Eeneeuwzuiverenvanafvalwater

1. Inleiding
Het zuiveren van afvalwater isgeen activiteit
waar men mee begon op het moment dat in
1970 de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van kracht werd. Ver voor die tijd
waren er, vooral in de grote steden, alveel
eerder grote problemen. Een klassiek voorbeeld uit de 17e eeuw isde slechte
waterkwaliteit van de grachten van Leiden.
De opkomst van de industrie heeft de
problemen van de binnenwateren sterk
vergroot. Het oppervlaktewater, dat alle
lozingen van afvalwater ongezuiverd ontving.
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veranderde in stinkend, dood water. Toen al,
de tweede helft van de vorige eeuw, werd
duidelijk dat het zelfreinigend vermogen van
het oppervlaktewater begrensd was.In eerste
instantie werden de grenzen verlegd door
doorspoeling. Later, aan het begin van deze
eeuw, worden de eerste biologische waterzuiveringsinstallaties gebouwd.
De eerste zuiveringsinstallaties waren
eenvoudig van opzet. De installatie Voorburg
(1906) bijvoorbeeld, bestaat uit septictanks
en oxydatiebedden. De installaties werden
gebouwd om stankhinder door lozingen
van afvalwater te voorkomen. Dus geen
installaties aan de rivieren of andere
stromende wateren, wel bij kazernes midden
op de Veluwe.
Overigens isVoorburg niet alleen de eerste
plaats in Nederland waar een installatie
wordt gebouwd voor huishoudelijk afvalwater, het wordt in 1923ook de eerste plaats
waar een installatie weer wordt afgebroken.
Als de installatie op dat moment moet
worden uitgebreid, kiest de gemeenteraad
voor de, in hun ogen. ideale oplossing, te
weten lozen op zee.
Voor bedrijfsmatige lozingen ishet beleid
niet veel anders. Als in 1913een werkgroep
zich moet buigen over de problemen van het
veenkoloniale afvalwater, isde kwaliteit
van het oppervlaktewater nogslechts een
afgeleide grootheid. De verbetering van de
zuurstofhuishouding isop dat moment nog
geen argument om het afvalwater te zuiveren.
Uitsluitend de luchtverontreiniging die door
het lozen van afvalwater ontstaat, moet
worden opgelost. Men adviseert anaërobe
installaties te bouwen. Deze installaties,
nauwelijks herkenbaar alsvoorlopers van de
nu bekende anaërobe reactoren, komen er
niet. Althans nietopdat moment. Volgensde
huidige, vergevorderde plannen zalde laatste

veenkoloniale ongezuiverde lozing op
oppervlaktewater in 1992worden beëindigd.
Een anaërobe zuiveringsinstallatie isin
voorbereiding.
Tot omstreeks 1970 isinNederland op
vergelijkbare wijze met afvalwater omgegaan.
Er wordt gebouwd om overlast te voorkomen. Met de komst van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verandert er
veel. In principe zal alle afvalwater op
termijn worden gezuiverd. Er worden
instellingen opgericht om het oppervlaktewater te beheren en het afvalwater te
zuiveren. Deze taak wordt door meer dan
25 waterkwaliteitsbeheerders opgepakt.
Dit heeft geleid tot de bouw van bijna
600 installaties voor de zuivering van
huishoudelijk afvalwater.
1.1. De techniek vanhet zuiveren
van afvalwater
De afvalwatertechnologie heeft zich, met
name het laatste decennium, snel ontwikkeld.
Toen in 1970 de zaken grondiger werden
aangepakt, groeide al snel het besef dat
onderzoek naar verbetering van de
zuiveringstechnieken onontbeerlijk zou zijn.
Vanuit de erkenning dat dergelijk onderzoek
door allewaterbeheerders samen zou moeten
worden uitgevoerd isin 1971tot de oprichting
van de Stichting Toegepast Onderzoek
Reiniging Afvalwater (STORA) besloten.
Door de STORA isdeafgelopen periodeveel
onderzoek geëntameerd. Een groot aantal
knelpunten isopgelost. De onderzoeken
hadden, doordat vanuit een achterstand in
kennis werd gestart, een sterk procesoptimaliserend karakter. De richting werd
sterk bepaald door de doelstellingen die op
dat moment aan het waterkwaliteitsbeheer
waren verbonden. Deze doelstellingen waren
een visuele verbeteringvande waterkwaliteit
en een verbetering van de zuurstofhuishouding van het oppervlaktewater. Sinds
enkele jaren isbinnen de STORA een
discussie gaande in hoeverre met de huidige
kennis kan worden voldaan aan toekomstige
eisen op het gebied van de waterzuivering.
Op het resultaat vandezediscussiewordt nog
nader ingegaan.
Ook buiten de STORA isde laatste 15jaar
zuiveringstechnisch onderzoek gedaan.
Aan Universiteiten (Hogescholen),
instituten (bijvoorbeeld het toenmalige
RIZA), bij ingenieursbureaus en bijTNO.
Vooral met het ooggericht opdetoekomst is
door de Dienst Binnenwateren/RIZA
(DBW/RIZA) in 1985een haalbaarheidsstudie uitgevoerd onderde titel'Behandeling
van stedelijk afvalwater in de toekomst'.
Deze studie, een gezamenlijk project van
het ingenieursbureau Witteveen en Bos,
T N O en DBW/RIZA heeft inkaart gebracht
welke onderzoeken noodzakelijkerwijs
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zouden moeten worden uitgevoerd om te
kunnen voldoen aan de toekomstige eisen bij
het zuiveren van afvalwater.
Afstemming met de aleerder genoemde
discussieresultaten van de STORA leidde
voor de toekomstige zuiveringsinstallatie tot
de volgende randvoorwaarden:
- de kosten van hetzuiveren moeten worden
beperkt;
- de hinder voor de omgeving moet
verminderen of beter te bestrijden zijn;
- de effluentkwaliteit moet worden
verbeterd;
- de verwerking van het zuiveringsslib moet
zich richten naar de toekomst.
De haalbaarheidsstudie gafaandat weliswaar
in principe voldaan kon worden aan de
toekomstige randvoorwaarden maar dat dan
nog veel onderzoek noodzakelijk was.
Dergelijk onderzoek vergt een hoog budget
voor een periode van meerdere jaren.
STORA en DBW/RIZA hebben daarom
besloten het noodzakelijke onderzoek
gezamenlijk aan te pakken.
Als apart punt dient noggenoemd te worden
de invloed van het nationale en internationale
beleid op de technologieën die kunnen
worden toegepast bij het zuiveren van
afvalwater. Te noemen vallen hierbij de
Indicatieve Meerjaren Programma's, waterkwaliteitsplannen en waterkwaliteitsbeheersplannen. Internationaal zijn het de afspraken
die gemaakt worden in kaders als Internationale Rijncommissie (Rijnactieplan) en
de Noordzeeministersconferentie.
In de volgende paragraaf wordt duidelijk
gemaakt opwelkewijzedevolgende generatie
zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk
afvalwater wordt voorbereid. De komende
jaren zal gewerkt worden met een onderzoekplan dat luistert naar de naam rwzi 2000.
Nu reeds zij erop gewezen dat verwacht
wordt dat een aantal resultaten ver voor dit
cruciale jaartal zal worden toegepast.
2. Onderzoekplan rwzi 2000
Een belangrijke leidraad bijhetopstellen van
het onderzoekplan wasde eindconclusie uit
de eerder genoemde haalbaarheidsstudie die
aangaf dat verbeteringen inde waterzuiveringsinstallatie mogelijk werd geacht.
Bij gelijkblijvende eisen ten aanzien van
effluentkwaliteit en zuiveringsslib zou bij dit
gebruik van nieuwe technieken voor lagere
kosten moeten kunnen. Worden de eisen
scherper dan isde verwachting dat de nieuw
te ontwikkelen technieken een beter eindresultaat zullen geven dan met de huidige
technieken mogelijk zou zijn.
Om te voldoen aan de toekomstige technologische randvoorwaarden iser vanuit
gegaan dat de komende generatie zuiverings-
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installaties zich dient te onderscheiden op
punten als:
- compactere opzet;
- betere effluentkwaliteit;
- minder subproblemen;
- verdergaande instrumentatie.
Het onderzoekplan laat zich opdelen in een
'waterlijn' en een 'sliblijn'. Hierbij was het
uitgangspunt de zeer verschillende benaderingswijze vanhetdeelvandeinstallatie waar
het water wordt gezuiverd ten opzichte van
de slibverwerking. Hoewel veel inspanningen
worden gepleegd om te komen tot zuiveringsinstallaties die weinig tot geen slib
produceren, iservanuit gegaandat voorlopig
een aanzienlijke hoeveelheid slib behandeld
moet blijven worden. Een ander belangrijk
uitgangspunt isdat de slibafzet naar de
landbouw steeds moeilijker zalworden en
mogelijk binnen tien jaar al volledig zal zijn
gestopt.
2.1. Het zuiveren van afvalwater
Het onderzoek laatzichindelen indrie typen.
Deze typen verschillen door het niveau van
de stand van de techniek voor toepassing bij
de zuivering van huishoudelijk afvalwater.
Dit isallereerst het onderzoek dat fundamenteel, van andere ideeën uitgaat in
vergelijking met bestaande systemen.
Ten tweede het onderzoek dat uitgaat van
succesvolle toepassingen op andere gebieden
zoals de zuivering van industrieel afvalwater.
De derde groep van onderzoek ismeer
evaluerend van aard. Toepassingen uit
binnen- en buitenland worden geëvalueerd
en bekeken op mogelijk grootschaliger
implementatie bij de behandeling van
huishoudelijk afvalwater.
Het fundamenteel onderzoek richtzichopde
vermindering van de slibproduktie.
Een verminderde slibproduktie isin principe
op verschillende manieren te bereiken.
Het ontwikkelen van prcdatoren (organismen
die het slibopeten) van hetslibkan leiden tot
een overall lagere slibproduktie. Aan de éne
kant minder zuiveringsslib, aan de andere
kant een hoeveelheid hogere organismen.
Belangrijke onderzoekpunten daarbij zijn de
eisen die dergelijke predatoren aan hun
omgeving stellen, maar ook op welke wijze
deze organismen weer zijn af te scheiden.
Bij onderzoek naar een lagere slibgroei
wordt in feite gezocht naar een vorm waarbij
de bacteriën zoonvoordelig mogelijk met het
substraat omgaan. De omzetting van substraat moet leiden tot een zogering mogelijke
slibgroei.
Een ander aanknopingspunt bijdit type
onderzoek zijn ervaringen uit de biochemie.
Bij bepaalde biochemische processen blijkt
het mogelijk om inzeer kleinereactoren, met
hoge gehalten aan bacterie-materiaal, zeer
hoge organische-stofomzettingen te bewerkstelligen. De bacteriegehalten die men

handhaaft in dergelijke reactoren zijn
tientallen factoren hoger dan inzuiveringsinstallaties gebruikelijk is.Een deel van het
toekomstig onderzoek zalzichmoeten richten
op het omzetten van de ervaringen uit de
industriële biochemie naar de zuivering van
afvalwater. Het isnu reeds duidelijk dat dit
uitsluitend succes kan opleveren bij wijziging
van de uitvoeringsvorm vande conventionele
installatie.
Een belangrijk nadeel van de aërobe waterzuivering isde ruimte die wordt ingenomen
door het biologische deel van de installatie.
Dit iseen gevolg van het lage slibgehalte dat
kan worden aangehouden in het actief-slibgedeelte. Hogere gehalten leiden tot uitspoeling en kunnen problemen opleveren in
de nabezinkruimten. Er zal gezocht moeten
worden naar configuraties die dit nadeel niet
hebben. Eén van die andere vormen zou het
slib-op-dragersysteem kunnen zijn.
Dit systeem wordt reeds toegepast, met zand
als dragermateriaal, voor industrieel
afvalwater. De aanpassing voor behandeling
van huishoudelijk afvalwater lijkt tot nu toe
veelbelovend.
Bij de anaërobe zuivering van afvalwater is
sprake van een vergelijkbare situatie. Er zijn
reeds vele installaties volgens dit principe
gebouwd voor industrieel afvalwater. Voor
huishoudelijk afvalwater zijn er in ons
klimaat met het gebruikelijke type anaërobe
zuivering nog onvoldoende resultaten
geboekt. Een punt van onderzoek isof
toepassing mogelijk isen tevens hoe een
dergelijke installatie eruit zou moeten zien.
De komende jaren zal de verbetering van de
kwaliteit van het effluent een steeds belangrijker rol gaan spelen. Op korte termijn zal
geëvalueerd worden welke systemen voor de
verwijdering van fosfaat en stikstof beschikbaar zijn op dit moment. Tevens zal bezien
worden welke de financiële consequenties
zijn bij toepassing. Hierbij dient voor wat
betreft de defosfatering duidelijk te worden
welke systemen bruikbaar zijn zowel voor
wat betreft de kosten alsmet betrekking tot
de reststoffen die ontstaan. De verwachting
isgewettigd dat de toekomst isaan systemen
die minder reststoffen produceren of reststoffen produceren die kunnen worden hergebruikt. Iets vergelijkbaars zal worden
uitgevoerd voor stikstof. Op een aantal
plaatsen in Nederland kan desinfectie van
effluent in de toekomst noodzakelijk blijken.
Om die reden wordt desinfectie op dit
moment al uitgebreid onderzocht.
Evaluaties zullen worden uitgevoerd naar
systemen die op dit moment alop enkele
plaatsen in Nederland worden toegepast.
Deze systemen, waaronder het AB-proces
(Dokhaven) en de toepassing van zuivere
zuurstof (Den Haag), worden beoordeeld
om het nut van een bredere toepassing te
kunnen vaststellen.

2.2. De verwerking van zuiveringsslib
De verwerking van zuiveringsslib isde
grootste uitdaging voor de waterkwaliteitsbeheerders. De natte afzet naar de landbouw,
op dit moment nog circa 50% van de totale
afzet, zal sterk onder druk komen. Om die
reden dient toekomstig onderzoek zich te
richten op alternatieve afzetmogelijkheden.
Hierbij wordt ook voor slibdat minder
verontreinigd ismet zware metalen en
organische microverontreinigingen niet
verwacht dat nuttige afzet inde toekomst
mogelijk zal blijken. Een oorzaak hiervan is
de in Nederland zeer grote mestproblematiek.
Hierdoor isgeen behoefte meer aan welke
meststof dan ook.
Vanuit het onderzoekplan zal geëvalueerd
worden welke slibverwerkingssystemen in
Nederland toepasbaar zouden kunnen zijn.
Hieronder zijn systemen dieopditmomental
worden toegepast in andere landen. Bij de
verwerking van zuiveringsslib kan de eerste
stap het verkleinen vande totale hoeveelheid
te verwerken materiaal zijn door bijvoorbeeld
gisting. Daarop volgt de ontwatering.
De laatste stap isde vernietiging van de
organische stof door verbranding of droging
of door natte lucht oxydatieprocessen.
De verwerking van zuiveringsslib iseen
belangrijk onderdeel van een zuiveringsinstallatie. Dit is,met name opinstallatiesdie
geen natte slibafzet hadden, ook in het verleden zogeweest. Het isdeste opmerkelijker
dat weinigbekend isoverde slib/waterbinding
en de wijze waarop deze kan worden
beïnvloed. Door het grote belang dat moet
worden gehecht aan de toekomstige slibverwerking, en dan met name de slibontwatering, wordt in het onderzoekplan
veel ruimte gegeven aan fundamenteel
onderzoek op dit gebied.
3. Resumé
Het onderzoekplan zal de komende jaren
richting geven aan het onderzoek dat wordt
uitgevoerd op het gebied van de zuivering
van huishoudelijk afvalwater. In grote
trekken valt het plan uiteen in enerzijds
onderzoek naar toepassing van reeds bestaande systemen, anderzijds naar
fundamenteel nieuwe richtingen.
Globaal zullen inde planperiode de financiële
inspanningen alsvolgt worden verdeeld
(procentuele verdeling):
—onderzoek bestaande waterzuiveringstechnieken
40%
—fundamenteel onderzoek
vermindering slibproduktie
25%
—fundamenteel onderzoek slib/
waterscheiding
25%
—onderzoek bestaande slibverwerkingstechnieken
10%
4. Organisatie
De looptijd van het onderzoekplan is5 jaar,
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te weten de periode 1988-1992. Het onderzoek zal, onder eindverantwoordelijkheid
van het Dagelijks Bestuur van de STORA,
door STORA en Rijkswaterstaat, Dienst
Binnenwateren/RIZA worden uitgevoerd.
Er zal, waar mogelijk, samenwerking worden
gezocht met andere programma's zoals het
programma SchoneTechnologie waterenhet
programma van de Werkgroep Milieubiotechnologie.
Voor het onderzoek isin genoemde periode
10 miljoen gulden beschikbaar. Behalve bijdragen uit de reguliere begrotingen van
D B W / R I Z A (1,4 miljoen) en STORA
(3,6 miljoen) issprake van een additionele
financiële bijdrage van de zuiverende
waterkwaliteitsbeheerders (2,5 miljoen)
alsmede een extra bijdrage van Rijkswaterstaat (2,5 miljoen).

De geschiedenis van afvalwaterbehandeling
en die van de NVA verlopen simultaan.
De NVA werd opgericht in 1958 in een
periode, dat het besef groeide dat de
voortschrijdende waterverontreiniging een
gecoördineerde aanpak vereist. Bij de
opbouw en de overdracht van de kennisvan
de afvalwaterzuiveringstechniek heeft de
NVA een belangrijke rol gespeeld.
Met genoegen kan er anno 1988 geconstateerd worden, dat er veel bereikt isin de
afgelopen 30 jaar.

5. Slotbeschouwing
De eerste eeuwzuiverenziter,opzo'n twaalf
jaar na, op. Deze laatste fase zal niet de
eenvoudigste worden. Veel problemen zijn
de afgelopen decenniaopgelost. Aanvankelijk
behoefde alleen het oppervlaktewater
stankvrij te worden. De eisen zijn echter
steeds scherper geworden. De organische
belasting isnu inmiddels zover teruggedrongen dat toename op dit punt slechts
tegen zeer hoge kosten mogelijk is.Dan moet
gedacht worden aan het op grote schaal
rioleren van de verspreide bebouwing.
Na terugdringen van de stank isgewerkt aan
een verbetering van de zuurstofhuishouding
en wel op een zodanige wijze dat aquatisch
leven weer in voldoende mate mogelijk zou
worden. Nu staan we op het punt dat ook de
belasting door nutriënten moet worden
aangepakt. Hierbij ligt de beperking niet
langer bij enkele kwetsbare binnenwateren,
onderzoek heeft geleerd dat zelfs de
Noordzee al gevaar loopt. De toekomst zal
leren of ook de verwijdering van microverontreinigingen een rol van betekenis zal
gaan spelen bij de zuivering van stedelijk
afvalwater.
Ook ten aanzien van hetzuiveringsslibisveel
veranderd. Nog maar enkele jaren geleden
werd het slibaangeprezen alseen stof die in
de landbouw nuttig af te zetten was.
Met name de aanwezigheid van stikstof en
fosfaat was een positief punt. Op dit moment
wordt slibevenwel allerwegealseen afvalstof
gezien met problematische afzetmogelijkheden. Voor de naaste toekomst ishet
onderzoek er op gericht het zuiveringsslib op
zo verantwoord mogelijke wijze te verwerken.
Dit verwerken komt in veel gevallen neer op
vernietigen.
Hoewel de problemen groot zijn, wordt er
vanuit gegaan dat door de fundamentele
aanpak de oplossingen dichterbij gebracht
worden.
• • •
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Een groot aantal rioolwaterzuiveringsinrichtingen isgerealiseerd met een
gezamenlijke capaciteit van 22 miljoen i.e.
Het oveigrote deel van deze inrichtingen is
gebaseerd op het proces van de aërobe
biologische behandeling. De zuiveringsinrichtingen produceren gezamenlijk
5,5 miljoen ton slib per jaar (circa 4% d.s.).
De verwerking en afzet van dit slib vormt
thans een belangrijk aandachtspunt voor de
waterkwaliteitsbeheerders. Er isechter een
aantal ontwikkelingen gaande, waardoor
bestaande afzetmogelijkheden spoedig
zullen wijzigen.
1. Slibafzet
Slibkwaliteit
De kwaliteitsnormen, waaraan het slib moet
voldoen om voor hergebruik in aanmerking
te komen, worden de komende jaren steeds
Siibverbranding Groote-Upolder Amsterdam.

strenger. Hierdoor zaleen accentverschuiving
optreden van meststof naar afvalstof.
In de richtlijnen van het ministerie van
VROM voor de provinciale afvalstoffenplannen en de komende AMVB's [lit. 1]
betreffende gebruik en samenstelling van
meststoffen, worden deze kwaliteitsnormen
aangegeven. Het percentage van de slibproduktie, dat direct gebruikt kan worden in
de landbouw of verwerkt kan worden tot
compost of zwarte grond, zalde komende
jaren belangrijk afnemen. Het aandeel in de
afzet isop dit moment circa65%.
Tegenover deverscherpingvande kwaliteitsnormen staat een mogelijke kwaliteitsverbetering van het slibdoor 'bestrijding aan
de bron'. Er zijn hier twee belangrijke
ontwikkelingen te melden:
—De deelontharding van het drinkwater zal
een daling van het kopergehalte inhet slib
veroorzaken, wellicht tot 75%.
—De invoering op grote schaal van loodvrije
benzine zaleveneensde kwaliteit vanhetslib
verbeteren.
Voor de kwalificering van het slibzal de
komende jaren niet alleen de bekende zwaremetalenreeks uit de richtlijnen van de Unie
van Waterschappen voor slibafzet in de
landbouw gebruikt worden, maar zullen
aanvullende analyses gevraagd worden.
De organische microverontreinigingen en
met name de PAK-verbindingen zijn van
belang. Ook antimoon iseen stof, die,gezien
het feit dat deze stof in het stoffënbesluit van
de WCA in de 'zwaarste' categorie valt
(vergelijkbaar met cadmium en kwik), het
hergebruik van slib kan belemmeren.
Afzetmarkt
Er isin Nederland een overschot aan
organische meststoffen, waardoor slib,dat

