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"Ecologischdoel
bepaaltmatevan
,
afvalwaterzuiveringf
Prof dr.ir.MarkvanLoosdrecht,hoogleraaraandeTUDelft, heeftzijnsporenindeajvalwaterwereldalverdiend,zoalszijntitelsdoenvermoeden.Misschiendaaromishijnietbangvooreenboude
uitspraako/twee.Zomoetheteffluent vaneenwaterzuiveringgezienwordenalsonderdeelvanhet
ecologischsysteemwaarinhetterechtkomt,moetenMTR-waardenniet.gemetenwordeninhet effluentmaarinhetontvangendeoppervlaktewater,enmoetendeMTR-normenaangepastwordenaan
hetgewensteecosysteem.Verderishethuidigesysteemvaninzamelingencollectievezuiveringvan
afvalwater behoorlijkgoed.Erkannogwelwatverbeterdworden,maardestructuurisgoed.TenslottezethijenigevraagtekensbijhetongebreideldeenthousiasmeoverdeMBR-technologie.Dezeis
betergeschiktvoorindustrieelhergebruikdandezuiveringvanhuishoudelijkafvalwater, aliusVan
Loosdrecht.Hijvraagtzichafwatie reinigingvanie membranenmetchemicaliëneventueelvoor
ongewensteverontreinigingenoplevert.
Alshij hethuidige afvalwaterstelsel
opnieuwzoumogenontwerpen,zouheterg
veelophethuidigestelsellijken.Decollectieveinzamelingenzuiveringvan afvalwaterisdoordegroteschaal behoorlijk
goedkoopenefficiënt. "Hetgetuigtvaneen
goedeserviceaandeburger.Dieweet nauwelijkswatergebeurtalshijhettoilet doorspoelt.Alsproblemen optreden,zoalsverstoppingen doorschoonmaakdoekjes, ishet
vaakeenvoudigeromeenfilter teplaatsen
danomdeburgersoptevoeden.Demensis
eengemaksdier,dusopvoedenkostoverhet
algemeenveelmoeite."
Dathethuidigesysteemgoedwerkt,
blijkt volgenshemuithet feitdat mensen
nauwelijks klagen."Afentoe,alshet riool
overstroomt,maardatisnietsvetgeleken
met andereinfrastructuur, zoalsdeNS."Als
nderdeelvandegezondheidszorg,deoorspronkelijke functie vanhetriool,isde
investeringerglaag.
ir

Optimaliseren
Hoeweldebasisvanhet afvalwatersysteemgoedis,bestaatnogwelruimtevoor
verbetering.Dieruimte ligtvooralin het
optimaliserenvanprocessenen technieken.
"Deinzamelingvanhetafval met wateris
veelefficiëntet danbijvoorbeeld met vrachtagens.Daarinzouveelmeerenergiegaan
itten.Dezuiveringkanwelcompacter en
oedkoper,maar debasistaken moeten blijvenbestaan:het afvoeren enzuiverenvan
hetafvalwater enhetinstandhouden ofver-

beterenvanhetontvangende ecosysteem."
"Alsenergieen/ofnutriënten (teruggewonnen kunnen wordenisdatgunstig,
maardatmoetniettegenelkeprijs gebeuren.Ermoeteenintegrale, maatschappelijke
afweging worden gemaakt.Zoproduceert
veeviermaalzoveelnutriënten indeurine
alsdeNederlandsebevolking.Hetislogischernutriënten bijhetveeterugte winnen.
Datbetekent nietdatdatnietbij mensen
moetgebeuren,wanneerdatmogelijk is.Als
watetzuiveraar moetje terugwinnen waar
datgoedkoopkan.Vanhetfosfaat in afvalwaterkan50procenteenvoudig worden
teruggewonnen met bio-fosfaatinstallaties,
tegenheelweinigextrakosten.Demeeste
zuiveringenzijn aluitgerust metzo'nproces.Deinstallatievoot fosfaatterugwinning
staatervaaknogniet.Jekunt ookmeer fosfaat terugwinnen, maardatwordt wellastiger."
"Binnendeslibbehandelig isooknog
veelmogelijk. Doorhet slibverderintedikkenkanhetautotherm verblandworden
(levertenergieop).Datkaneventueelineen
vuilverbrandingsinstallatie (ofeenelektriciteitscentrale)gebeuren."Voor slibdestructie
looptVanLoosdrechtnietechtwarm.Door
dedestructiekaneventueel inertCZVin het
effluent vandezuivering terechtkomen.
Daaromziethij meerinhetbetet ontwaterenendaarnaverbranden vanslib.
"Degebruiktezuiveringstechnieken zelf
kunnen ooknogverbeterdworden.Zozou

bij hetAnammoxproceshetgebruikvan
methanolverderkunnen afnemen. Zuiveringsinstallaties kunnenookcompacter
worden,bijvoorbeeld doorhetgebruik van
membraanbioreactoren,maar ookdooraërobekorrelslibtechnieken en zandfiltratie."

Ecosysteem
Binnendewatetschappen kandesamenwerkingtussende waterkwaliteitsbeheerdersenwaterzuiveraars flink verbeteren,
meentVanLoosdrecht."Ecologen kijken
teveelnaarheteffluent vandezuivetingen
verwachtendatdenatuarzichvanzelfhersteltalsheteffluent schoongenoegis.Actief
beheerwordtnauwelijks toegepast.Dezuiveringenheteffluenr moetengezien wordenalsonderdeelvanhetecosysteem.Eigenlijkmoethetbeheeromgekeerdworden aan
dehuidigemaniervanwerken.Jebepaalt
watje doelstellingaanbiodiversiteit ineen
gebiedisenrekentdanterugwatde fluxen
vannutriëntenzijn enwaarjediehet beste
kunt beïnvloeden.Stel:jewilteenkolonie
lepelaats.Jesteltvasthoeveeljeerwilthebben.Danishetopbasisvandevoedselketen
mogelijkinteschatten hoeveelanderebiomassaineensysteemaanwezigmoet zijn.
Daarnaishet eenvoudigtetugterekenen
hoeveelnutriënten inhetwatermoeten zitten.Danweetje hoeschoonhet effluent
moetzijn,rekeninghoudend metdemogelijkhedenomnitrificatie/denitrificatie in
hetecosysteemtelatenplaatsvinden.Je
moetdeMTR-normen danookniet zomaar
inheteffluent meten,maarinhet ontvangendeoppetvlaktewatet.Jekunt ervoorkiezendeammoniumomzettingookin het
opervlaktewatettelatenplaatsvinden.Dat
betekentdatzoweldewaterzuiveraarsalsde
ecologenverantwoordelijkzijnvoorde
waterkwaliteit."
"Demeestenatuurgebieden inNederlandzijnaldoormensengemaakt,dus waaromzoudenwedan niet ingrijpen?Wezoudeneengebiedzokunnen inrichten dat
nutriënten uit hetwaterworden verwijderd.
Waterzuiveraars moetennatuurlijk blijven
zuiveren,maarecologenzijn danookverantwoordelijk. InNederlandisgeenechre
natuur, dusbeheerhetmaar alseenpark.De
zuiveringwordtdanonderdeelvanhetecosysteem.""Het'aandevoorkant'gescheiden
inzamelen vanafvalwater kan voordelen
hebben voorhetzuiveren,maarookhier
moethettotaalbeeldindegaten worden
gehouden.Hetgescheiden inzamelen van
feceszalwaarschijnlijk meerenergiekosten
danopdezuiveringwordtbespaard.Voor
urineligtditanders.Deconcenttatiestiksu :

ACTUALITEIT

Gemeenten
achter aanleg
Wieringerrandmeer
DegemeenteradenvanWierirujen enWierin,germeerhebbentochingestemdmetdeaanlegvan
hetWiernngerrandmeer,eenkilometerslange
waterverbindingtussendetweegemeenten.Met
dezeverbindingwordtWieringenweereen
eiland.

MarkvanLoosdrecht[foto:SamRentmeesterfotografie).

inurineiszohoogendetotale hoeveelheid
urineperpersoonperdagzolaag(ongeveer
éénliter)datdecentrale inzamelingen
(voor)zuiveringlonend kanzijn.Inurinezit
genoegCZVomdehelft vandenutriënten te
verwijderen; met anammoxkanhet zelfs
helemaalverwijderd worden.Deurine kan
daarnagewoonophetrioolwordengeloosd."
Ditsoort technieken zijn voorallonend
inbijvoorbeeld appartementencomplexen.
Tochzalditduurder zijn dandehuidige
manier vaninzamelingenzuivering."Elke
decentralezuiveringisduurder.Maareen
integraleafweging ismeerdan alleeneen
economische afweging. Hetwater iszogoedkoop.Hetmagbestietsduurder worden.
Bovendienishetgoedaandacht teblijven
bestedenaandecentralezuivering.Erzijn
interessanteomwikkelingen gaande.Dat
houdt iedereen inde afvalwatersector
scherp."

MBR
"Membraanbioreactoren kunnen op
bepaaldeplekkengoedwerken.Maarzezullennietallezuiveringen vervangen. Daarvoorkostenzeteveelenergieen onderhoud
enmankracht.Omeengrotecapaciteitte
bereiken hebjeveelparallele membraan
modulesnodig,watweinig schaalvoordeel

oplevert.Eenzandfilter bijvoorbeeld isveel
makkelijker opteschalen."
"Ookomeenandereredenisderuimtewinstrelatief Ompiekafvoeren teverwerkenhebjeeenbuffer nodig,dieruimte kost.
Inbestaandeconventionelezuiveringen kan
dieruimtevaakbinnen dezuivering worden
gevonden.Bovendienwordt voorhetreinigenvandemodulesgebruikgemaakt van
chemicaliën.Dezegaanvaakreactiesaan
met allerleiorganischestoffen, wat
(micro)verontreinigingoplevert.Dat moet
noggemeten worden.Detechniek isnog
nietuitontwikkeld, maar ikverwacht dat
membraanbioreactoren inde industrie
breedzullenwordentoegepast;voorgebruik
voorhuishoudelijk afvalwater zalhet uiteindelijk omminder toepassingen gaan."
"Anammoxzalindetoekomst veelmeertoegepastgaatworden.Hopelijkgaatdat dan
ookbij lageretemperaturen. Slibvergistingsenontwateringstechnieken wordenook
meertoegepast.Diekunnen noggeoptimaliseerdworden.Verderzalinde toekomst
meeraandacht komenvoor nutriëntenterugwinning. Endoorhetgebruikvaneen
korrelslibreactor incombinatiemet bijvoorbeeldeenzandfilter ontstaateencompacte
installatiedieveelschaalvoordeel biedten
eenvoudigtebeheren is." f

Het voormaligewaddeneiland Wieringenwerdin 1930ingepolderd. Hetgebied
kampt meteengebrekaan werkgelegenheid,
vergrijzing eneendalend voorzieningenniveau.Ookderestvanderegioheeft het
zwaar.Ditmoetallemaalveranderen metde
aanlegvanhetWierringerrandmeer endaarmeedebouwvanwoningen énmetaandacht voorgroenenrecreatie.Degemeenten
WieringenenWierringermeer stondenenkelemaandengeleden nogniet overwegend
positieftegenover deplannen voorhet randmeer.Zekondenzichniethelemaal vinden
indevisiediehet bedrijvenconsortium Lago
Wirensevoorhetgebiedontwikkelde.De
afgelopen maanden werdeenaangepast plan
ontwikkeld,datbeteraansluitbijdeideeën
diedegemeentelijke politicioverhet randmeerhebben.Het randmeer isinhet nieuwe
planeengroot meergeworden.Decompartimentering uitdeeerstevisieiskomentevervallenenhetkanaaltenzuiden van het
randmeerdathet IJsselmeermethetAmstelmeerzouverbinden, i>opgeschoven envervangendooreenkorterkanaaltussen hetIJsselmeerenhet Wieringerrandmeer.
ProvincialeStatenvan Noord-Holland
stemden afgelopen weekookinmet het laatsteplan.Daarmeestaatnietsnu nogdeuitvoering vandeaanlegvanhet Wierringerrandmeer indewegenwordtWieringen in
dekomende 25jaar langzaamaan opnieuw
eeneiland.<f
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