanig
verhoogd dat een vergaande eliminatie van
enterogene bacteriën plaatsvindt. Secundair
is pas de verwijdering van organische stoffen
en fosfaat. Overal langsde kust van Engeland
wordt getracht afvalwater zonder al te veel
behandeling in zee of oceaan kwijt te raken.
Wat dat betreft heeft Engeland nogeen lange
weg te gaan voor zijaan de bepalingen van
het Noordzee Actie Programma zal kunnen
voldoen.
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i,w (Lig/i^vuigensue enqueue iv van ae
25 bedrijven). Een eenvoudige zuivering is
hiertegen volstrekt niet opgewassen.Zelfs de
zuivering die hoort bij de zogenaamde
kwaliteitsklasse A3-oppervlaktewater ten
behoeve van de produktie van drinkwater,
welke in de Waterleidingwet is gedefinieerd,
zal op den duur onvoldoende zijn.
Hieruit blijkt overigens dat de normen ten
aanzien van oppervlaktewater niet afgestemd
zijn opde normen tenaanzienvan drinkwater.
De normen voor het oppervlaktewater laten

