Bestuurlijke aspecten vandefosfaatverwijdering uitafvalwater inNederland

Voodracht gehouden tijdens het NVA-svmposium 'Fosfaatverwijdering uit afvalwater' op 9 februari 1988te Wageningen

Fosfaatverwijdering uit afvalwater iseen
actueel probleem: de fosfaatnota isnog maar
kort geleden aan het parlement aangeboden
en de hoorzitting van dat parlement heeft op
28 januari jl. plaatsgevonden.
Wat isde positie van de kwaliteitsbeheerders
met betrekking tot de eutrofiëringsproblematiek?
In 1979 isde eerste fosfaatnota verschenen,
in grote mate gericht op het defosfateren.
Eutrofiëringsbestrijding ismeer dan
defosfateren en op de weinige plaatsen
in Nederland, waar defosfaterina wordt
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toegepast, blijkt de eutrofiëringsproblematiek
veel ingewikkelder te zijn dan werd
verondersteld.
Het is namelijk de integrale benadering, die
dient plaats te vinden, dat wil zeggen, het
mede betrekken van de andere aspecten,
zoals de fosfaatverontreiniging door de
landbouw, de invloed van de fosfaatrijke
bodems op het P-gehalte, de niet gerioleerde
lozingen en overstorten. om maar eens
enkele te noemen.
Het gegeven, dat in de periode van 1979 tot
heden deze laatste factoren onvoldoende
aandacht hebben gekregen, betekende, dat
de stimulans tot defosfateren mankeerde,
omdat de defosfatering niet resulteerde in
een duidelijke verlagingvande eutrofiëringsgraad van het oppervlaktewater.
Nu het milieurendement vooralsnoggeringis
gebleken, is het niet eenvoudig gebleken de
besturen van de kwaliteitsbeheerders te
overtuigen van de noodzakelijke, aanzienlijke
investeringen en uitgaven om een start te
maken met defosfatering.
Wel hebben in de afgelopen jaren vele
kwaliteitsbeheerders fosfaatbalans-onderzoek gedaan. De gegevens over de fosfaatbelasting zijn daarmede bekend en ook de
invloed van eventuele maatregelen op het
oppervlaktewater.
Hierover heeft de Unie van Waterschappen
in 1983 gerapporteerd en zijn in CUWVOverband de beleidslijnen uitgezet vooreen
effectieve bestrijding van de eutrofëring van
de meest kwetsbaregebieden,de zogenaamde
categorie I-gebieden, waaronder het
IJsselmeergebied.
Het ministerie van VROM heeft dit beleid
gestimuleerd door het instellen van een
bijdrageregeling defosfateren.
Een en ander heeft ertoe geleid, dat thans op
ca. 20 rioolwaterzuiveringsinstallaties in
Nederland wordt eedefosfateerd. De ver-

werkingscapaciteit van deze installaties
bedraagt ca. 5% van de in Nederland opgestelde zuiveringscapaciteit en heeft
derhalve niet het door de CUWVO beoogde
effect gehad.
Het isduswelduidelijk.dat opdit terrein nog
aanzienlijke inspanningen van de kwaliteitsbeheerders worden verwacht.
Het bestuurlijk overleg eutrofiëringsbestrijding tussen de kwaliteitsbeheerders en
de betrokken departementen kan hier een
brugfunctie vervullen.
Voorop staat bij de kwaliteitsbeheerders het
uitgangspunt, dat het treffen van maatregelen
tot het verwijderen van fosfaat uit afvalwater
slechts prioriteit kan krijgen boven de nog te
treffen maatregelen tot verbetering van de
zuurstofhuishouding van het oppervlaktewater, indien uit onderzoek, het effect van
deze maatregelen in samenhang met de
sanering van de overige fosfaatbronnen is
aangetoond. In dit kaderzijn alsresultaat van
het genoemde eutrofiëringsoverleg inmiddels
een aantal integrale proefprojecten van start
gegaan.
Uit het maatregelen begeleidend onderzoek,
dat isgekoppeld aan deze projecten zal in de
komende jaren moeten blijken of de
eutrofiëring iste beteugelen via de integrale
aanpak van uitsluitend de fosfaatbronnen,
danwei dat tevens beperking van andere
nutriënten zoals stikstof en/of aanvullende
biologische maatregelen, zoals actief visstandsbeheer noodzakelijk zullen zijn.
Zoals geschetst bestaat er nog grote
onzekerheid over het effect van fosfaatverwijdering op de kwaliteit van het
Nederlandse oppervlaktewater, althans over
de termijnen waarbinnen enige verbetering
zal gaan optreden.
Anderzijds iseen gegeven, dat langer
afwachten slechts leidt tot een verdere
ophoping van fosfaat inde waterbodems,
waardoor eventuele latere maatregelen
alleen maar kostbaarder worden en de kans
op verbetering van de situatie zeker niet
groter wordt.
De rijksoverheid tracht dit dilemma te
doorbreken door via internationale afspraken de kwaliteitsbeheerders inde positie
te brengen om bij de planning van maatregelen in de komende jaren fosfaatverwijdering nadrukkelijk mede in

Samenvatting
Eutrofiëringsbestrijding behoort meer
te zijn dan alleen defosfateren van
afvalwater en het gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen.
Om succes te kunnen boeken, dienen
primair de door het bestuurlijk
eutrofiëringsoverleg voorgestelde
integrale projecten tot uitvoering te
worden gebracht.
Daarnaast zou onderzocht moeten
worden welke van de thans beschikbare
of in ontwikkeling zijnde fosfaatverwijderingstechnieken de hoogste
toekomstwaarde heeft; dit vooral
lettend op de vereiste effluentkwaliteit
en de slibproblematiek.
Een en ander maakt de door de rijksoverheid gestelde doelstelling om
algemeen over te gaan tot defosfateren
in Nederland voor 1995 tot een
moeilijke opgave.

beschouwing te nemen. Dit betekent
evenwel een ombuiging van het beleid, zoals
neergelegd in de inmiddels vastgestelde
waterkwaliteitsplannen van de provincies en
de beheersplannen van de schappen.
In CUWVO-verband wordt thans gewerkt
aan een actieplan, waarin verschillende
scenario's zullen worden opgenomen langs
welke aan de aangegane internationale
verplichtingen kan worden voldaan.Op basis
daarvan zullen op bestuurlijk niveau nadere
afspraken kunnen worden gemaakt over de
marsroute tot 1995,mede in relatie tot de te
maken kosten. Voorwaarde hierbij zal naar
mijn mening moeten zijn, dat een afweging
van milieurendement en kosten zal moeten
uitwijzen, wat alseinddoel redelijkerwijze
kan worden gesteld en welke prioriteiten
daarbij dienen te worden gehanteerd.
Dit brengt mij tot een samenvattende
beschouwing terzake van de wijze van
aanpak van de fosfaatverwijdering uit
afvalwater.
Zoals reeds gesteld, wordt fosfaatverwijdering
uit afvalwater in Nederland op nog betrekkelijk geringe schaal toegepast, dat wil
zeggen, op minder dan 5% van de aanwezige
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar waar

TABEL I- Fosfaatverwijdering op allerwzi's in Nederland.

Scenario

III

70% P-verwijdering:
P-houdende wasmiddelen
90% P-verwijdering;
P-houdende wasmiddelen
8 5 % P-verwijdering;
P-vrije wasmiddelen

Investeringen
(chemicaliëndosering; Exploitatiekosten
slibontwatering)
(jaarlijks)

Effect op P-emissie
uitrwzi'st.o.v. 1985

ƒ400.10».

ƒ 100.10<\—

± 50% reductie

ƒ700.10 6 .

ƒ175.10 6 ,—

± 85% reductie

ƒ400.10 6 ,

ƒ 100.106,—

±807,. reductie
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dit wel plaatsvindt, wordt een chemische
defosfatering toegepast, waarbij gebruik
wordt gemaakt vanaluminium-of ijzerzouten.
Op basis van de ervaringen in eigen
beheersgebied wil ik.geprojecteerd op de
landelijke situatie, globaal enige getallen
presenteren terzake van de noodzakelijke
investeringen en daaruit resulterende
exploitatiekosten, een en ander uiteraard
afhankelijk van de te kiezen scenario's en de
vorderingen op het gebiedvande fosfaatvrije
wasmiddelen (zie tabel I).
Uit het overzicht blijkt, dat het verwijderen
van fosfaat, de ontwatering en/of verbranding
alsmede het gecontroleerd storten van het
vrijkomende slibsubstantiële investeringsen exploitatiekosten zullen vergen, waarbij
ter voorkoming van overinvesteringen de
mate van fosforverwijdering primair afhankelijk zou dienen te worden gesteld van
de vorderingen op hetgebied van het fosfaatvrij wassen.
Praktijkervaringen met vlokkingsfiltratie van
het effluent zijn er inNederland niet,welzijn
proeven uitgevoerd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Beekbergen met resultaten
vergelijkbaar aan die in Zwitserland.
De exploitatiekosten van vlokkingsfiltratie
bleken relatief hoog,namelijk ca. f 125,-per
kg verwijderde fosfor per jaar.
Het zoeken naar alternatieven voor een
chemische defosfatering iszeer noodzakelijk
vanwege de negatieve bijverschijnselen bij
chemische defosfatering, zoals het ontstaan
van extra slib en het verhogen van het zoutgehalte in het effluent.
Als alternatieven komen naar voren, zoals
geschetst in de volgende bijdragen:
—kristallisatie in een korrelreactor;
—biologische defosfatering;
—magnetische separatie.
Het verwijderen van fosfor via kristallisatie
in een korrelreactor isveelbelovend, waarbij
de fosfor in een zodanige vorm vrijkomt, dat
hergebruiik wellicht mogelijk is.Er zijn
diverse praktijkproeven in Nederland uitgevoerd en thans staat een praktijkinstallatie
voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie te
Westerbork op stapel.
Met biologische defosfatering isvooral in het
buitenland op diverse locaties praktijkervaring opgedaan. In Nederland zijn enkele
locaties bekend, waar zich biologische
defosfatering voordoet, doch opdeze locaties
is steeds sprake van zeer specifieke
influenten. Door gebrek aan goede ontwerpcriteria isbiologische defosfatering nog niet
rijp voor grootschalige toepassing in de
praktijk. In Nederland vindt op aanzienlijke
schaal pilot-onderzoek naar biologische
defosfatering plaats, aangevuld met
fundamenteel biochemisch onderzoek.
Genoemd onderzoek zou moeten leiden tot
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de eerder genoemde ontwerpcriteria voor
praktijkinstallaties.
Het onderzoek naar magnetische separatie
van fosfor uit afvalwater ispas begonnen.
Deze techniek heeft thans noggeen betekenis
voor de praktijk. Om te bepalen in welke
richting onderzoeksgelden het beste kunnen
worden aangewend zou een vergelijkend
onderzoek moeten worden uitgevoerd.
Hierbij zou voor model-rioolwaterzuiveringsinstallaties van verschillende grootte
defosfatering volgens de vier weergegeven
technieken —chemisch, kristallisatie,
biologisch en magnetische separatie moeten worden doorgerekend.
Bij deze berekeningen zouden diverse zaken
als kosten slibverwerking, te behalen
P-gehalte in het effluent, zoutvracht in het
effluent, stabiliteit van processen en
dergelijke moeten worden meegenomen.
De uitkomsten van de berekeningen zouden
kunnen wijzen op de in kostenopzicht meest
aantrekkelijke techniek voor de toekomst.

meer zou dienen te liggen bij de integrale
projecten, die vanuit het bestuurlijk overleg
zijn voorgesteld.
Deze projecten, die verschillende omstandigheden, verspreid over meerdere beheeisgebieden in diverse delen van Nederland
beslaan, zullen een veelgroteraccent moeten
krijgen. Er zullen meer middelen ter beschikking moeten worden gesteld om op
overtuigende wijze te kunnen aantonen, dat
het fosfaatbeleid tot resultaten leidt, doordat
de desbetreffende oppervlaktewateren weer
helder worden en gezonde en evenwichtige
ecosystemen zullen gaan herbergen.

Discussie
1. Het onderzoek naar alternatieven voor
chemische defosfatering dient te worden
gestimuleerd. Vergelijkende berekeningen
voor de diverse processen kunnen uitwijzen,
welke techniek het meest veelbelovend is.
2. Er dient onderzoek te worden verricht
naar het effect van fosfaatvrij wassen op de
verschillende methoden van fosfaatverwijdering, alsmede op de nevenaspecten,
hoeveelheden sliben processtabiliteit.
3. Ook de consequenties van het defosfateren op de slibproblematiek vraagt
onderzoek naar de invloed op de methoden
van verwerking en kosten.
4. Gelet op het noodzakelijke onderzoek en
de verwachte technologische ontwikkelingen,
alsmede verandering in samenstelling, van
het afvalwater door het fosfaatvrij wassen,
is het ter vermijding van mis-en overinvesteringen onjuist om onverhoopt over te
gaan tot vérgaande chemische defosfatering
op grote aantallen rioolwaterzuiveringsinstallaties.
5. Beslissingen terzake van hetovergaan tot
defosfateren zouden niet eerder dan na
afronding en evaluatie van genoemde onderzoeken en ontwikkelingen dienen te worden
genomen, hetgeen de door de rijksoverheid
gestelde doelstelling ten aanzien van
realisering vóór 1995 tot een moeilijke
opgave maakt.
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Voortgang
Het voorgaande brengt mijtotdestellingdat.
gelet op het feit, dat het bereiken van goede
resultaten met eutrofiëringsbestrijding
ongetwijfeld een sterk positieve invloed zal
hebben op de medewerking van betrokken
waterkwaliteitsbeheerders, de aandacht voor
de fosfaatproblematiek op korte termijn
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Summaries
• Continued from page 215
phosporouselimination to astandard of 0.2 mg P/l.
That standard can be reached hy the lour systems shown.
Design has to consider filter load and backwash asmain
parameters.

U.D.C. 546.185 :628.33A35
E. E G G E R S :
Possibilities of the pellet reactor
Experimental results on semi-technical scale. 15m 3 /h,
have shown that the pellet reactor isapplicable on fullscale for the removal of phosphates from waste waters.
Effluent concentrations of less than 0.5 mg/1Pcan be
maintained, depending on the pH in the reactor.
To obtain these low effluent values adown stream filter is
necessary. Design guidelines regarding surface load,
reactor diameter and height, recirculation ratio and seed
grains are presented.
The design data of the first full-scale application at the
sewage treatment plant of Westerbork (200 m 1 h.
7.000 p.e.) are described.
A cost comparison of the pellet reactor and the
conventional simultaneous precipitation-flocculating
filter technique,asapplied e.g. inSwitzerland, isprovided.
It isshown that with extended excesssludge treatment
(dewatering followed by land filling or incineration) the
conventional process ismore expensive asthe pellet
reactor does not produce chemical sludge but calcium
phosphate pellets to be reused in the phosphate-processing
industry.
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P. M. J. JANSSEN and .1.H. RENSINK:
Biological P-reinoval on the full-scale plantsBunnik
en Bunschoten
This article describes the introduction of biological
P-removal with alternating aeration tot the two existing
activated sludge plants of Bunnik and Bunschoten.
Both plantsarc ofthe complete mixed typeand consistofa
grit-chamber (which also can be used asacontact tank)
and two interconnected aeration basins.
Important factors which influence the biological
P-removal at this type of plant are the composition of the
influent and the adjustment of the aeration regime.
A condition for an optimum P-removal in this proces is
also a well-working contactzone. Because of the favourable
influent in Bunnik nearly complete P-and N-removal can
be achieved. In Bunschoten, where the circumstances are
less favourable, P-removal till 70% and nearly complete
N-removal can be achieved.
This type of plant, equipped with alternating aeration, is
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