EUeenlijst met33prioritaire (gevaarlijke)
stoffen opgesteld.Dezestoffen wordenzo
bezwaarlijkgeachtdatvoordeprioritairestoffendemaatregelengerichtmoetenzijnopeen
progressieveverminderingvandeemissiesen
voordeprioritairgevaarlijkestoffen opbeëindigingvande lozingenbinneneenperiodevan
20jaar.
Daarnaastwordtdoormiddelvanrisicoanalysesvoorelkwaterlichaam inbeeld
gebrachtofdetestellen(waterkwaliteits)doeleninhetkadervaneengoedechemischeen
ecologischetoestandnaarverwachtinginde
toekomsthaalbaarzijn.De normatieveinvullinghiervanwordtuitgewerktperwaterlichaam(biologischekwaliteitselementenen
nutriënten)ofgeneriekvooreenstroomgebied
(algemeengeldendechemischenormenvoor
milieuvreemdestoffen).VoordeMaasenRijn
zijn 'stroomgebiedrelevante'stoffen vastgesteld.Als hetwaterlichaameenbeschermde
statusheeft, bijvoorbeeld defunctie zwemwater,wordtvoorhetrealiserenvaneengoede
bacteriologischewaterkwaliteit aansluiting
gezochtbijdeindenieuweEuropeseZwemwaterrichtlijn vermeldeparameters.

Beschikbaremivenngst£chniefa.n
voordeKaderrichtlijn Water
FREEK KRAMER, WITTEVEEN+BOS
W O U T E R SLOTEMA, WITTEVEEN+BOS
CORA U I J T E R L I N D E , STOWA
GERARD RIJS, RIZA

Zowel dewaterkwaliteitsbeheerdersah beleidsmakershebbenbehoefte aan praktische informatie
oververgaandezuiveringstechniekenwaarmeedekwaliteitvanhetejjluentvanrioolwaterzuiveringinstallatieswordtverbeterd.Dezeinformatie kanworden.gebruiktom emissiereducerendemaatregelente/ormulerenhinnenhetafwegingsprocesvandeKaderrichtlijnWater.Heteind2005uitgebrachterapport'Verkenningenzuiveringstechnieken enKRW'geeft invullingaandezebehoe/teen
verschaft basisinformatie overkansrijkezuiveringstechnieken[ofcombinatiesdaarvan]omdeemissie
vanschadelijkenvzi-relevanteKRW-stoffentereduceren.Daarnaastzijn dehuidigeleemteninkenlisenpraktijkervaring inbeeldgebracht.
De komendejarenzal hetwaterbeheerin
Nederlandinhettekenstaanvanhetopstellen
vandestroomgebiedbeheersplannen vande
Kaderrichtlijn Water,waarinondermeerhet
analyserenenafwegen vaneenpakketaan
emissiereducerendemaatregeleneenbelangrijkonderdeelzalvormen.Naastandereemissiebronnenblijkenookrioolwaterzuiveringsinstallaties(rwzi)eensubstantiëlebijdragete
leverenaandeemissiesnaarhetoppervlakteWater.Omhetaandeelvanrwzi'sindetotale
belastingnaarhetoppervlaktewaterteverlagenwordtdooroverheidenwaterkwaliteitsbeheerdersgekekennaarmogelijke maatregelen
indevormvanbronaanpaken/ofvergaande
zuiveringop derwzi.
InopdrachtvanSTOWA,RIZAenThe
UrbanWaterCycle(InterregHIBNoordzeeProgramma)hebbenWitteveen+BosenKiwaverkendwatmogelijkeextiazuiveringsstappen
z
ynopderwzi.Ditresulteerdeinhetrapport
Verkenningenzuiveringstechniekenen KRW'.
Geïnventariseerd iswelkecombinatiesvan
techniekentoegepastkunnenwordenomhet
twzi-effluent telatenvoldoenaaneisenten
aanzienvanprioritaireenstroomgebiedrele-Va
nteKRW-stoffen endedoelstellingenvande
n
ieuweEU-Zwemwaterrichtlijn.
R»vzi-relevante KRW-stoffen
De KRW richtzichop beschermingvanhet
w
aterenstelttotdoelomdekwaliteitvande
turepesewaterenineen'goedetoestand'te

Ombinnende'verkenningen'naarvergaandezuiveringstechnieken op rwzi'sineersteinstantiedeaandachttoetespitsenopeen
beperktaantalprobleemstoffen isalsvertrekpunteenlijst metrwzi-relevante KRW-stoffen
vastgesteld.Ditzijndestoffen dierecentin
rwzi-effluenten zijnaangetoonden waarvanin
deKRW-stroomgebiedrapportages isvermeld
datdezeeenoverschrijdinggevenvande

brengenentehouden.Eengoedetoestand
betekentzoweleengoedechemischeals een
goedeecologischetoestand.Hierbijzullende
normenafhankelijk wordengemaaktvande
functie-eisen vanhetbetreffende oppervlaktewater.Voordechemischetoestand isdoorde

ToepasbaretechniekenvoordeverwijderingvanKRW-stqfjen.
technieken vlokkingsSltratie

biofiltratie

adsorptie
actief kool

miacyutrafilbatje
(Ind. coagulate)

oxidatie

ionenwisseSng

UV/HA

stoffen'1
stikstof
zwevende stof
zware metalen
organische
micro's'
bacteriën,
virussen
l!HMHHM^H-^l»HlHlllkpVRIWI«l"ll>
ien bestrijdingsmiddelen

Filtratietechnieken
biofiltratie:

bedfiltratie metfiltermateriaalwaaropeenbiofilm groeit.Inhetfilterbedvindtbiologischeomzettingplaats.
vlokkenfiltratie:
filtratie vandebijcoagulatie-enflocculatiegevormdevlokken.Inhet
filterbed vindt vlokafscheidingplaats.
vlokkingsfiltratie:
bedfiltratie metvootgeschakeldein-linecoagulatie.Vlokvormingenafscheidingvindenplaatsinhet filterbed.
biö^olkïngsfiitratie: bedfiltratie metfiltermateriaalwaaropeenbiofilmgroeitenmetvoorgeschakeldein-linecoagulatie.Vlokvorming,-afscheidingenbiologischeomzettingvindenplaatsinhet filterbed.
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waterkwaliteitsnormen vanhetoppervlaktewater.Toetsingheeft voordeprioritaireKRWstoffen plaatsgevonden conformdevoorlopige
normenvanhetFraunhofer instituutenvoor
deoverigestoffen aandeNederlandseMTRwaardenvooroppervlaktewater.

zwemwaterzijnpathogènemicro-organismen
vanbelang.Deverwachtingisdatdezestoffenlijstdekomendejarennogzalveranderendoor
degeplandemonitoringvanKRW-stoffen in
ondermeer rwzi-effluenten.
Keuze van zuiveringstechnieken
DeKRWsteltdatin2009plannenmoeten
klaarliggenvoordetetreffen maatregelenen
datin2015de'goedetoestand'vanhetwater
moetzijngerealiseerd.Dittijdpad leidttotde
keuzevantoepasbaretechniekendieineen
periodevandrietotvijfjaar oprwzi'soperationeel(kunnen)zijn.
Voordeselectievantoepasbare technieken
zijndevolgendecriteriagebruikt:zemoeten
instaatzijnomderelevanteKRW-stoffen uit
rwzi-effluent teverwijderen totdenormen
vooroppervlaktewater;zedienengrotedebietentekunnenverwerken;zezijn bijvoorkeur
instaateenbreedspectrumvanstoffen tever-

Hetbetreftdevolgenderwzi-relevante
KRW-stoffen:denutriëntenstikstofen fosfor,
enkelepolycyclischearomatischekoolwaterstoffen, debestrijdingsmiddelen hexachloorcyclohexaan,atrazineendiurion,demetalen
cadmium,koper,nikkel,loodenzinkénde
weekmaker di-ethylhexylftalaat.
Ookdegebromeerdedifenylethersen
octyl/nonylfenolen,waarvoorgeentoetsing
heeft kunnenplaatsvinden,wordenvooralsnogalsrelevantaangemerktvanwegehun
algemeneaanwezigheidinhetzwevendestof
vanrwzi-effluenten endelage(negatieve)
effectconcentraties voorwaterorganismen.Bij

Afi. 1:

Combinatiesvanzuiveringstechniekenvoorverwijderingvanrwzi-relevanteKRW-stoffen.
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coagulatie
A
Fe

- j ^ bio/vlokkingsfiltratie •—•actiefkoolfiltratie^ Opp.water
C-bron

T

AKresidu

Spoelwater

M3
RWZI-

coagulatie

• micro/ultrafiltratie

"•• Opp. water

A

Spoelwater

Fe

wijderenénzevragenbijvoorkeurweinig
energie,hulpstoffen engrondoppervlak.
Dezuiveringstechnieken zijngeselecteerd
opbasisvanhetverwijderingsprincipeen
inschattingvandeeffectiviteit vandewerking
oprwzi-effluent. Dezeinschattingisvooreen
deelgebaseerdopresultatenvan praktijkonderzoeknaarkwaliteitsverbeteringvanrwzieffluenten. Daarnaastzijnbijonvoldoende
beschikbaregegevensdemogelijke verwijderingsrendementenafgeleid uitanderetoepassingen,zoalsdedrinkwaterbereidingofindustriëlewatetbehandeling.Naastdetechnieken
voordenabehandelingvanrwzi-effluent zijn
ookgeïntegreerde techniekenbeschouwd,
waaronderdetoepassingvaneenmembraanbioreactor.Hierbijisevenwelaangenomendat
deeffluentkwaliteit vaneenMBRovereenkomt
meteenvergelijkbaar conventioneel actiefslibsysteemmetnageschakeldemicro-ofultrafiltratie.
Combinaties van zuiveringstechnieken
VeelvandeKRW-stoffen zijn inmeerof
minderemateaanwezigingesuspendeerdeof
colloïdaledeeltjes.Verwijderingvanzwevende
stofuithetrwzi-effluent alseerstenageschakeldezuiveringsstap leidtdanooktotkwaliteitsverbeteringvooreenbreedspectrumaan
(adsorbeerbare)verontreinigendestoffen.Verderheefthetalsbijkomendvoordeeldatver- t
stotingvandenageschakeldezuiveringstechniekenwordtvoorkomen.
Percategorie(ën)KRW-stoffen zijncombinatiesvanzuiveringstechnieken samengesteld
teneindedegewenstekwaliteitsverbetering te
kunnenbewerkstelligen.Ophoofdlijnen zijn
combinatiesteonderscheidenvoorverdergaandeverwijderingvangesuspendeerdeen
colloïdaledeeltjes,nutriënten,opgelosteorganischemacromoleculenenmetalen,incombinatiemetadsorptieveofoxidatievetechnieken
vootdeverwijderingvanorganischemicroverontreinigingenen bestrijdingsmiddelen.
Hetschematoontvoorbeeldenvancombinatiemogelijkheden vootdeverwijderingvan
nutriënten (NP2),organischemicroverontreinigingen(OS2),zwaremetalen(MienM3)en
vooreenmaximaalambitieniveau omzoveel
mogelijkKRW-stoffen teverwijderen(KRWi
enKRW3).
IndiennaastdeKRW-kwaliteitsdoelstellingenookdient tewordenvoldaanaande
eisenvandeZwemwaterrichtlijnisextradesinfectiemiddelsUVvereist.

KRWj
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T ^ bio/vlokkingsfiltratie

•

oxidatie

A

Fe
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Spoelwater
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" • Opp.water

Bijdezecombinatiesvanzuiveringstechniekendienteenvoorbehoudteworden
gemaaktvoordevergaandeverwijderingvan
zwaremetalen.Deverwachtingisdatmetde
verwijderingvandeeltjes enopgelostecomplexeorganischemetaalverbindingen een

f'J^liVl

ringsrendementen vandezuiveringstechniekenvoorderelevante KRW-stoffen.
Geletopdeteverwachtenhogeinvesteringenvooraanvullendezuiveringoprwzi'sende
levensduurdaarvan,lijktbinnen dergelijk
onderzoekeendoorkijknaareenbreedspectrumaanandereverontreinigendestoffen of
naareenverminderingvandemilieubelasting
aandehandvanecotoxiciteitstesten(totaal
efïluentbeoordeling)gerechtvaardigd. Eventuelenietvoorzienenegatieveeffecten doorde
introductievandezevergaandezuiveringstechniekenkunnendaninbeeldworden
gebracht,zoalsbijhetgebruikvanpolymeren
bijfiltratie ofdevormingvanongewenste bijproducten bijgeavanceerdeoxidatie.
vlokkingsSIlralie
(M1)

Ajb.2:

eenlrapsbio vlokkingsfilttatie
vlokkingsfillratie UV-dosinteclie
(NP2)
(MV1)

poederkool
bioInlinecoagulatie bio-vlokkings.
vtokkingsmtratie vlokkingsfiltraUe micro/ultralltraiie titratie UV/H202
(0S2)
acttekod (KRW1)
(M3)
(KRW3)

JaarlijksekostenvoordeverwijderingvanKRW-stojJenuitrwzi-ejjluent.

effectieve verwijderingvandekritischezware
metalenmogelijkis.
Kosten
Perzuiveringstechniek ofcombinatievan
meerderetechniekeniseenramingopgesteld
vandestichtingskostenentotalejaarlijkse
kosten.Dekostenramingenzijnuitgevoerd
voordeschaalgrootten 20.000i.e.en 100.000i.e.
Hierbijisuitgegaanvaneenmaximale
hydraulischecapaciteitvan1,5maaldedroogweeraanvoer(DWA).Hiermeewordtnaarverwachting75tot85procentvanhetjaardebiet
behandeld.Tevensiservanuitgegaandatvoldoendeoppervlakbeschikbaarisvoordeextra
zuiveringsstappen.
Dejaarlijkse kostenpercombinatievan
zuiveringstechnieken voorhetverwijderen van
categorieënKRW-stoffen variërenvan0,18tot
°43europerkubiekemeter(13 tot31
euro/i.e./j) bijeenschaalgroottevan20.000i.e.
envan0,06tot0,24euro(5tot 18euro/i.e./j) bij
e
enschaalgroottevan 100.000i.e..Schaalvergrotingvan20.000tot 100.000i.e.resulteertin
ee
ndalingvandespecifiekebehandelingskostenmeteenfactor1tot3.Ditkomtvooral
doordatdeabsolutekostenvandeinpassingin
debestaanderwzi-structuur, hetbenodigde
opvoergemaal,devoorbehandelingenvoorzieni
ngenvooropslagvanchemicaliënslechts
w
einiguiteenlopenbijdebeschouwdeschaaU
grootten20.000en100.000i.e..
Voorvergaande nutriëntenverwijdering
eenééntrapsfilterconfiguratie(NP2),
°estaandeuiteencombinatievan vlokkingsfilttatieendenitrificatie inéénprocesstap,totde
aa
gstebehandelingskosten.Voortoepassing

indepraktijk isditevenwelnoggeenbewezen
techniek.Dehoogstebehandelingskosten tredenopbijdetoepassingvanvlokkingsfiltratie
incombinatiemetgeavanceerdeoxidatie
(KRW3).Biofiltratie metpoederkooldosering
envlokkenfiltratie ofeenbio/vlokkingsfiltratie
gevolgddooractief-koolfiltratie (KRWi)ieiden
totdelaagstekostenbehorendebijhethoogste
ambitieniveau,tewetenvergaandeverwijderingvanallerwzi-relevante KRW-stoffen.
Leemten in kennis
MetdeimplementatievanhetKRW-beleid
wordteennieuwefaseindebehandelingvan
stedelijk rioolwateringeluid.Ditleidttoteen
nieuwefocusopde afvalwaterbehandeling,
waarbijhetaantal voordezuiveringrelevante
stoffen sterkwordtuitgebreid,nieuwezuiveringstechnieken wordentoegepastenextra
kostendragerswordengeïntroduceerd.Bij al
dezeaspectenbestaanleemteninkennisenis
naderonderzoekvereistomvanaf2000,indien
nodig,exrrazuiveringstechniekenoprwzi'ste
kunnen inzetten.
VanveelKRW-stoffen, metnameorganischemicroverontreinigingen,isslechtseen
beperktehoeveelheid meetgegevensinrwzieffluent beschikbaar.Verderbestaatnog
onvoldoendeinzichtindeteverwachtenzuiveringsefficiency vande(combinatiesaan)zuiveringstechnieken.Dezeverwachtingisvoor
eendeelgebaseerdopresultatenvan praktijkonderzoekenbijonvoldoendebeschikbare
ervaringenmetrwzi-effluent afgeleid uitde
drinkwaterbereidingofindustriële
(afval)waterbehandeling.

Dekostenramingen vaneenaantaltechniekenzijngeëxtrapoleerd vanuitanderetoepassingsgebieden,bijgebrekaan praktijktoepassingenoprwzi-effluent. Daarbijbestaathet
risicodatdewerkelijke kostenhogeroflager
zullenuitvallen.Detoepasbaarheidvandeze
techniekenindepraktijk zalvooreenbelangrijkdeelafhangen vandekosten.Hetisdaarombelangrijkomdekomendetijdopbasis
vanvoortschrijdend inzichtvanuitdeeffluentbehandelingdekostenramingen tetoetsenen
waarnodigbijtestellen.
Wat nu?
De'Verkenningen Zuiveringstechnieken
enKRW'zijngeëvalueerd ineenworkshopmet
eenruimevertegenwoordiging vandewaterkwaliteitsbeheerders inNederland.Deresultatenvandezeworkshopvormendebasisvoor
hettoekomstigeonderzoeksprogramma van
STOWAgerichtopdeimplementatievanKRW.
Verdervormendecombinatiesvanzuiveringstechnieken metbijbehorende kostende
basisvoorhetdoorrekenenopverschillende
ambitieniveausvandeKRWvaneenaantal
zuiveringsscenario's vanvergaandezuivering
oprwzi'sinNederland.Dezequickscan'Kostenscenario'svergaandezuiveringrwzien
KRW'wordtmomenteeldoorRoyalHaskoning
inopdrachtvan-RIZAenSTOWAuitgevoerd,«f
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