Industriële afvalwaterzuivering in het Rotterdamse Havengebied

1. Samenvatting

2. Inleiding

Op 13 november 1979 werd de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Shell Nederland
Raffinaderij BV door de Minister van
Verkeer en Waterstaat, Zijne Excellentie
ir. D. S. Tuijnman, officieel in gebruik
gesteld.
Deze flocculatie-flotatie installatie zal olie
uit het afvalwater verwijderen en is een
onderdeel van het plan, dat Rijkswaterstaat
heeft opgesteld voor de sanering van het
Benedenrivierengebied.
Een deel van het afvalwater van de

In het recentelijk gereedgekomen 'Waterkwaliteitsplan Benedenrivierengebied'
heeft Rijkswaterstaat richtlijnen opgenomen
voor de sanering van de lozingen in het
Benedenrivierengebied, zowel voor de
lozingen van stedelijk afvalwater, als voor
de industriële lozingen.
Dit saneringsrapport zal door de Minister
van Verkeer en Waterstaat voor advies aan
de Raad van de Waterstaat worden toegezonden.
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raffinaderij-installaties, dat nog veel zuurstofbindende stoffen bevat, zal in de toekomst aan een tweede zuiveringsproces
worden onderworpen.
Dit afvalwater zal worden gecombineerd
met afvalwater, waarin zich oplosbare
organische produkten bevinden, afkomstig
van de chemische fabrieken.
Door Shell Nederland Chemie BV zal
dan ook volgend jaar worden begonnen met
de bouw van een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, die in 1982 gereed zal zijn.
In verband met de afvalwatersanering in
het Benedenrivierengebied zijn ook door
andere industrieën aan de Europoort-, Botlek- en Pernishavens gedurende de afgelopen jaren afvalwaterstromen gesaneerd
en zijn aanvullende afvalwaterzuiveringsinstallaties gebouwd.
De investeringen van de gereedgekomen
projecten bedroegen in totaal meer dan
honderd miljoen gulden.
In dit artikel worden enige voorbeelden van
nieuwe en verbeterde fysisch-chemische
zuiveringstechnieken ter verwijdering van
olie, insekticiden en kwik besproken.
De nog in uitvoering zijnde saneringsprojecten ter verwijdering van olie en zuurstofbindende stoffen vergen nog een totaal
bedrag van ongeveer twee honderd miljoen
gulden. Na gereedkomen van deze projecten
zal een verdere verbetering van het zuurstofgehalte van het havenwater worden
verkregen. Tevens zal de verontreiniging
van de bagger in de havens afnemen.

In het overleg tussen Rijkswaterstaat en de
industrie is van de kant van het bedrijfsleven de specifieke kennis en ervaring
ingebracht betreffende de zuivering van
industrieel afvalwater door middel van
fysisch-chemische zuiveringstechnieken.
De industrie heeft door interne processaneringen of door hergebruik van afvalwater reeds een aantal lozingen beperkt.
Daar de samenstelling van industrieel afvalwater qua soort verontreinigingen en concentratie in vele gevallen sterk afwijkt van
stedelijk afvalwater zijn voor effectieve
sanering van industrieel afvalwater in
bepaalde gevallen specifieke zuiveringsmethoden benodigd.
Door toepassing van nieuwe en verbeterde
zuiveringmethoden zijn een aantal knelpunten op het gebied van de afvalwaterproblematiek weggenomen en zijn de
lozingen van olie, zware metalen (zoals
kwik) en van pesticiden belangrijk verminderd.
Voorbeelden van de toegepaste zuiveringstechnieken zullen hieronder worden besproken.
Tevens zal worden ingegaan op een aantal
kwaliteitsaspecten van het oppervlaktewater te weten: het gehalte aan opgeloste
zuurstof, zware metalen en pesticiden.

beelden van nieuwe zuiveringsmethoden
worden behandeld.
In tabel I is een overzicht gegeven van een
aantal afvalwaterzuiveringsprojecten, die
de afgelopen jaren gereed zijn gekomen.
De totale investering voor de als voorbeelden genoemde nieuwe zuiveringsinstallaties
bedroeg meer dan honderd miljoen gulden.
Achtereenvolgens zullen worden behandeld:
1. de flocculatie-flotatie installatie, voor de
verwijdering van olie en zwevende vaste
stof uit afvalwater door middel van
'dissolved air flotation' (DAF);
2. de toepassing van ionenwisselaars voor
de verwijdering van kwik uit afvalwater;
3. het gebruik van een zandbedfilter en
actief kooladsorptie voor de afscheiding van
insekticiden uit verontreinigd procesafvalwater.
3.1. Flocculatie-flotatie installaties voor
olie verwijdering
3.1.1. Inleiding
De conventionele olie-afscheidingsinstallaties
berusten voornamelijk op de opdrijvende
eigenschap van olie op water.
In de praktijk is gebleken dat, indien emulgerende verontreinigingen en/of zwevende
vaste stofdeeltjes in het afvalwater aanwezig zijn, dit soort olievanger niet efficiënt
werkt. Daarom zijn verbeterde olieafscheidingstechnieken ontwikkeld.
Goede resultaten zijn verkregen met het
zgn. flocculatie-flotatie-principe.
Een flocculatie-flotatie-installatie voor de
verwijdering van olie uit afvalwater is sinds
1975 bij de Esso-raffinaderij in RotterdamBotlek in gebruik [1].
De Esso-intallatie bestaat uit de volgende
hoofdonderdelen (zie ook afb. 1):
1. API olie-afscheider;
2. Vlokvormingsbassin;
3. Schuimvormingsbassin met indikker;

3. Beschrijving van de afvalwaterzuiveringsinstallaties

4. Slibverbrandingsoven.

In dit hoofdstuk zullen een aantal voor-

Op de Shell raffinaderij te Pernis is een

TABEL I - Voorbeeldenvan gereedgekomen afvalzuiveringsprojecten ter sanering van bestaande
lozingen.
Betreffend bedrijf
1. Esso raffinaderij
2. Shell Nederland Raffinaderij
3. Akzo
4. ICI
5. ShellNederland Chemie

Zuiveringstechniek
Flocculatie-flotatie + verbrandingsoven
Flocculatie-flotatie + verbrandingsoven
Ionenwisselaarsvoor kwikverwijdering
Biologischezuivering
Precoatfiltratie, zandbedfiltratie +
actief kooladsorptie + verbrandingsovens

Investering N. Fl.x106
15
75
> 1,6
7,5
! 13
Totaal N.F1. 112,1x106

Opmerking:
Naast de hierboven vermelde projecten zijn aanzienlijke investeringen gedaan voor afvalwaterzuiveringsinstallaties als onderdeel van nieuwbouwprojecten en uitbreidingen van bestaande fabriekscomplexen.
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verontreinigingen gekozen. De vlokken met
de aangehechte deeltjes hebben meestal
een dichtheid die slechts weinig lager is dan
die van water. Voor de afscheiding van de
vlokken moet dus een speciale techniek
gevolgd worden. Bij deze installatie is
gekozen voor flotatie (opdrijven) in een
schuimvormingsbassin (DAF = Dissolved
Air Flotation-methode).

Schuimvormlng,uitvlokking, slibverbranding
Vlokvormingsbassin
Chemicaliën-gebouw,waarinook controlekamer
Schulmvormingsbassin
Luchtverzadigingsvaten
Sllb-indikker
Verbrandingsoven, rookgaswasser
Asbezlnkingsvijver
Translormalorstalion

Afb. la - Afvalwaterbehandeling Esso Raffinaderij, Rotterdam.

installatie gebouwd die op dezelfde principes gebaseerd is. De officiële ingebruikname van de Shell-installatie door de
Minister van Verkeer en Waterstaat,
ir. D. S. Tuijnman, heeft plaatsgehad op
13 november 1979.
3.1.2. Olie-afscheider
Afvalwater van de Esso-raffinaderij en
ballastwater van schepen worden verzameld
in een centraal inlaatsysteem. Voor uitzonderlijke gevallen met zeer hoog wateraanbod is een bufferbassin aanwezig.
Met behulp van schroefpompen wordt het
afvalwater naar de olie-afscheider gevoerd,
die ontworpen is volgens de richtlijnen van
het American Petroleum Institute (API).
De verblijftijd van het water in de olievanger bedraagt gemiddeld 1 à \% uurBij zeer vertraagde stroming komt de olie,
omdat deze lichter is dan water, bovendrijven.
De afgescheiden olie wordt continu afgevoerd en herverwerkt. De bezinkbare
deeltjes met aangehechte andere stoffen
belanden op de bodem en vormen het
primaire slib. Dit slib wordt continu weggeschraapt en afgevoerd naar de indikker
van de verbrandingsoven.
Behalve een geringe hoeveelheid opgeloste
olie bevat het water ook olie en vaste stofdeeltjes die zo fijn gedispergeerd zijn dat
afscheiding door verschil in dichtheid praktisch niet plaatsvindt.
Om deze deeltjes toch te kunnen verwijderen
wordt het water aan een secundaire zuiveringsstap onderworpen in het vlokvormingsbassin.

3.1.3. Vlokvormingsbassin
Aan het water uit de olie-afscheider worden
chemicaliën toegevoegd die in water
vlokken vormen (flocculatie). Dit kunnen
middelen zijn die op zich in water uitvlokken of die samen met water en eventuele
toevoegingen vlokken vormen.
Het doel van deze vlokken is om hierin
de zwevende deeltjes op te sluiten, dan wel
er aan te adsorberen.
De toe te voegen middelen zijn dan ook
zeer specifiek voor de in het water aanwezige

3.1.4. Schuimvormingsbassin
Om de vlokken van het water te scheiden
worden deze soortelijk lichter gemaakt
m.b.v. luchtbelletjes, zodat de vlokken
boven komen drijven. Dit gebeurt als volgt:
In een luchtverzadigingstank wordt een deel
van het gezuiverde water gepompt. Hierin
wordt onder druk lucht opgelost, waarna
deze stroom geretourneerd wordt onderin
het schuimvormingsbassin. Omdat de druk
daarin atmosferisch is, komt het teveel aan
opgeloste lucht in de vorm van kleine
belletjes vrij. Deze stijgen op en nemen
daarbij de vlokken mee, zodat een schuimdeken op het water wordt gevormd.
Met behulp van een schraapinrichting
wordt dit schuim afgeroomd en naar de
indikker gepompt. Hierin wordt ook
het primaire slib verzameld. Op basis van
het verschil is soortelijk gewicht tussen
slib/schuim en water wordt het watergehalte van de slurry verlaagd. Het ingedikte slib wordt naar de verbrandingsovens
gevoerd. Het gezuiverde afvalwater heeft
een oliegehalte dat lager is dan 20 mg olie
per liter water.
3.1.5. Verbrandingsoven
In de verticale verbrandingsoven bevindt

Overzichtsfoto van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Shell
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Aangenomen wordt dat de verlaging van
de olielozing niet alleen het oliegehalte
van het ontvangende water gunstig zal beïnvloeden, maar dat daardoor ook het
zuurstofgehalte van het havenwater zal
verbeteren.
Opgemerkt kan nog worden, dat als gevolg
van wisselende weersomstandigheden (zoals
de hoeveelheid regenval) en door variërende
bedrijfscondities het oliegehalte van het
afvalwater kan fluctueren.
De juiste werking van een zuiveringsinstallatie kan dan ook pas goed over een
periode van bijv. een jaar worden beoordeeld.
Statistische verwerking van de analyseresultaten over deze periode is hiervoor de
aangewezen methode. Uit de frequentiedistributie kunnen de percentiel-waarden
met overschrijdingskansen worden afgeleid.
Een normstelling voor het afvalwater op
statistische basis, uitgaand van ervaringscijfers uit de praktijk, wordt dan ook
bepleit.
De flotatiebassins.

zich onderin een laag inerte korrels, die
met lucht van 900 -950 °C in een werveltoestand gehouden worden. Op en boven
deze korrels wordt het slib ingespoten,
waardoor het verbrandt.
De hete rookgassen met waterdamp en as
worden door een wasser geleid die zich
boven in de oven bevindt. Hierin worden
de asbestanddelen uitgewassen en met
het water naar de asbezinkingsvijver gevoerd. De schone rookgassen plus waterdamp worden via de schoorsteen in de
atmosfeer geblazen.
Door een lange verblijftijd bezinkt de as in
de asbezinkingsvijver terwijl het water
geloosd wordt. De as wordt periodiek verwijderd en kan als vulmiddel bij grondophoging of wegenbouw gebruikt worden.
3.1.6. Flocculatie-flotatie installatie bij
Shell (zie foto)
Bij Shell Nederland Raffinaderij te Pernis
is ook een flocculatie-flotatie waterzuiveringsinstallatie gebouwd. In grote lijnen is
de werking hetzelfde als bij de Esso installatie. Enige verschillen worden hier
besproken.
De hele afvalwaterhuishouding op het
raffinaderij terrein wordt gesplitst in drie
stromen:
— oliehoudend afvalwater;
— procesafvalwater;
— huishoudelijk afvalwater.
Hiernaast bestaat nog een aparte hoofdriolering voor niet verontreinigd koelwater.
De oliehoudende stroom wordt op ongeveer

dezelfde wijze behandeld als bij het Essoproces. Het slib wordt in een fluid-bed oven
verbrand.
De procesafvalwaterstroom kan behalve
olie-achtige produkten ook zuurstofbindende
stoffen bevatten. Na flocculatie/flotatie
wordt deze stroom in de toekomst doorgestuurd naar de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie van Shell Nederland
Chemie BV. Geheel gescheiden van dit
systeem wordt de stroom huishoudelijk
afvalwater behandeld. Deze is vooral met
faecaliën verontreinigd en afkomstig van
kantoren en personeelsgebouwen. Na vermaling wordt dit water in een aparte,
kleine oxydatie-sloot biologisch gezuiverd.
Verwacht wordt dat het oliegehalte van het
gezuiverde afvalwater lager zal zijn dan
20 mg olie per liter water en een duidelijke
verlaging van het chemisch zuurstofverbruik
wordt bereikt.

3.2. lonenwisselaars voor de terugwinning
van kwik uit afvalwater
3.2.1. Inleiding
Bij de produktie van chloor via de elektrolyse met kwik-elektroden bij Akzo-ZoutChemie te Rotterdam komt afvalwater vrij,
dat verontreinigd is met kwik.
Na uitgebreid onderzoek is door Akzo een
proces ontwikkeld om de kwiklozing te verminderen, door toepassing van ionenwisselaars, gebaseerd op een speciale harssoort [2].
Het ontwikkelde proces bestaat uit de
volgende 4 stappen (zie afb. 2):
1. oxydatie;
2. filtratie;
3. ontchloring;
4. ionenwisseling.
3.2.2. Oxydatie
De werking van de ontwikkelde hars is
gebaseerd op de adsorptie van kwik in ge-

Afb. 2 - Akzo kwikverwijdering uit afvalwater.
Ak?o Imnc TMK proces
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preservering en de bescherming van ondergrondse kabels tegen aantasting door
insekten, zijn bestrijdingsmiddelen benodigd,
die een langdurige werking hebben.
Om onnodige milieuverontreinigingen te
voorkomen dient bij de bereiding van dit
soort insekticiden er voor te worden
gezorgd, dat het afvalwater zo goed mogelijk
wordt gezuiverd.
Door Shell Nederland Chemie BV is uitgebreid ontwikkelingswerk verricht om de
afvalwaterzuivering van de insekticiden
fabriek te verbeteren.
Het afvalwater dat vrijkomt bij de bereiding
van insekticiden wordt in drie trappen
gezuiverd:
a. groffiltratie door middel van een roterend
trommelfilter;
b. fijnfiltratie door middel van een zandbedfilter;
c. adsorptie aan actieve kool.

Afb. 3 - Afvalwaterzuiveringsinstallatie van de Akzo Zout Chemie lokatie in de Botlek ter
verwijdering van kwik met behulp van ionenwisselaars.

ioniseerde vorm. Om het nog aanwezige
vrije kwik in de afvalstroom te ioniseren
wordt een oxydatiestap met hypochloriet
uitgevoerd (NaOCl in opgeloste vorm).
Dit gebeurt in een geroerd vat, waarin
tevens de pH op ca. 3 gebracht wordt.
Dit is nodig om de aanwezige metaal
hydroxyden (vooral van ijzer) in oplossing
te houden zodat ze de filtratie niet storen.
3.2.3. Filtratie
Om verstopping van de harsbedden te voorkomen moet de voeding goed gefiltreerd
worden over een doek of zandfilter.
Om verstopping van het filter door metaalhydroxydes te voorkomen wordt de pH op
ca. 3 gehandhaafd. Behalve vaste deeltjes en
vuil worden in het filter ook wel metallische
kwikdruppeltjes gevangen, die in de
oxydatiestap nog niet omgezet zijn. De verblijftijd van deze druppeltjes in de filterkamer is echter zo lang dat ze alsnog
geoxydeerd worden.
3.2.4. Ontchloring
De actieve groepen van de hars in de
ionenwisselaars zijn zeer gevoelig voor
oxyderende stoffen. Daarom moet alle nog
aanwezige oxydatiemiddel vóór deze bedden verwijderd worden. Dit gebeurt in een
bed bestaande uit een speciale kwaliteit
actieve kool. Dit bed is ongeveer even groot
als dat van een ionenwisselaar.
3.2.5. Ionenwisselaars
De met hars gevulde kolommen zijn van

hetzelfde type zoals reeds veel gebruikt
worden bij waterbehandelingsinstallaties.
De zuiveringsinstallatie heeft twee adsorbers met ionenwisselaars (zie afb. 3).
Regeneratie van de harsbedden geschiedt
met geconcentreerd HCl waarbij HgCl 2
gevormd wordt. De stroom HCl + HgClä
kan direct in het chloorproces teruggevoerd
worden.
Op deze manier wordt het teruggewonnen
kwik dus vanzelf in het proces hergebruikt.
3.3. Zandbedfiltratie en actief kooladsorptie
voor de verwijdering van insekticiden uit
afvalwater
3.3.1. Inleiding
Voor een aantal toepassingen, zoals hout-

Een principeschema van de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de insekticidenfabriek is in afb. 4 gegeven.
Het afvalwater wordt eerst verzameld in
een speicaal afvalwatersysteem en vandaar
gepompt naar de zuiveringsinstallatie.
De groffiltratie wordt uitgevoerd met
behulp van een trommelfilter dat draait in
een bak, waarin het afvalwater wordt
gepompt. Door middel van vacuümcompressoren wordt het afvalwater door
het trommelfilter gezogen. Het grootste
gedeelte van de vaste verontreinigingen
wordt hier als filterkoek afgescheiden.
Als filtermedium wordt actieve kool
toegepast. Het gefiltreerde materiaal zal
aangroeien aan de oppervlakte van de
trommel. Over de gehele lengte van de
trommel bevindt zich een verstelbaar mes
waar de buitenste laag van de filterkoek
mee wordt afgesneden. Deze wordt opgevangen en afgevoerd naar een speicale
vuilverbrandingsinstallatie van Shell Nederland Chemie BV die in de volgende para-

Afb. 4 - Schema van afvalwaterzuiveringsinstallatie in de insekticidenfabriek van Shell Nederland
Chemie BV te Pernis.
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Afb. 7 - Schematische voorstelling van een verbrandingsinstallatie voor vast chemisch afval van Shell
Nederland Chemie BV te Pernis.

Afb. 5 - Zandbedfilter voor filtratie van afvalwater.

graaf nader wordt omschreven. Het gedeeltelijk gezuiverde filtraat komt terecht in
een vacuümvat en wordt vervolgens gepompt naar de tweede zuiveringsstap,
waarin de resterende fijn verdeelde vaste
verontreinigingen worden verwijderd.
Hiertoe wordt het water gepompt door een
filterbed van kwartszand (afb. 5).
In de derde zuiveringsstap worden de
opgeloste verontreinigingen verwijderd door
adsorptie aan actieve kool. Hiertoe wordt
de afloop van het zandbedfilter door een
actief kooladsorber geleid (afb. 6). Het
rendement van de totale zuiveringsbehandeling is groter dan 99 % en het gezuiAfb. 6 - Actief kool adsorber voor de zuivering
van afvalwater.

Afb. 8 - Verbrandingsinstallatie voor rast chloorhoudend afval.

verde afvalwater is geschikt als voeding
naar een biologische zuiveringsinstallatie,
die momenteel wordt gebouwd en in 1982 in
bedrijf zal worden genomen.
De investering voor de zuivering van
insekticiden houdend afvalwater, inclusief
de verbrandingsovens bedroeg ruim
N.FI. 13.000.000,—.
3.3.2. De vuilverbrandingsinstallatie
(zie afb. 7)
In deze incinerator wordt vast toxisch of
chloorhoudend afval verbrand, vnl. afkomstig van de afvalwaterzuivering van de
insekticidenfabriek.
Het vuil wordt aangevoerd in speciale,
gesloten, gele bakken en gestort in een
bunker. Hieruit wordt het met een grijper-

kraan getransporteerd naar een kleine
voorraadbunker. Daaronder bevindt zich
een kettingtransporteur die automatisch
een bepaalde hoeveelheid afval doseert aan
het voedingscompartiment van een roterende
trommeloven. Via een dubbel sluizensysteem wordt het vuil toegelaten waarna
het met een ram de oven wordt ingeduwd.
Aan de voorkant van de trommeloven
bevindt zich een gasbrander die het vuil
verbrandt bij een temperatuur van
ca. 600 °C tot ca. 1000 °C. Doordat de
trommel licht hellend is opgesteld rolt de as
naar het einde van de roterende oven waar
zich de naverbrandingskamer bevindt.
Via een luik wordt de as periodiek verwijderd. De verbrandingsgassen worden in de
naverbrandingskamer naverbrand bij
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ca. 1000 °C en verder geleid naar de quenchinrichting, waarin de rookgassen worden
afgekoeld tot ca. 80 °C.
Het gevormde zoutzuurgas dat zich in de
verbrandingsgassen bevindt, wordt in de
wastoren uitgewassen met water. Met behulp
van een zuigventilator worden de rookgassen via een druppelvanger afgevoerd
naar een 100 m hoge schoorsteen.
In afb. 8 is de nieuwe verbrandingsinstallatie weergegeven, die in 1973 in gebruik
is genomen.

u

4. De kwaliteit van het oppervlaktewater
In dit hoofdstuk zullen de volgende waterkwaliteitsaspecten worden behandeld:
1. het percentage opgeloste zuurstof;

Vondeli
NM 36

2. het gehalte aan zware metalen;
3. het pesticiden-gehalte.
4.1. Het zuurstofverzadigingspercentage
Een maat voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater is het zuurstofverzadigingspercentage.
Dit zuurstofpercentage is van belang voor
het aquatisch leven en te zamen met de
hoeveelheid water bepaalt dit zuurstofpercentage het zelfreinigende vermogen
van het oppervlaktewater.
Door biologisch zuiveren van het te lozen
afvalwater worden de zuurstofbindende
stoffen in het afvalwater omgezet en zal
worden voorkomen, dat het zuurstofgehalte
van het ontvangend oppervlaktewater
ongunstig wordt beïnvloed.
In de begin zeventiger jaren was het
zuurstofverzadigingspercentage van het
Rijnwater, dat ons land binnenstroomde
gemiddeld lager dan 50 %. Het zuurstofverzadigingspercentage van het Rijnwater
was lager dan de gestelde grenswaarde (van
50 % zuurstofverzadiging) en sanering was
in dat gebied dan ook nodig.
Door genomen zuiveringstechnische maatregelen in het stroomgebied van de Rijn
boven Lobith is het gehalte aan opgeloste
zuurstof in het Rijnwater in de periode
1972-1978 duidelijk gestegen van 50 % tot
meer dan 70 % (zie afb. 9).
Het rivierwater tussen Vondelingenplaat
en Hoek van Holland heeft een hoger
zuurstofgehalte dan het Rijnwater bij Lobith
als gevolg van de inmenging van zeewater
en door opname van zuurstof uit de atmosfeer in het oppervlaktewater. Deze re-aeratie
is een belangrijke factor voor het zelfreinigende vermogen van het ontvangend
water.
Het gemiddelde zuurstofverzadigingspercentage van rivierwater in dit zeehavengebied
was in de periode 1972-1978 ongeveer
70 % (zie afb. 9).

Afb. 9 - Zuurstofverzadigingspercentage van het rivierwater van Lobith tot Hoek van Holland.
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Afb. 10 - Kwaliteit van het rivierwater (kwikgehalte).
Verloop van de kwikconcentratie in rivierwater in de peride 1972- 1979
^—^— in de Waal bij Ochten
in de Scheur bij Maassluis
Bron: 1. Kwartaalrapporten Rijkswaterstaat kwaliteitsonderzoek in de Rijkswateren; 2. Rijncommissie
Waterleidingbedrijven Jaarverslag '76.

In het Indicatief Meerjaren Programma
wordt voor het zuurstofverzadigingspercentage een streefwaarde vermeld van
70 % tot 80 %, afhankelijk van de gebruiksdoeleinden van het oppervlaktewater [3].
Het zuurstofverzadigingspercentage (ZVP)
in het stroomgebied tussen Vondelingenplaat en Hoek van Holland benadert deze
streefwaarden en sanering van het afvalwater is in dit gebied dan óók geen urgente
zaak.
Lokaal in enkele Rotterdamse havens is het
ZVP aanmerkelijk lager dan van het

rivierwater en plaatselijke sanering van
afvalwaterstromen is daar gewenst.
Door Shell Nederland Chemie BV wordt
een biologische afvalwaterzuiveringsinnstallatie gebouwd met een capaciteit van
500.000 i.e. De benodigde investering
bedraagt NF. 125.000.000,—. Overeenstemming is bereikt tussen Rijkswaterstaat en
Shell, betreffende het ontwerp van deze
installatie en de bouw van dit project zal in
1982 gereed komen.
Door de uitvoering van dit saneringsproject
zal het ZVP van het betreffende haven-
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water worden verbeterd. Mogelijk zal ook
het ZVP van het rivierwater in de komende
jaren nog enigszins worden verbeterd,
aannemende, dat ook de sanering van het
huishoudelijke afvalwater afkomstig van de
Rotterdamse stedelijke agglomeratie omstreeks 1985 zijn beslag zal krijgen.
Uit afb. 9 valt af te leiden dat het ZVP
van het rivierwater bezien over de laatste
zes jaren een stijgende tendens vertoont.
Voor een juist begrip van deze grafiek is
het echter nodig te weten, dat zich bij de
overgang van zoet naar zout water
biologische processen afspelen die het ZVP
reeds van nature verlagen.
In het overgangsgebied tussen zoet en zout
water wordt relatief veel zuurstof aan het
water onttrokken door het vergaan van
biologisch zoet water organismen. Dit
gegeven maakt het niet eenvoudig om het
positief effect van de saneringsmaatregelen
op de kwaliteit van het oppervlaktewater
nauwkeurig in te schatten. Meer wetenschappelijk onderzoek op dit terrein is
zeker gewenst. Alleen aan de hand van goed
opgezette studies is het mogelijk een beter
inzicht te verkrijgen, teneinde te kunnen
vaststellen welke verdere reducties van de
lozingen nodig zijn om de gewenste waterkwaliteit te bereiken en te handhaven.
4.2. Het gehalte aan zware metalen
4.2.1. Het kwikgehalte
Ook bij het kwikgehalte valt een
positieve ontwikkeling te constateren.
Zoals uit afb. 10 blijkt is het kwikgehalte
in de Waal bij Ochten [4] en in het rivierwater bij Maassluis duidelijk afgenomen [5].
Door afvalwaterzuivering met behulp van
ionenwisselaars is de lozing van kwik in het
Rotterdamse industriegebied de afgelopen
jaren met ongeveer 90 % verminderd, terwijl
voorzieningen in voorbereiding zijn om de
bestaande lozing nog verder terug te dringen
met nogmaals 80 à 90 %. De mondiale
uitworp van kwik is het gevolg van
industriële activiteiten en wordt tevens
veroorzaakt door natuurlijke erosie.
In het Rijnmondgebied vindt de uitworp
plaats in de vorm van anorganisch kwik en
niet in de vorm van het toxische organisch
gebonden kwik. Het kwik beweegt zich in
een stofkringloop in slib, water en lucht.
Door bacteriële werking wordt het anorganisch kwik langzaam in methylkwik en
dimethylkwik omgezet. Het dimethylkwik is
zeer vluchtig en verdampt uit de waterfase.
In de atmosfeer ontleedt het organisch
gebonden kwik weer tot metallisch kwik.
Door uitregenen komt het metallisch kwik
weer in het water en slib terecht [6].
Door de belangrijke vermindering van de
industriële lozingen en doordat het gebruik
van kwikbevattende bestrijdingsmiddelen in
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de land- en tuinbouw sterk is beperkt, is
het kwikgehalte in het rivierwater bij Maassluis de laatste twee jaar lager dan de
streefwaarde zoals vermeld in het Indicatief
Meerjaren Programma.
4.2.2. Het gehalte aan andere zware
metalen
Een aantal andere zware metalen (zoals
chroom en cadmium), die in het rivierwater
voorkomen worden ook grotendeels door
het Rijnwater aangevoerd.
In de riviermonding zetten deze zware
metalen zich gedeeltelijk af op de bagger
in dit havengebied terwijl de resterende
hoeveelheden naar zee worden afgevoerd [7].
In het Rijnmondgebied wordt bij de ontsluiting van fosfaat-ertsen met zwavelzuur,
als bijprodukt afvalgips (calcium sulfaat)
verkregen. De afvalgips bevat naast fosfaten
en fluoriden sporen cadmium. Daar geen
praktisch uitvoerbare methode voor verwerking van afvalgips beschikbaar is, wordt
dit momenteel geloosd.
Opgemerkt kan nog worden, dat de lozing
van de fosfaten en fluoriden de natuurlijke
samenstelling van het brakke tot zoute
ontvangende water niet in belangrijke mate
beïnvloedt en deze lozing wordt dan ook
acceptabel geacht.
Door procesverbetering bij een kunstmestfabriek is de lozing van cadmium en van
fosfaten verminderd [8].
Een aantal zware metalen accumuleren in
zekere mate in het aquatisch milieu.
Afb. II - Dieldrin (
) en endrin(—
-)
gehaltes in mosselen verhandeld bij IJmuiden (A)
en Scheveningen (B) in de periode van 1965
tot 1970.

In hoeverre dit tot schadelijke effecten
leidt is nog onvoldoende bekend.
Een aantal zware metalen komen wijd verspreid in de natuur voor en het is dan ook
een misverstand om aan te nemen, dat de
natuurlijke erosie en emissie van zware
metalen tot nul kunnen worden teruggebracht.
Milieu-technologen en aquatische toxicologen zullen moeten nagaan op welke wijze
lozingen kunnen worden beperkt en welke
concentraties in verschillende soorten
oppervlakte water kunnen worden geaccepteerd.
Bij de normstelling voor het afvalwater
dient rekening te worden gehouden met het
brakke karakter van het ontvangende
haven- en rivierwater. Een goede belangenafweging wordt bepleit, waarbij milieueffecten, benodigde investeringen en de
jaarlijkse bedrijfskosten tegen elkaar moeten worden afgewogen.
4.3. De pesticiden-concentratie
Vanaf 1966 is de industriële lozing van de
insekticiden Aldrin, Dieldrin en Endrin belangrijk verminderd door een verbeterde
procesvoering en een uitbreiding van de
afvalwaterzuivering bij Shell Nederland
Chemie BV te Pernis.
De afname van de insekticiden lozingen
werd ook bevestigd door een duidelijke
vermindering van het gehalte aan insekticiden in mosselen langs de Noordzeekust
(zie afb. 11[9]).
In de loop van de zeventiger jaren is door
toepassing van zandbedf iltratie en verbeterde actief kooladsorptie die lozing van
insekticiden nog verder verlaagd (zie afb. 12).
Met de toepassing van de best beschikbare
technieken is het totale zuiveringsrendement
nu opgevoerd tot meer dan 99 %. De
insekticiden-concentratie in het gezuiverde
afvalwater is kleiner dan 0,04 ppm, hetgeen
resulteert in een gemiddelde insekticidenconcentratie in de Nieuwe Maas van ongeveer 0,02 ppb (0,02 microgram insekticiden
in 1liter water). Dit gehalte is in de orde
van de 'no-effect'-concentratie en het
milieu-effect van deze restlozing is dan ook
te verwaarlozen.
Door de sterke afname van de lozing van
de insekticiden is ook het gehalte aan
Aldrin, Dieldrin en Endrin in de bagger
van de Eerste Petroleumhaven sterk verminderd.
5. Nabeschouwing
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd:
1. Door de industrieën in het Pernis,
Europoort- en Botlekgebied is sinds 1970
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Afb. 12 - Verloop van de insekticidenconcentratie in het afvalwater in de periode 1975 -1981.

voor meer dan N.F1. 100.000.000,— geïnvesteerd in voorzieningen ter bestrijding
van de verontreiniging van het afvalwater.
2. De lozingen van olie, zware metalen
(o.a. kwik) en pesticiden zijn belangrijk
verminderd door toepassing van verbeterde
zuiveringstechnieken.
3. Voorbeelden van de toegepaste zuiveringstechnieken zijn:
a. flocculatie-flotatietechniek voor de
afscheiding van olie;
b. ionenwisselaars voor het terugwinnen
van kwik;
c. zandbedfilter en actief kooladsorptie
voor de verwijdering van pesticiden;
d. verbranding van in water onoplosbare
bijprodukten;
e. biologisch actief slib zuiveringsinstallaties voor in water oplosbare zuurstofbindende stoffen.
4. Voor het zuiveren van industrieel afvalwater leveren fysisch-chemische zuiveringsmethoden in bepaalde gevallen een beter
zuiveringsresultaat dan biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties.
5. Als gevolg van de verminderde lozingen
door interne saneringen en door de toepassing van zuiveringsinstallaties is de kwaliteit van het oppervlakte water in het
betreffende lozingsgebied verbeterd.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat, gezien
de grote waterafvoer en het gestegen
zuurstofgehalte van het oppervlaktewater,

de rivier in dit gebied een groot zelfreinigend vermogen bezit en de restlozingen
van zuurstofbindende stoffen in dit havengebied met brak getijdewater geen urgent
probleem meer vormen.
Nader overleg tussen de overheid en de
industrie is gewenst, om na te gaan in welke
mate verdere sanering nodig is, rekening
houdend met de lokale bestemming van het
betreffende oppervlaktewater.
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