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DRIE PROCENT WERELDBEVOLKING AFHANKELIJK VAN
ONTZOUTING

Groeiende marktvoor
zeewaterontzouting
Circadrieprocentvandewereldbevolkingisafhankelijk vanontzoutingvanzeewaterenwaterhergebruik.Doorlokalewatertekortenneemtditpercentageindetoekomsttoe.Watcrhergebruikstaat
steedshogeropdewateragendasvanbedrijvendiekampenmetstijgendekostenvoordrink-en
proceswater.DaaromverzorgdedeInternationalDesalinationAssociation(IDA)onlangseenconferentieinSingapore,hetcentrumvoorontzoutingenwaterhergebruik.HetveelbesprokenNEWaterproject,waarinjlessenwaterwordtgeproduceerduitejjluentishetultiemevoorbeeldvanwaterhergebruik.HiernaastopendedeSingaporesepremierLeeHsienLoongdenieuweTuaszeewaterontzoutingsinstallatiediemet35?eurocentperkubiekemeterdegoedkoopsreterwereldopditgebiedis.
Singaporeheeft eenklein landoppervlak
eneenhogedrinkwatervraag. Aanvankelijk
wasSingaporeinzijn drinkwatervoorzieningvolledigafhankelijk vanMaleisië.Deze
situatieheeft geleid totenkele ingenieuze
oplossingen voorhetprobleem,dieSingaporeeenvooraanstaande plaatshebbengegeveninde waterwereld.
DewatervraaginSingapore(4,2miljoen
inwoners)bedraagt 1.300miljoen literper
dag.Degemiddeldejaarlijkse regenval
bedraagt 2.400mm.Erzijnvier bronnen
voorwaterproductie:hergebruik van effluent,zeewaterontzouting, regenwateropvang
enconttactenmetMaleisiëtot respectievelijk 2011en2061. Het hergebruikte water
wordt voorhetgrootstedeelgebruikt voot
indirecthergebruikalsdrinkwater viaeen
waterreservoir (MarinaBarrage)eneenklein
gedeeltewordt directgebruikt alsdrinkwater(onderanderedeflesjes NEWater).Het
projectMarinaBarragevormteenzesdevan
dewateropslaginSingapore. Voorafgaand
aanditproject iseen20-jarig reinigingsprogramma uitgevoerd omSingaporeschoon te
maken.DeMarinaBarragedientalsbarrière
voorwatervoorziening, overstromingscontroleen recreatiemeer.
Binnenenkelejaren wordt het afvalwateroverhet heleeilandgetransporteerd via
eenondergrondspijpenstelselmeteen totale
lengtevan60kilometer.Dedieptevande
tunnelvarieert tussende10en55meteren
bevindtzichonder het metrotunnelsysteem
vanSingapore.Hetafvalwater zalworden
behandeld ineencompacteoverdekte afvalwaterzuivering van800miljoen literperdag.
Ditheleproject wordtafgerond in2008.
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Membraanvervuiling
Zeewaterontzouting enwatethetgebruik
zijndeafgelopen decenniasterkgegroeid:
van2,4miljoen kubiekemetetpetdaginde
jarenzestigtot560miljoen kubiekemeter
anno2005.InNederland speelt brakwaterontzoutingdatraakvlakken heeft metzee-

waterontzouting:circaeenkwartvande
grondwaterwinningen heeft temaken met
verzuring.Eenvoorbeeldvandegroeivan
zeewaterontzouting ishetgebiedtond Perth
inWest-Australiëwaardeafgelopen 20jaar
deneerslagsom halveerde.Daaromzijn verschillendeontzoutingsinstallaties inWestAusttaliëgeïnstalleerd meteengemiddelde
groottevan0,5totvijfmiljoen literperdag.
Ontzoutingwotdtookhiervoorhetgrootste
gedeelteuitgevoerd met membranen, waaronderdegrootste membraanontzoutingsinstallatie vanhetzuidelijk halfrond (144miljoen literzeewaterpei dag).
Ontzoutingvanzeewatetvindtwereldwijd voorhetovergrotedeelplaats met
behulpvanmembraanfiltratie. Hetgrootste
probleemhierbij ishetoptredenvanmembraanvervuiling.Ontwikkelingen ophet
gebiedvanthermischeontzoutingstaan
nagenoegstil.Deontwikkelingisalleente
vindeninschaalvergrotingeninhybrideprocessen(combinatiesmet membraanfiltratie).
Membraanvervuiling in zeewaterontzouringsinstallariesistewijten aanzowelcolloï-

DeNEWater-injtallarieinSingaporevoorhergebruikvanejfluent.

aan 18vande20NEWater-standaarden), met
uitzonderingvanammonium, alkaliniteit,
boorentotaalorganischekoolstof Hergebruikvaneffluent inJapanwerdgetest met
eenmembraanbiorcacror gevolgddooreen
omgekeerde osmosesysteem.Stabiele
bedrijfsvoering werdbereiktdoor ijzerchloridedosering indemembraanbioreactor met
slechtseendrietalchemische reinigingen in
eenperiodevan450dagen.Deomgekeerde
osmose-installatiewerdsuccesvol gereinigd
met eencombinatievan natriumhypochlorideeneenanionisch detergent.
Hethergebruik vanwaterwerd inde
praktijk toegelicht aandehand vaneen
bezoekaandeNEWater-installatie.Het
effluent wordtdaarbehandeld met ultrafiltratieenomgekeerdeosmose,gevolgd door
UV-desinfectie.Depsychologische barrière
voordeconsument inSingaporevoorhergebruik isopgelostdooreenintensieve publiciteitscampagne.Spelletjes, interactieve
beeldschermen,eenfilmzaaleneenblikop
deuiteindelijke drinkwaterinstallatie wordengebruikt omhethergebruik vanwater
begrijpelijk temakenvoorhet publiek.

Ondergrondsepompenvoorhettransporterenvanafvalwater.

dalealsbiologischevervuiling (biofouling)
vanmembranen.Ombiofouling vanomgekeerdeosmosemembranen tebeheersen,
wordenchlooramines toegepast.Detolerantievanomgekeerdeosmosemembranenvoor
chlooraminesisveelbeterinvergelijking tot
chloor.Desondanksblekendeeigenschappen
vandemembranen teveranderennagebruik
vanchlooramines,zoalseentoenameinflux
eneenafname vandezoutretentie,met name
mdeaanwezigheidvanijzerionendiewerken
alskatalysator.Verderwerddeinvloedvan
UVbekekenombiofouling tebeheersenin
nanofiltratiemembranengevolgddooromgekeerdeosmosemembranen.DoorUVtoete
passenwerddebacteriëleactiviteitgereduceerdtot90à99,9procent.
Eenvandehoogtepunten vanhet congreswasdeexcursie naardepasgeopende
Tuasontzoutingsinstallatie,gebouwd door
hetSingaporesebedrijfHyflux ondereen
DBOO-contract.Decapaciteitvandeontzoutingsinstallatie bedraagt 136miljoen
literperdagenheeft eenspecifiekeenergieconsumptievanminderdan4,3 kWh per
kubiekemeter.Hetprocesbestaat uit zeeffilTatie,flotatie, fijnfiltratie, tweetrapsomge• deosmose,desinfectie met chloor
gevolgddoortoevoegingvanmineralen. Het
totalewatertariefbedraagt0,47USdollarper

kubiekemeter(inclusiefdistributie)enis
daarmeedegoedkoopstevandewereld.Dit
wordt onderanderebereikrdoordelage
lokale arbeidskosten.

Waterhergebruik neemt wereldwijd hoge vlucht
Ookwaterhergebruik neemt wereldwijd
sterktoe.Onderzoekservaringen merverschillende typen nanofiltratie/omgekeerde
osmosemembranen naeen(950miljoen liter
perdag)membraanbioreactor inPointLorna
(VS)werdengepresenteerd.Demembranen
werdengetestgedurendeenkele maanden
enwerdenvoorafgegaan doorUV/chlooraminedosering ombiofouling tecontroleren.
Drukvalstijging alsgevolgvan biofouling
werdwaargenomen na50-75dagenenlangereruntijden werdenbehaaldmet enkel
chlooraminedosering. Erwerd overigens
slechtseengeringverschil waargenomen
tussendeverschillendemembraantypen. In
eenpilotstudie vanzesmaanden naar hergebruikvaneffluent met ultrafiltratie gevolgd
dooromgekeerdeosmoseinhet Jurong
industriepark inSingaporewerd biofouling
beheerstdoorgevormdechlooramines met
resJueelnarriumhypochloride doordehoge
ammoniumgehaltes inhetwater.Hetomgekeerdeosmosepermeaat voldoeraanvele
waterkwaliteitsparameters (onderandere

Dedrinkwatermaatschappij verkoopt
eendeelvanhethergebruikt effluent inflesjesvoordirecteconsumptie.Deconsument
heeft eengrenzeloosvertrouwen indit product.Deopeningsceremonie tijdens het congreswerdafgesloten metdepresentatievan
hetvijfmiljoensteflesjeNEWater.

Conclusies
Wereldwijd neemt hetbelangvanhergebruikenzeewaterontzouting voordedrinkwaterbereidingsterktoe.InNederland staat
waterhergebruik steedshogeropdewateragenda'svanbedrijven diekampen met stijgendekostenvoordrink- en proceswater.
Zeewaterwordt steedsvakerbeschouwd als
alternatievebronvoordrink- enproceswater.Belangrijke uitdagingen voor hergebruik enzeewaterontzoutingzijn het
beperken vanmembraanvervuilingende
concenrraatproblematiek.Inhet kadervan
internationale samenwerking ontwikkelt
Kiwakennis insamenwerkingmet dePUB
(NEWater)enWaternetineenproject naar
deontwikkelingvaneeninnovatieve membraanbioreacror met hoogwaardig effluent
geschikt voorhergebruik.Hiernaast staan
projecten alsTechneau eneen recente
samenwerkingmet deNederlandseAntillen
ookinhetteken vanwaterhergebruik en
zeewaterontzouting.Dekennis uit dezeprojeter, komrtengoedeaandeNederlandse
watersectorenisrelevant voormeribraanfiltratieprojecten enketensluiting. «f
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