De rioolwaterzuiveringsinstallatie vandetoekomst

Het programma voor de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties voor de
behandeling van stedelijk afvalwater zal de
komende jaren worden voltooid. Op dat
moment zal het meeste Nederlandse rioolwater worden gezuiverd.Tegelijkertijd wordt
een aantal oudere installaties geheel of
gedeeltelijk vervangen. De Dienst Binnenwateren/RIZA van Rijkswaterstaat heeft
een studie laten uitvoeren naar mogelijkheden om het zuiveringsproces zowel
financieel als kwalitatief te verbeteren.
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Waterzuivering in Nederland
Het zuiveren van afvalwater isin Nederland
reeds rond de eeuwwisseling aangevangen.
De eerste installatieswaren ingericht omniet
opgeloste stoffen te verwijderen. Hiertoe
werden vooral mechanische installaties
gebouwd.
Het zuiveren van het water had ten doel de
hinder door stank van het ontvangend
oppervlaktewater te verminderen. Van een
aantal steden in het Westen van Nederland is
bekend dat stankhinder alsgevolg van
afvalwaterlozingen reeds in het midden van
de vorige eeuw zeer ernstige problemen gaf.
Met de invoering van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren veranderde er veel.
Vanaf dat moment wasde stankhinder niet
langer maatgevend voor het nemen van
maatregelen. De zuurstofhuishouding van
het oppervlaktewater stond nu voorop.
De waterkwaliteit diende te verbeteren.
Om dit doel te bereiken zijn in Nederland
honderden zuiveringsinstallaties gebouwd.
Het verwijderen van biologisch afbreekbare
verbindingen isbereikt door het inzetten van
zuiveringsinstallaties die het water aëroob
zuiveren. De eisen met betrekking tot de
effluentkwaliteit zijn in de loop van de tijd
echter aanzienlijk aangescherpt. Desinfectie
en verwijdering van stikstof en, ineen aantal
gevallen, fosfaat hebben het aanzien van de
installatie gewijzigd. De verwachting isdat
deze tendens de komende jaren zal
doorzetten.
Een ander aspect bij de zuivering van
afvalwater ishet ruimtebeslag. Ruimte wordt
steeds meer een beperkende factor. Voor de
toekomst zal een vermindering van de
benodigde ruimte in een groot aantal
gevallen een claim leggen op de uitvoering
van het zuiveringssysteem.
Een probleem dat ook op dit moment al

speelt isde kwaliteit van het zuiveringsslib.
Door de aanwezigheid van zware metalen
staat de afzet naar de landbouw onder druk.
De verwachting isdat deze afzetroute in de
toekomst nog moeilijker zalworden. Hier is
nog bijgekomen dat de aandacht voor
organische microverontreinigingen de laatste
jaren sterk istoegenomen. Een consequent
beleid ten aanzien van potentiële milieugevaarlijke stoffen kangevolgen hebben voor
de kwaliteit van het zuiveringsslib.
De kwaliteit van het slibzal bij het
terughouden bij de bron verbeteren.
Desondanks ishet mogelijk dat niet voldaan
wordt aan de eisen die in de toekomst voor
zuiveringsslib zullen gelden. Op dat moment
moet de keuze gemaakt worden tussen
enerzijds méér schoon slibof anderzijds
minder slibdat indatgevalmeer verontreinigd
is. Een dergelijke keuze heeft sterke
technologische implicaties.
In verband met bovengenoemde knelpunten
is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om
vast te stellen welke nieuwe technologieën in
de toekomst een rol zouden kunnen spelen
bij de behandeling van stedelijk afvalwater.
Het onderzoek wordt uitgevoerd inhet kader
van het Project Produktontwikkeling.
Dit project iseen initiatief van de
Directieraad van Rijkswaterstaat. Het doelis
Produkten te doen ontwikkelen die de
Nederlandse maatschappij alsgeheel ten
goede komen. Hierbij moet in dit geval
gedacht worden aan produkten die ingezet
worden op zuiveringsinstallaties. Behalve op
de winstpositie van bijvoorbeeld machinefabrieken kan erook een positieve invloedop
de heffing (verlaging) optreden. Verder is
export van ontwikkelde produkten geenszins
uitgesloten. Overigens kunnen produkten
ook processen zijn die ten behoeve van de
zuivering van afvalwater worden
ontwikkeld.
Uitvoering haalbaarheidsstudie
De haalbaarheidsstudie isuitgegaan vantweerandvoorwaarden:
—de nieuwe technologie moet meer kunnen
dan de huidige technologieën;
—bij gelijke prestatie moet de nieuwe
technologie goedkoper zijn.
Er isgestart (zie afb. 1)met een inventarisatie
van zeer veel mogelijk toepasbare
technologieën. Deze technologieën variëren
van vage ideeën tot concrete toepassingen.
Een aantal isevenwel in Nederland,
ongeacht de financiële merites, niet toepasbaar. Dit ishet gevolg van bijvoorbeeld
wettelijke inperkingen. Na deze eerste
screening waren nog zo'n 90 technologieën
over die interessant leken voor de
Nederlandse situatie. De kwalitatieve en
kostentechnische kenmerken zijn echter nog
niet bepaald. In de volgende stap van het

selectieproces zijn uit de 90 technologieën
die technologieën geselecteerd die zeer
veelbelovend lijken. Hierbij wordt afgegaan
op hetgeen de technologie mogelijkerwijs in
zich heeft. In dit stadium vallen technologieën af omdat ze bepaalde milieu-eisen niet
zullen halen of omdat het zeer evident isdat
ze ook in de toekomst te duur zullen zijn.
Deze globale criteria brengt het aantal
technologieën op45.
Na deze betrekkelijk globale screening zijn
deze overgebleven technologieën doorgerekend. Hierbij isuitgegaan van de
mogelijkheden die de technologieën inzich
hebben. Hierbij zijn de consequenties voor
de exploitatie van een geslaagde technologie
betrokken. Zeer concreet is vastgesteld
welke winst geboekt kan worden in vergelijking met systemen die momenteel in
gebruik zijn.
Een ander argument om een technologie
verder teonderzoeken isde mogelijkheid om
met de desbetreffende technologie meer te
bereiken in kwalitatieve zin dan met de
huidige technologieën mogelijk zou zijn.
Gedacht moet worden aan effecten alseen
betere effluentkwaliteit, minder stank of
minder geluid.
Dit resulteert in 10-15 concrete technologieën die voor nader praktisch onderzoek in
aanmerking komen.
Resultaten
De haalbaarheidsstudie heeft uitgewezen dat
10-15 technologieën het waard zijn verder te
onderzoeken. De belangrijkste hiervan zijn
aangegeven in overzicht 1.
Een aantal van de technologieën isin het
verleden reeds onderwerp geweest van
verkennende STORA-studies.
Onderzoek dat op dit moment loopt is:
Anaërobe voorzuivering van huishoudelijk
afvalwater.
Dit onderzoek wordt op pilot-plant schaal
uitgevoerd op de rwzi Lelystad door de
Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW)
Afb. I - Onderzoekmethode bijhaalbaarheidsstudie.
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verhoging biomassa inactief-slibsystemen:
verbetering slibafscheiding:
instrumentatie op rwzi's;
standaardisatie vanbouwwijzen;
anaërobe voorzuivering;
slibop drager;
biologische defosfatering:
defosfatering doorwervelbed precipitatie;
(thermofiele) slibgisting.

Overzicht 1.

en Dienst Binnenwateren/RIZA
(D.B.W./RIZA).
Aërobe slib-op-drager-technologie
T N O doet onderzoek met huishoudelijk
afvalwater in fluidbedkolommen. Als drager
is zand genomen. Behalve door de
uitvoerders wordt het project financieel
ondersteund door Gist Brocades, de
STORAen SchoneTechnologieWater (ST).
In de ST participeren de Ministeries van
VROM, EZ, L & Ven V & W.
Een tweede project op dit terrein wordt door
TNO en D.B.W./RIZA uitgevoerd waarbij
schuimrubberkussentjes alsdrager fungeren.
Biologische defosfatering
De Landbouwuniversiteit Wageningen doet
onderzoek naar de mogelijkheid om op
bestaande zuiveringsinstallaties fosfaat door
middel van biologische defosfatisering te
verwijderen. Het onderzoek wordt betaald
door ST, D.B.W./RIZA en LUW.
Fosfaatverwijdering door
flnid-bedkristallisatie
Reeds sinds 1978doet DHVonderzoek naar
de mogelijkheden om fosfaat te verwijderen
doormiddel van kristallisatie. Het onderzoek
kan in principe op korte termijn inde praktijk
worden toegepast. Het onderzoek wordt gefinancieerd door ST, Hoechst, DHV en
D.B.W./RIZA.
Thermofiele slibgisting
Thermofiele slibgisting isde laatste jaren
intensief onderzocht door de LUW. In 1987
zal D.B.W./RIZA gesteund door LUW pilot
plant onderzoek doen naar de toepassingsmogelijkheden van deze techniek.
Een ander resultaat van de studie isdat het
aanbeveling verdient de basiskennis op de
volgende gebieden verder te verdiepen:
—de hechting van bacteriën aan dragermaterialen;
—het nut van het inzetten van specifieke
micro-organismen of enzymen bij de
zuivering van afvalwater;
—het gedrag van milieuvreemde stoffen in
de zuiveringsinstallatie.
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Conclusie
Bij inpassing van verschillende veelbelovende technologieën lijkt een totale
besparing van 10-20% op de kosten voor de
zuivering van afvalwater mogelijk.
Er moet worden opgemerkt dat hoewel de
studie zich volledig heeft gericht op stedelijk
afvalwater dit niet behoeft te betekenen dat
de uitkomsten of althans een aantal
uitkomsten niet ook voor het zuiveren van
bedrijfsafvalwater te gebruiken zijn.
De haalbaarheidsstudie isuitgevoerd om
technologieën te selecteren die uit waterkwaliteitsoogpunt en/of kostentechnisch
oogpunt interessant zijn. Een aantal
veelbelovende technologieën zal de
komende jaren nader worden onderzocht.
Om het onderzoek nader te structureren zal
in de eerste helft van 1987 een onderzoeksprogramma worden opgesteld. In dit
programma zal worden aangegeven welke
inspanningen de komende jaren, vooralsnog
een periode van vijf tot zeven jaar, gepleegd
dienen te worden.
Het onderzoeksprogramma zal worden
uitgevoerd onder impuls van de Nederlandse
overheid met een zeer sterke participatie van
het bedrijfsleven en waterkwaliteitsbeheerders.
Naschrift
Het grootste deel van de uitvoering van de
studie kwam voor rekening van
Ir. J. H. J. M. van der Graaf van het
Ingenieursbureau Witteveen en Bos en
Ir. B. A. Heide van TNO. Het onderzoek is
begeleid door de STORA. Unie van
Waterschappen, RIVM en Rijkswaterstaat.
Het eindrapport isverkrijgbaar bij de
bibliotheek van D.B.W./RIZA.
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Biotechnologie-evenementen
in Amsterdamse RAI
In het RAI-Tentoonstellings- en Congrescentrum teAmsterdam worden injunivandit
jaar twee toonaangevende biotechnologieevenementen georganiseerd.
Van 14tot en met 19juni 1987 vindt in het
RAI Congrescentrum het vierde European
Congress on Biotechnology, het ECB4,
plaats. Dit ishet driejaarlijkse top-evenement
van de European Federation on Biotechnology, een federatie met 60 lid-verenigingen
uit 20 landen. De organisatie vanhet congres
is in handen van de Nederlandse Biotechnologische Vereniging, die daarbij samenwerkt
met vertegenwoordigers van de KNCV,
KIVI en de Nederlandse Vereniging voor
Microbiologie en Biochemie.
Van 15 tot en met 18juni 1987 wordt,
gelijktijdig met het ECB4, de vakbeurs

Amsterdam Biotechnology gehouden.
Deze internationale vakbeurs wordt georganiseerd door RAI Gebouw BV en is
zowel voor congressisten als niet-congressisten toegankelijk.
De nauwe samenwerking tussen wetenschap
en industrie zal tijdens Amsterdam Biotechnology 87 gevisualiseerd worden in het
'Dutch Biotechnology Centre'. Daar zijn
toonaangevende Nederlandse bedrijven en
instituten aanwezig die de belangrijkste
toepassingsgebieden van de biotechnologie,
de voedings- en genotmiddelenindustrie, de
land- en tuinbouw, de zuivelindustrie en de
milieu-sector, vertegenwoordigen.
De vakbezoekers kunnen op dit onderdeel
van de beurs kennis nemen van de wijze
waarop in de Nederlandse industrie gebruik
gemaakt wordt van de biotechnologie.

Voorhoeve pleit voor aanpak
vervuiling van de Maas
VVD-fractieleider Voorhoeve heeft
tijdens een spreekbeurt inhet Limburgse Horn
gepleit voor een krachtige aanpak van de
vervuiling van de Maas.Volgens Voorhoeve
moeten de Rijn- en Maasoeverstaten worden
gedwongen hun lozingen te beperken en te
staken. Nederland zou tegen buitenlandse
bedrijven die gif lozen schadeclaims moeten
indienen.
Bovendien, aldus de WD-leider, moet
Nederland zelf hetgoedevoorbeeld gevenen
de lozingseisen aanscherpen. 'Het probleem
van de vervuiling van de rivierbodem isnog
veel erger dan aanvankelijk werd gedacht',
aldus Voorhoeve, die reageerde op een desbetreffend rapport dat Minister Smit-Kroes
recentelijk naar de Tweede Kamer zond.
De sanering zal volgens Voorhoeve
'gigantische bedragen' gaan vergen.
Hij concludeerde dat er een soort 'masterplan' nodig is,een langetermijnplan om de
vervuiling van de waterbodem sterk terug te
dringen.
De voormalig hoogleraar internationale
betrekkingen pleitte ervoor over de giflozingen hard met de betrokken buurlanden
te onderhandelen. 'Zo moeten wij keihard
tegen onze Belgische vrienden zeggen: als
jullie willen dat de Schelde uitgediept wordt,
sluit dan eerst een nieuw Maasverdrag en
stop de giflozingen op de Maas'.
Voorhoeve sprak de vrees uit dat Nederland
de beerput wordt van West-Europa en
kondigde aanbijdeVlaamsezusterpartij met
kracht tezullen aandringen ophetherstelvan
de Maas. (ANP)

