De vakgroep Waterzuivering van de Landbouwhogeschool
te Wageningen

Op 12 september 1974 vindt de officiële
opening plaats van het 'Biotechnion' van
de Landbouwhogeschool. In dit Biotechnion,
een zeven verdiepingen hoog gebouw op
De Dreijen te Wageningen zijn op moderne
wijze gehuisvest de secties Proceskunde,
Levensmiddelenchemie, Levensmiddelenmicrobiologie,Zuivelbereiding en Melkkunde
van de vakgroep Levensmiddelentechnologie
en de vakgroep Waterzuivering. Nu dan de
vakgroep Waterzuivering tenslotte op
adequate wijze is gehuisvest, is dat aanleiding in 'H2O' een korte schets van deze
vakgroep te geven.

PROF.DR. P. G.FOHR

MEVR.E.BOERSMAVANOLDEREN

Onderwijs
Het onderwijs in de waterzuivering aan de
Landbouwhogeschool is in 1965 begonnen.
In dat jaar werd een buitengewoon hoogleraar in dit vakgebied aangesteld. De
studierichting waterzuivering was aanvankelijk nog een specialisatie van de richting
Cultuurtechniek. Geleidelijk heeft zich met
de jaren een ontwikkeling voltrokken naar
een in wezen zelfstandige studierichting.
Inmiddels is aan de LH in het jaar 1969
een studierichting Milieuhygiëne ingesteld
waarin behalve op de milieucomponent
water ook de aandacht gericht wordt op de
milieucomponenten lucht en bodem.
In deze studierichting Milieuhygiëne is de
waterzuivering een verplicht vak voor het
kandidaatsexamen en één van de te kiezen
belangrijke afstudeervakken.
De waterzuivering is in Wageningen sterk
natuurwetenschappelijk gericht. Technischkonstruktieve aspekten staan niet op de
voorgrond, de aandacht is primair gericht
op de (micro)biologische, chemische en
fysische processen die in de natuur een
rol spelen en/of in de techniek gebruikt
kunnen worden bij de kwaliteitsverbetering
van het water. Viel oorspronkelijk de
aandacht nagenoeg volledig op de afvalwaterzuivering en de natuurwetenschappelijke grondslagen van het oppervlaktewaterbeheer, thans wordt in onderwijs en onderzoek ook aandacht besteed aan de bereiding
van gebruikswater.

Voor een zo veelzijdig mogelijke benadering
van de problematiek van de waterverontreiniging is het van belang dat de vakgroep
waterzuivering binnenkort ook een sectie
Hydrobiologie zal omvatten.
Ook de aanwezigheid van de sectie
Proceskunde van de vakgroep Levensmiddelentechnologie in het nieuwe
Biotechnion schept mogelijkheden in de
toekomst een groot aantal facetten van de
waterzuivering zoveel mogelijk in geïntegreerd verband, in onderwijs en onderzoek
te betrekken.
Het onderwijs omvat in de kandidaatsfase
twee colleges. In het eerste college worden
de oorzaken, het wezen en de gevolgen,
alsmede het onderzoek van water behandeld. In het tweede college komen de
diverse methoden voor de zuivering van
(afval)water en de verwerking van zuiveringsslib aan de orde. In een bij deze
colleges behorend blokpracticum verrichten de studenten zuiveringsproeven en
maken kennis met een aantal belangrijke
onderzoekmethodieken.
In de doktorale fase worden een aantal
capita selecta colleges gegeven waarin
dieper ingegaan wordt op een beperkt
aantal speciale onderwerpen. Tot de studieopdracht voor studenten in de laatste fase
van hun studie behoort ook het uitvoeren
van een onderzoek waarvan de duur ca. 6
maanden bedraagt. Onder leiding van één
van de wetenschappelijke medewerkers
wordt een onderwerp bewerkt passend in
het onderzoekprogramma van de afdeling.
Van dit onderzoek wordt een verslag
gemaakt en een colloquium gehouden.

Behuizing en faciliteiten
De vakgroep Waterzuivering beschikt thans
in het Biotechnion over 725 m 2 laboratoriumruimte (incl. een gemeenschappelijke
zaal voor blokpractica) en 10 werkkamers.
Het gebouw bevat voorts een collegezaal
(140 zitplaatsen), een colloquiumzaal,
een bibliotheek, een chemicaliën- en glasmagazijn en een werkplaats t.b.v. alle in
het Biotechnion gehuisveste vakgroepen.
Tenslotte beschikt de vakgroep waterzuivering nog over ruimte in de technologische hal voor proeven op semi-technische
schaal. Met de bouw van een proefinstallatie op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinrichting in het nabij gelegen
plaatsje Bennekom wordt binnenkort
begonnen. Momenteel wordt nog gewerkt
met een kleine proefinstallatie in Ede.

A.VAN AMERSFOORT

Technische bijstand
In het nieuwe gebouw is zoals reeds vermeld een centrale werkplaats aanwezig die
zeer goed is geoutilleerd en ten dienste
staat van alle in dit gebouw gehuisveste
vakgroepen. Het is hier de plaats te
memoreren welke bijzondere prestaties door

Afb. 1 - De nieuwe behuizingvan de vakgroep Waterzuivering.
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Analyse vanwater, afvalwater en
afvalwaterslib

de amanuensis A. van Amersfoort en zijn
medewerker E. Janssen in de voormalige
bescheiden behuizing op de Binnenhaven
zijn verricht met de toen beschikbare
betrekkelijk gebrekkige technische hulpapparatuur. Voornamelijk dank zij hun
vindingrijkheid, improvisatie-vermogen en
grote toewijding zijn daar met vaak zeer
eenvoudige middelen apparaten en opstellingen tot stand gekomen die het mogelijk
maakten een groot aantal studenten in de
gelegenheid te stellen in hun doktorale fase
een experimenteel onderzoek uit te voeren.
Hun bijzondere vaardigheid bij de konstruktie van apparatuur uit perspex, hun
waardevolle bijdragen tot het automatiseren
van proefopstellingen en het samenstellen
van een goedkoop en feilloos werkend
regelbaar slangenpompje voor kleine
debieten uit in de handel verkrijgbare
onderdelen, hebben de vakgroep veel tijd,
moeite en geld bespaard.

De laatste jaren is er op het gebied van
de analysetechnieken voor toepassing bij
drinkwaterbereiding, afvalwaterbehandeling
en meting van watervervuiling een geweldige aktiviteit te bespeuren. Vooral de
instrumentele, vaak geautomatiseerde
technieken maken een snelle ontwikkeling
door.

Personeel
De vakgroep Waterzuivering is thans als
volgt bezet.
Hoogleraar: dr. P. G. Fohr.
Wetenschappelijke medewerkers: ir. J. C. L.
van Buuren, ir. A. Klapwijk, ir. J. Leentvaar,
dr. ir. G. Lettinga, ir. J. H. Rensink.
Laboratorium assistent: J. B. R. v.d. Laan.
Technisch assistent: H. J. G. W. Donker.
Analisten: S. W. Hobma, mej. J. A. Jacobs,
T. S. J. Ywema.
Amanuensis: A. van Amersfoort.
Sekretaresse: mevr. E.Boersma-van Olderen.

•

•

Bij de vakgroep Waterzuivering worden in
het kader van het onderwijs en het daaraan
gekoppelde onderzoek zowel nat-chemische
als instrumentele methoden toegepast.
De voornaamste reden om de nat-chemische
methoden naast de instrumentele methoden
op de practica te blijven gebruiken, ligt in
de omstandigheid dat men in de praktijk
vaak niet over de middelen beschikt om de
duurdere instrumentele methoden aan te
schaffen. De nat-chemische methoden
worden binnen de vakgroep voornamelijk
volgens de tot nu toe verschenen Neder-

J. B. R. VAN DER LAAN

landse normvoorschriften uitgevoerd en
voorts volgens o.a. de 'Standard Methods'
[1].Voor zover de mogelijkheden het
toelaten wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe en/of het verbeteren van
bestaande analysemethoden.
In dit verband is de vakgroep Water-

Afb. 2 - Een betrouwbare doseerpomp (ontwerp A. van Amersfoort).
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zuivering ook betrokken bij het samenstellen van normvoorschriften voor afvalwateronderzoekmethoden.
Momenteel wordt een methode ontwikkeld
om de bicarbonaat alkaliteit en het totaal
vetzuurgehalte gekombineerd te bepalen.
Deze twee belangrijke parameters bij de
kontrole van het anaerobe afbraakproces
vergen, bepaald volgens de huidige normvoorschriften, nogal wat tijd en worden
daardoor vaak te weinig of soms zelfs in
het geheel niet uitgevoerd. Als basis heeft
gediend de methode van Dilallo [2].
De door ons gekonstateerde storing van
hoge bicarbonaatgehaltes bij het huidige
normvoorschrift 'Bepaling van met waterdamp vluchtige vetzuren' wordt hier
voorkomen [3], Binnenkort zullen de resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd. Voorts wordt er een voor afvalwater
geschikte titrimetrische TOC-bepaling
ontwikkeld. De methode berust op een
katalytische verbranding van het organische materiaal en absorptie van de
gevormde CO2 in een alkalische bariumchloride oplossing. De pH daling in deze
oplossing als gevolg van de vorming van
bariumcarbonaat wordt met loog gecompenseerd [4]. Gestreefd wordt naar een
automatisering van de methode.
De vakgroep Waterzuivering beschikt
momenteel over de volgende geavanceerde
analyse apparatuur:
a. Gaschromatograaf (Packard Becker
model 409).
Hierop worden vooralsnog voornamelijk
de lagere vetzuren, vrijkomende bij
de anaerobe afbraakprocessen,
geanalyseerd. De scheiding van de
vetzuren in de bij ons in gebruik zijnde
kolommen wordt weergegeven in afb. 3.
De kondities waaronder gewerkt wordt,
zijn:
20 % Tween 80 op 80-100 mesh
chromosorb W-AW;
kolom: 1meter x 4 mm i.d., glas;
temperatuur: kolom 115 °C, detektor
170 °C, injectieblok 170 °C;
drooggas flow: 80 ml/min. stikstof,
verzadigd met mierezuur;
detector: FID.
b. TOC analysator (zelfbouw [5]).
meettrajekten: 0-75 ppm en 0-250 ppm C
(lineair);
analysetijd: 2 minuten;
monstergrootte: 50/tl;
monsterinjectie: push button injectiespuit.
c. TOD analysator (Ionics),
meettrajekten: 0-40 ppm, 0-250 ppm en
0-1000 ppm TOD;
injectiesysteem: roterende klep met
injectiespuit.
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Licht slib
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De biologische zuivering van afvalwater
volgens het actief-slibprocédé vindt de
laatste jaren steeds meer toepassing omdat
met deze zuiveringsmethode een hoge
zuiveringsgraad kan worden bereikt.
Voorts is dit type installatie gemakkelijk
uit te breiden en zijn de kosten lager dan
van andere zuiveringssystemen. Eén van de
moeilijkste problemen, waarmee een actiefslibinstallatie te maken kan hebben, betreft
de vorming van slecht bezinkbaar slib.
Hierdoor kunnen slibverliezen optreden en
kan zelfs het zuiveringseffekt van de
installatie teruglopen.

Het is om deze reden dat in 1968 een
onderzoek is aangevat dat zich richt op het
bestrijden en voorkomen van licht slib.
In tegenstelling tot hetgeen in de omvangrijke literatuur hierover was gepubliceerd,
is dit onderzoek vanuit een geheel nieuwe
gezichtshoek benaderd. Uit reeds eerder
verricht onderzoek [7] was gebleken dat
slecht bezinkbaar slib door batchgewijze
voeding in goede konditie is te brengen.
Hierdoor werd de verwachting gewekt dat
het voedingspatroon van het afvalwater
een belangrijke rol zou kunnen spelen bij
het al of niet ontstaan van licht slib.
Teneinde dit te verifiëren, wordt op
laboratorium- en semi-technische schaal een
vergelijkend onderzoek verricht naar het
effekt van discontinu voeden in een batchproces en het werken met continue voeding
in een volledig gemengde resp. propstromingsreaktor. Op het laboratorium wordt
als voeding gebruikt: synthetisch huishoudelijk afvalwater, aardappelvruchtwater,
synthetisch afvalwater van de aardappelpatatverwerkende industrie en synthetisch
zuivelafvalwater. Het onderzoek op semitechnische schaal op de proefinstallatie
geschiedt met voorbezonken huishoudelijk
rioolwater van de gemeente Ede.
De resultaten van het onderzoek zullen
binnenkort worden gepubliceerd in het
tijdschrift 'Journal of the Water Pollution
Control Federation' en in het tijdschrift
'HoO'. Het onderzoek met de overige
afvalwateren is nog niet beëindigd.
Het onderzoek met het huishoudelijk afval-

Afb. 3 - De gaschromatografische scheiding van
lagere vetzuren (elektrometer: 10 x 2,5 x 10—HA,
verzwakker x 16, monster: 1 ßl, concentratie
± 500 mg/l vetzuur).
IR. J. H. RENSINK

Dit apparaat vertoont nog een aantal
kinderziekten.
d. Atomaire absorptie spectrofotometer
(Varian model 1200).
e. Vlamfotometer (Kipp en Zn.).

T. S. J. YWEMA

f. Sapromaat (Voith type AP 6).
g. UV-Vis spectrofotometer (Bausch en
Lomb 600E).
meettraject: 210-650 mm.
Naast deze technieken wordt gewerkt met
ionspecifieke elektroden bij het onderzoek
naar het gedrag van zware metalen in
afvalwater en oppervlaktewater. De elektroden worden zelf vervaardigd. Zij worden
gekoppeld aan een p H / m V meter of een
eenvoudige mV meter [6].
Nog dit jaar zal worden overgegaan tot het
aanschaffen van een polarograaf. Als eerste
toepassing hiervan wordt gezien de bestudering van de complexering van zware
metalen door natuurlijke en kunstmatige
organische verontreinigingen in oppervlaktewater en afvalwater.

•

H. J. G. W. DONKER

Afb. 4 -Licht slibonderzoek; schuimplastic fungeert als scheidingsmateriaal voor slib en effluent.
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Nitrificatie en
denitrificatie

H 2 0 (7) 1974, nr. 19

water heeft ons geleerd dat onder de
experimentele omstandigheden bij slibbelastingen van ca. 300 g BZVs/kg slib .dag en
lager bij het batch- en propstromingssysteem
een lage en stabiele, dus een goede bezinking van het actief-slib optreedt, terwijl
bij het volledig gemengde systeem de slibindex oploopt naarmate de slibbelasting
hoger wordt. Bij slibbelastingen hoger dan
300 gBZVö/slib .dag werd ook het actiefslib van de batch- en propstromingsreaktor
licht, ofschoon hier meer tijd voor nodig
was dan in de volledig gemengde reaktor.
Een verdere studie is gericht op het vinden
van een verklaring voor deze verschillen.
In het kader van het licht slib onderzoek
wordt ook aandacht besteed aan het ontstaan van licht slib in een zuiveringssysteem
op basis van 'steploading' resp. 'stepsludge'. Onder batch-omstandigheden is
reeds gekonstateerd dat 'steploading' aanleiding geeft tot vorming van licht slib
en 'step-sludge' een lage en stabiele slibindex garandeert. Nagegaan zal nu worden
of dezelfde resultaten ook worden verkregen in continu gevoede installaties.

tingskussens van Flygt Pompen NV zich
ook lenen voor het scheiden van actief-slib
van het gezuiverde water. Op laboratoriumschaal wordt hier in Wageningen veelvuldig
gebruik van gemaakt [8]. Op de proefinstallatie te Ede zijn bij slibbelastingen in
de orde van grootte van oxydatiesloten
reeds veelbelovende resultaten verkregen.
Een publikatie hierover zal in het najaar
van 1974 verschijnen in het tijdschrift
'Das Gas- und Wasserfach'. De looptijd
van het filter wordt vooral bepaald door
de vlokstruktuur en de hydraulische
belasting van het filter. Het ligt in ons
voornemen het onderzoek onder praktijkomstandigheden voort te zetten.

•

Behandeling van afvalwater met
denitrificerend actief-slib
In 1968 werd het onderzoek naar de
toepassing van het denitrificatieproces bij
de zuivering van afvalwater aangevat.
Het nitraat functioneert bij het denitrificatieproces als oxidator, zodat het in
principe naast of in plaats van zuurstof
toegepast kan worden bij de zuivering van
afvalwater. Van het denitrificatieproces kan
derhalve nuttig gebruik gemaakt worden
bij de behandeling van industrieel afvalwater, waarin nitraat voorkomt of waarin
nitraat na wijziging van het produktieproces

•

Scheiding slibwatermengsels d.m.v.
schuimplastic
In principe kan in het actief-siibproces de
scheiding van het slibwatermengsel ook op
een andere wijze worden uitgevoerd dan
door bezinking onder invloed van de
zwaartekracht. Wij hebben gevonden dat
bijv. de uit schuimplastic bestaande beluch-
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(bijv. omschakeling van zwavelzuur op
salpeterzuur) gebracht kan worden.
Eén en ander werd reeds o.a. door
Adema [9] in praktijk gebracht.
Het onderzoek dat sindsdien met medewerking van verschillende doktoraalstudenten is uitgevoerd, heeft een aantal
resultaten opgeleverd die hier in het kort
vermeld worden.

t/i». 5 - Twee oxydatiesloten (250 l) in gebruik bij het licht slibonderzoek.

Voor het opstarten van een denitrificerende actief-slibinrichting kan men
uitgaan van actief-slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties, daar dit actief-slib
reeds tot denitrificatie in staat is.
Dit uitgangsmateriaal is in korte tijd
omgezet in goed denitrificerend actief-slib
indien het belast wordt met afvalwater en
er in plaats van zuurstof nitraat toegediend
wordt. Voorts is gebleken dat ook langdurig beluchten geen verlies van denitrificerende aktiviteit veroorzaakt.
Voor optimale denitrificatie is een pH
tussen 6,5 en 9,5 vereist. Binnen dit traject
is het tempo van denitrificatie vrijwel onafhankelijk van de pH. Voorts treedt
maximale denitrificatie op bij volledige
anaerobie. Beluchten veroorzaakt geen
volledige remming van de denitrificatie.
Wel blijkt zuurstof preferent te zijn boven
nitraat, zodat het nitraat gebruikt wordt in
aanvulling op niet toereikende zuurstofaanvoer. Voorts is gebleken dat ook bij een
positief zuurstofgehalte er nitraatverlies
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optreedt. In vele gevallen wordt het nitraat
dan omgezet in nitriet, maar in een aantal
experimenten werd ook het nitriet weggenomen.
Tenslotte hebben we een vergelijkend
onderzoek gedaan naar de behandeling
van een samengesteld afvalwater met
enerzijds nitraat en anderzijds zuurstof.
Uit dit onderzoek kwamen geen opmerkelijke verschillen tussen beide processen
naar voren. Zo ligt in beide gevallen de
slibopbrengstcoëfficiënt in dezelfde orde
van grootte. Ook het verband tussen tussen
rendement en de reciproke van de slibbelasting vertoont eenzelfde beeld.
Nitrificatie in actief-slib
Om verschillende redenen lijkt nitrificatie
beter gewaarborgd in een tweetraps zuiveringssysteem met in de eerste fase
C-oxidatie en in de tweede fase nitrificatie.
Hierbij doen zich verschillende vragen voor
waarvan een aantal in het kader van
doktoraalonderzoeken nader bezien zijn.
In de eerste plaats kan men zich afvragen
of het actief-slib in de tweede fase, waar
de actieve massa vrijwel alleen uit nitrificerende bacteriën bestaat, ook over een
lange periode goed valt te scheiden van
het effluent. Uit het onderzoek bleek, dat
het actief-slib na 3 maanden geen enkele
aanwijzing vertoonde dat het zijn zeer goede
bezinkingseigenschappen zou verliezen.
Ook de nitrificatie bleef in deze periode
volledig.
In de tweede plaats is nagegaan welk effekt
het langdurig blootstellen aan lage
temperatuur (12 °C) heeft op de aktiviteit
van het nitrificerend actief-slib. In vergelijking tot het actiefslib bij 21 °C was de
aktiviteit bij 12 °C laag. Zodra de temperatuur na 10 weken van 12 °C op 21 °C werd
gebracht, herstelde de aktiviteit zich zeer
snel. Na 2 weken was er geen verschil te
zien tussen het actief-slib dat steeds bij
21 °C opgeslagen was en het actief-slib dat
10 weken bij 12 °C had gestaan.
In het kader van het nitrificatie-onderzoek
is ook aangetoond dat oxidatie van organische stof (glucose) en nitrificatie gelijktijdig kunnen verlopen.
N -eliminatie
Er zijn verschillende methoden ontwikkeld
voor microbiële N-eliminatie [10].Uit het
denitrificatie-onderzoek is ons duidelijk
geworden dat het actief-slib voor de
aerobe C-oxidatie bij voorkeur niet
gebruikt moet worden voor het denitrificatieproces. Voorts is het economisch
voordelig wanneer het afvalwater als substraat gebruikt wordt voor het denitrificerend actief-slib. Een systeem waarbij
aan deze voorwaarden voldaan wordt en in
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Afb. 6 - Twee-traps actief-slib installatie voor eliminatie van organische stoffen,
stikstof en voor slibstabilisatie.

principe maximale N-eliminatie kan bewerkstelligen, ziet er als volgt uit (afb. 6).
De hoofdstroom (Qi) van het afvalwater
passeert eerst reactor I, waar eliminatie van
organische stoffen plaatsvindt. Het effluent
van deze reactor gaat vervolgens naar de
nitrificatie/denitrificatie reactor. Hier wordt
afwisselend belucht en niet belucht.
De beluchting wordt uitgeschakeld zodra
het nitraatgehalte een bepaalde waarde
bereikt. Ter bevordering van de denitrificatiesnelheid wordt in deze anaerobe
periode tevens afvalwater (Q2) aangevoerd.
Wanneer het nitraatgehalte vrijwel nul
geworden is, kan de beluchting weer aangezet worden om de nitrificerende bacteriën
nitraat te laten vormen. Het spuislib van
reactor I ten slotte kan in principe gestabiliseerd worden in reactor II.

Op laboratoriumschaal zijn een aantal
voorbereidende experimenten met positief
resultaat uitgevoerd. Met deze installatie
werd een goede N-eliminatie verkregen.
Dit onderzoek zal op semi-technische
schaal voortgezet worden.

•

•

Afb. 7 - Nitrificatie/'denitrificatie reactor op laboratoriumschaal.

Anaerobe gisting als zuiveringsmethode

De anaerobe behandeling van vnl. geconcentreerd afvalwater is de laatste jaren
geleidelijk in de belangstelling gekomen.
Deze methode biedt in vergelijking tot de
aeroob-biologische behandeling een aantal
principiële voordelen zoals een geringe
spuislibproduktie en i.p.v. een energiebehoefte de ontwikkeling van methaan gas
dat voor energievoorziening kan worden
gebruikt. Als nadelen golden voornamelijk
dat het dikwijls zeer moeilijk is de gisting
stabiel te bedrijven en dat bij in bedrijf
nemen of na een verstoring het proces
slechts zeer langzaam op gang komt en
voorts dat bij hogere temperatuur gewerkt
moet worden [11].

Onderzoek van anaerobe vergisting van
industriële afvalwaterstromen
1. Afvalwater van de aardappelmeelindustrie [12].
In een onderzoek uitgevoerd met het zgn.
'Anaerobe Filter', waarbij het afvalwater
opwaarts door een met cokes gepakte
kolom wordt geleid, is gebleken dat bij een
organische CZV belasting van min. 5 kg/
m 3 / d (temp. 28-30 °C) een zuiveringseffekt
van 90-96 % kan worden bereikt. De slibretentie van de reactor is,zelfs bij een
hydraulische verblijftijd van YA dag, ruimschoots voldoende om de voor anaerobe
systemen noodzakelijke slibverblijftijd van
tenminste 10 dagen te handhaven. Het
proces bleek bovendien goed bestand tegen
hoge hydraulische (4 m 3 / m 3 / d ) en organische belastingen (tot 16kg CZV/m 3 /d).

DR. IR. G. LETTINGA

S.W.HOBMA

Dank zij de resultaten van het in de laatste
jaren uitgevoerde onderzoek is de kennis
en het inzicht in het proces zodanig vergroot en verdiept dat deze bezwaren in vele
gevallen opgeheven kunnen worden.
Er zullen echter nog een aantal zaken nader
bestudeerd en onderzocht dienen te worden
alvorens het anaerobe proces een ruime
toepassing zal kunnen vinden. Dit geldt in
de eerste plaats voor de proces-technische
aspekten, terwijl ook de ontwikkeling van
de geschikte apparatuur van belang is.
Daarnaast bestaan er nog hiaten in de
kennis van de biochemie en de microbiologie van het proces. Het onderzoek bij
de vakgroep waterzuivering is voornamelijk
gericht op:
a. Bestudering van de anaerobe afbraak
van industriële afvalwaterstromen en
specifieke organische substraten, waarbij
tevens wordt gestreefd een bijdrage te
leveren aan het ontwikkelen van een
voor de praktijk toepasbare reactor,
waarin bij hoge hydraulische belasting
een goede slibretentie mogelijk is.
b. Bestudering van faktoren van invloed
op het verloop van de gisting alsmede
van belang t.a.v. de toepasbaarheid
van het proces in de praktijk.

2. Zuivelafvalwater [11].
De experimenten met dit type afvalwater
werden uitgevoerd in een opwaarts doorstroomde niet gepakte reactor die is voorzien van een gasafscheider en een ingebouwde bezinkruimte. De slibretentie van
deze zgn. 'up flow reactor' is bijzonder
goed. Evenals aardappelafvalwater blijkt
zuivelafvalwater anaëroob goed te kunnen
worden behandeld. Bereikt werd een
90 -93 % CZV-verwijdering bij een belasting van minimaal 5 kg C Z V / m a / d (temp.
28-30 °C, influent CZV 1500 mg/l).
Wel is het noodzakelijk de pH > 6,5 te
houden, aangezien beneden deze pH een
precipitatie optreedt van melkbestanddelen.
Dat resulteert in een zeer sterke slibaanwas
en daarmede in een te korte slibleeftijd.
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3. Bietsuikerafvalwater.
Hoewel ook dit type afvalwater anaëroob
goed is te zuiveren, worden hier toch
aanzienlijk grotere problemen ondervonden.
Zo verloopt de adaptatie van slib afkomstig uit een slijkgistingsinstallatie bijzonder
traag, met name t.a.v. de afbraak van het
aanwezige of gevormde propionzuur. Is de
adaptatie echter voltooid dan kan een
zuiveringseffekt verkregen worden van
meer dan 80 % in een up flow reactor met
verzuurd suikerextract bij een belasting van
7-9 kg CZV/m 3 /d. Met niet verzuurd
extract kon de belasting slechts tot 4-5 kg
CZV/m ; Vd opgevoerd worden. Dit is te
wijten aan de grotere slibaanwas in het
laatste geval. Hier en in vergelijkbare
omstandigheden biedt het werken in een
tweetraps proces een oplossing. De betrekkelijk grote hoeveelheid slib uit de zuurvormende fase kan dan apart worden
gespuid.
Bestudering van faktoren die van invloed
zijn op het verloop van de gisting en de
praktische toepasbaarheid van het proces
Diverse milieufaktoren hebben een belangrijke invloed op het verloop van de gisting,
met name op de snelheid van het proces.
Met het onderzoek door onze vakgroep
beogen wij over de invloed van een aantal
van deze faktoren meer informatie te
verkrijgen. Voorts wordt nog onderzoek
verricht naar een aantal andere belangrijke
faktoren die voor de praktische toepasbaarheid van anaerobe gisting van belang zijn.
De belangrijkste punten van onderzoek zijn:
1. Invloed van NH4+-N op de afbraak
van een mengsel van vluchtige vetzuren.
Voor de behandeling van afvalwater met
een hoog gehalte aan stikstof (bijv. aardappelafvalwater, mest van de bioindustrie) is
het uitermate wenselijk dat meer informatie
wordt verkregen over de mate van remming
van NH 4 +-N. Uit de resultaten van het
uitgevoerde onderzoek, waarbij de NH4+-N
concentratie in het gebruikte vetzuurmengsel in stappen van 500 mg/l werd
opgevoerd, is gebleken dat reeds bij 750 mg
NH4+-N/I remming op gaat treden en dat
bij 5000 mg NH4+-N/I nog slechts 10-20 %
van de oorspronkelijke aktiviteit resteert.
Aan dit onderzoek zal binnenkort een
afzonderlijke publikatie worden gewijd.
2. Effekt van Fe en Ca op de beschikbaarheid van fosfaat. Bij toepassing van
de-fosfatering van afvalwater zal het
gehalte aan Fe, Al of Ca in het te vergisten
slib sterk toenemen. Bij een grote overmaat
aan deze elementen t.o.v. het fosfaat zou
namelijk een tekort aan opneembaar fosfaat
op kunnen treden hetgeen tot een ont-
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regeling van de gisting zou kunnen leiden.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet
het geval is bij een grote overmaat Fe,
maar zeer waarschijnlijk wel met Ca.

De cijfers voor de jaarlijkse aanvoer van
zware metalen met het Rijnwater in ons
land illustreren het feit dat veel metaalhoudend afvalwater in het oppervlaktewater
wordt geloosd, bijv. Cu 2900 ton/j en
Zn 13.000 ton/j in de periode 1970-1972.
Door behandeling van metaalhoudend
afvalwater dient de toevoer van toxische
zware metalen en hun verbindingen aan het
milieu zoveel mogelijk beperkt te worden.
Hiertoe staan vele methoden ter beschikking.Er moet naar gestreefd worden de
zware metalen uit proceswater te verwijderen en voor hergebruik terug te winnen
op plaatsen in het produktieproces waar de

3. Invloed pH. In het onderzoek met
suikerafvalwater is gekonstateerd dat na
een kortstondige pH-verhoging tot pH =
ca. 11 de gisting zich onmiddellijk herstelt.
Voorts bleek dat met dit afvalwater de
gisting nog zeer goed verloopt bij pH =
5,6 -5,7. Daarentegen moet met een ondermelkpoederoplossing als voeding de pH
hoger zijn dan 6,5. De vergisting van
methanol blijkt bij zeer lage pH (4,5 - 5,0)
nog uitstekend te verlopen!
4. Bewaring van geadapteerd anaëroob slib
is in verband met toepassing van het proces
bij campagne bedrijven van groot belang.
Het is gebleken dat men anaëroob slib geadapteerd aan afvalwater van de aardappelmeelindustrie ongevoed kan bewaren bij een
temperatuur van < 15 °C gedurende een
periode van meer dan 18 maanden zonder
dat een merkbare achteruitgang van de
aktiviteit plaatsvindt [13].
5. Adaptatie van anaëroob slib. De adaptatie van anaëroob slib aan een bepaald
substraat blijkt dikwijls zeer moeizaam
te verlopen. Gekonstateerd is dat dit vooral
het geval is indien hogere vluchtige vetzuren
(C4, C5) in het afvalwater aanwezig zijn.
Voor het sneller op gang komen van de
gisting is het van belang dat de aanvangsconcentratie aan vetzuren niet hoger is dan
ca. 1000 mg CZV/1 en dat deze slechts
langzaam wordt opgevoerd.

•

•
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metalen nog het meest geconcentreerd
aanwezig zijn en het chemisch milieu
bekend is. De verwijderingsmethode kan
daarbij optimaal aan de behoefte aangepast worden. Voor de verwijdering en
terugwinning van zware metalen uit
proceswater met een laag gehalte aan
metalen (spoelwater in de galvanische
industrie bijv.) worden in toenemende mate,
soms als deel van een kringloopproces,
ionenwisselaars gebruikt.
Metalen kunnen afhankelijk van hun
chemische vorm zowel met kationen- als
met anionenwisselaars worden verwijderd.
In bepaalde gevallen kunnen bijzonder
goede resultaten worden bereikt met
kationenwisselaars die selektief de toxische
zware metalen binden. Bijvoorbeeld wanneer men afziet van volledige ontzouting
van procesafvalwater, maar wel wil voorkomen dat water met enkele mg/l schadelijke metalen geloosd wordt in riool- of
oppervlaktewater. In een kolom gevuld
met de selektieve kationenwisselaar
worden de schadelijke metalen geconcentreerd, terwijl bijv. Na+, C a 2 + en
Mg 2 + slechts in geringe mate geabsorbeerd
worden. De capaciteit van de kationenwisselaar wordt vrijwel volledig benut voor
de verwijdering van de zware metalen.
Het onderzoek van de vakgroep Waterzuivering naar de verwijdering en terugwinning van zware metalen uit water is
gericht op het gebruik van gemodificeerd
veen als selectieve kationenwisselaar.
Gemodificeerd veen
Veen (turfmolm, laagveen) heeft van nature
ionenwisselende eigenschappen. Door het

te behandelen met gee. H0SO4 bij hoge
temperatuur ontstaat een materiaal met
betere ionenwisselingscapaciteit, zwellingseigenschappen en chemische en mechanische
stabiliteit.
Deze modificatie van veen en de toepassing
voor de verwijdering van radio-isotopen
uit water is beschreven door Lettinga [14].
Het gemodificeerde veen wordt gebruikt in
de vorm van poreuze deeltjes waarvan het
oppervlak verschillende soorten zwak zure
groepen bevat. Afhankelijk van de pH in
het materiaal zijn de zuurgroepen geprotolyseerd en in staat de eigen (Na+ of Ca 2 +)
tegenionen tegen zware metaalionen uit
de oplossing in te wisselen. In verband met
de selektieve binding van zware metalen
is complex- en chelaatvorming in de
ionenwisselaar van belang. De affiniteit
voor alkali- en aardalkali-metalen is
veel kleiner dan voor sommige toxische
zware metalen. Chelaatvorming duidt op
een binding van het metaalion met meer
dan één groep uit de ionenwisselaar,
waarbij een energetisch gunstiger en dus
stabiele situatie ontstaat. De effektieve
capaciteit van gemodificeerd veen is pHafhankelijk en bedraagt bij:
pH = 5
2,6 meq/gr;
pH = 8
5,2 meq/gr.
Uit de reeds beschikbare resultaten blijkt
[15] dat het zeer eenvoudig en goedkoop
te bereiden gemodificeerd veen qua capaciteit en selektiviteit te vergelijken is met de
dure synthetische chelaterende ionenAfb. 9 - Een opstelling voor eliminatie van zware
metalen d.m.v. ionenwisselaars.
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wisselaars. Onderzoek aangaande de
chemische en mechanische stabiliteit is nog
nodig.
Selektieve verwijdering van Cu2+
Als voorbeeld van de werking van gemodificeerd veen als ionenwisselaar volgen
hier de resultaten van een experiment met
het veen in een kolom.
Een kolommetje (afb. 9) ( 0 10 mm) bevat
1,0gram luchtdroog veen in de Na+-vorm
met een inwendige pH van 5,2. De korreldiameter is 0,25 -0,50 mm. Influent wordt
door de kolom gepompt met een debiet
van 76ml/uur. Het bevat: 20 mg/l Cu,
20 mg/l Ca (5.10" 4 m), 50 meq/1 NaCl;
voor pH buffering toegevoegd: 15 meq/1
Na-acetaat, pH ingesteld op 5,25.
De verblijftijd in het bed: ca. 1,3 min.
De [Cu] in het effluent bedraagt 1,5 -2,0
mg/l. Verlenging van de kolom en/of
afwezigheid van C u 2 + complexerend
acetaat maakt veel lagere [Cu] in het
effluent mogelijk. De [Ca] in het effluent
vóór doorslag bedraagt ca. 0,1 mg/l.
Bij Cu doorslag is 2,12meq Cu en 0,92
meq Ca in het veen opgenomen. De nog in
het veen aanwezige hoeveelheid Na+ is
zeer gering.
De scheidingsfaktor Cu/Ca
[Cu] r • [Ca] L
(=

)
[Cu] L • [Ca] r

(r: in het veen, L: in de oplossing)
bedraagt onder deze omstandigheden 3,68.
Bij regeneratie van het veen met 1molair
HCl wordt het koper kwantitatief en
geconcentreerd (hier 7,7 gr/l) teruggewonnen.
Dergelijke experimenten hebben aangetoond, dat met 1g veen (afhankelijk van
o.a. debiet, aanwezigheid van complexerende anionen in de oplossing, pH) 2 tot 4
liter (afval)water met 0,05 m NaCl,
5.10 - 4 Ca en 20 mg/l Cu ontkoperd kan
worden.
In de komende tijd zullen de volgende
punten nader bekeken worden.
— De selektiviteit van het veen voor
diverse zware metalen t.o.v. Ca 2 + en
Mg 2 +.
— De kinetiek van de sorptie van Cu in
kolommen om te komen tot een uiterst
laag gehalte aan Cu in het effluent.
— De stabiliteit van het gemodificeerde
veen bij veelvuldige regeneratie.
— De invloed van in het influent aanwezige complexerende stoffen: H C O 3 - ,
CN~, NTA, fulvinezuren.

Met het oog op praktische toepassingen
worden de eigenschappen van het veen
vergeleken met die van in de handel
verkrijgbare ionenwisselaars die selektief
zijn voor zware metalen.
Behalve aan verwijdering en terugwinning
van metalen kan ook gedacht worden aan
metaalscheidingen bij het ionenwisselingsproces. Soms kunnen bruikbare resultaten
verkregen worden met selektieve sorptie
of met selektieve elutie bij de regeneratie.
Voor scheiding van metaalmengsels in het
regeneraat staan uiteraard ook andere
methoden ter beschikking.
Desinfektie van drinkwater
Een projektgroepje van 3 studenten heeft
zich gedurende drie maanden met dit
onderwerp beziggehouden. Uitgangspunt is
het verzamelen van materiaal en kennis
aangaande drinkwatervoorziening op
kleine schaal onder primitieve omstandigheden zoals in ontwikkelingsgebieden en
in de bevrijde gebieden in Vietnam.
De eerste fase van dit onderzoek bestond
uit het verkrijgen van inzicht in de doelmatigheid van thans in de handel verkrijgbare eenvoudige technische chloringsapparatuur met het oog op de produktie
van hygiënisch betrouwbaar drinkwater.
Door middel van een brief aan fabrikanten
en literatuurstudie is getracht een zo goed
mogelijk overzicht te krijgen van desinfektiemethoden, apparatuur en chemicaliën.
Er is aandacht besteed aan een aantal
aspekten van de drinkwatervoorziening in
arme landen. Onder andere is nagegaan
welke eisen aan desinfektie-apparatuur
worden gesteld. Een doorstroomchlorinator
(fabr. Watersure 202) werd op praktische
bruikbaarheid getest. De werking van dit
apparaat berust op het regelmatig oplossen
van calciumhypochloriettabletten.
Het onderzoek gebeurt in samenwerking
met het International Reference Centre
van de Wereldgezondheidsorganisatie dat
in verband met zijn taak belangstelling
heeft voor de resultaten van dit onderzoek.

De laatste jaren is de belangstelling voor
de toepassing van verdergaande zuivering
van afvalwater sterk toegenomen. De
mechanisch-biologische waterzuivering
voorkomt zonder twijfel voor een groot
deel een belasting van het oppervlaktewater met organische verontreinigingen
doch anorganische nutriënten die in oppervlaktewater aanleiding kunnen zijn tot
eutrofiëring worden slechts voor een zeer
beperkt deel verwijderd. De oppervlaktewaterkwaliteit stijgt ondanks het installeren
van mechanisch-biologische waterzuiveringsinstallaties niet zo snel als men heeft
verwacht. Dit kan als volgt verklaard
worden (Roberts en Stumm [16]):
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1. De toevoer van organische verontreinigingen groeit in onze industriële maatschappij exponentieel.
2. Het aandeel van de moeilijk afbreekbare organische verbindingen neemt
voortdurend toe.
Daarom beoogt men in de toekomst óók
een verwijdering van anorganische nutriënten (zoals stikstof en fosfor) en van een
groot deel van de moeilijk afbreekbare
verbindingen uit afvalwater. De vakgroep
Waterzuivering heeft dan ook kort
geleden besloten ook op dit gebied onderzoek te doen. In het bijzonder wordt
aandacht besteed aan fosfaatverwijdering
en aan de fysisch-chemische methoden voor
de afvalwaterzuivering.
Fosfaatverwijdering
In de meeste natuurlijke meren zijn micronutriënten beperkend voor de algengroei.
In de meeste Europese wateren neemt het
fosfaat hierbij een sleutelpositie in
(Golterman [17]). Naast een 'inwendige'
fosfaattoevoer door turn-over ontvangen
de Nederlandse plassen grote hoeveelheden
fosfaat van buitenaf (2-7 g/m 2 .jaar).
Een deel hiervan komt direkt of indirekt
in het sediment terecht.
Door de vakgroep Waterzuivering wordt
op laboratoriumschaal een vergelijkend
onderzoek uitgevoerd naar een aantal
methoden van P-eliminatie. Een algemeen
literatuuroverzicht betreffende fosfaatverwijdering is o.a. verschenen van de hand
van Dirkzwager en Karper [18]. In de
literatuur worden drie methoden van
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fosfaateliminatie met behulp van chemicaliën onderscheiden t.w. de voor-, de
simultane en de naprecipitatie. De voorprecipitatie is de eerste zuiveringsstap van
de geavanceerde fysisch-chemische behandeling van afvalwater. Deze methode wordt
in het tweede deel van dit overzicht
beschreven. Het onderzoek spitst zich toe
op het vergelijken van simultane en
naprecipitatie met verschillende soorten
vlokmiddelen. Als vlokmiddelen worden
ijzer-III-chloride, kalk en een kombinatie
van deze twee produkten gebruikt.
De resultaten van de vlokking met ijzerIII-chloride zijn gepubliceerd (Leentvaart[19]).

Bovenstaande bijdragen hebben direkt
betrekking op de vakgroep Waterzuivering.
Daar deze vakgroep een zeer belangrijke
plaats inneemt in de studierichtingen waterzuivering en milieuhygiëne is het wellicht
nuttig op deze plaats iets te vertellen over
deze studierichtingen.
De instelling in 1962 van de substudierichting waterzuivering als specialisatie in de
studierichting Cultuurtechniek markeert een
belangrijke ontwikkeling aan de LH
die nog steeds in gang is.In dit jaar zijn
nl. in het Landbouwhogeschool Statuut
bepalingen opgenomen die het mogelijk
maakten studierichtingen of specialisaties
in te stellen die niet meer specifiek landbouwkundig zijn gericht doch voorzien in
een gebleken behoefte vanuit de samenleving. In dit geval ging het om te voorzien
in de toen reeds opkomende behoefte aan
chemisch-microbiologisch geschoolde deskundigen op het gebied van de kwaliteitsbeheersing van oppervlaktewater.
Met het instellen van de specialisatie waterzuivering werd beoogd een opleiding op
academisch niveau te scheppen tot deskundigen bij het ontwerpen en uitvoeren
van een regionaal waterkwaliteitsbeheer
en het daaraan verbonden onderzoek.
De opleiding moest tevens zodanig zijn
dat de afgestudeerden kunnen worden
ingeschakeld bij het ontwerpen en beheren
van zuiveringsinstallaties. Deze studierichting heeft zich geleidelijk ontwikkeld
tot een aparte studierichting hetgeen mede
tot uiting kwam in wijzigingen van het
studieprogramma.

Fysisch-chemische zuivering (FCZ)
De belangstelling voor fysisch-chemische
zuiveringsmethoden groeit de laatste tijd
ook in Europa sterk. In de Verenigde
Staten worden reeds een groot aantal
installaties op semi-technische en één op
praktijkschaal bedreven. In de installatie
in South Lake Tahoe wordt op praktijkschaal mechanisch-biologisch gereinigd
afvalwater door middel van naprecipitatie
met kalk (pH = 11.5), vlokkingsfiltratie,
adsorptie aan aktieve kool en chlorering
tot drinkwater verwerkt (Culp en Culp [20]).
Naast deze installatie zijn er o.a. installaties
te Windhoek (Z-Afrika), Nassau County en
Colorado Springs (USA).
Aangezien de eisen die men stelt aan de
N- en P-gehaltes van effluenten in de
toekomst strenger zullen worden, lijkt het
de moeite waard om ook voor de Nederlandse omstandigheden te onderzoeken of
fysisch-chemische zuivering voordelen
biedt t.o.v. biologische afvalwaterzuivering
waaraan een derdetraps zuivering is toegevoegd. Kossen [21] komt de literatuur
overziende tot de konklusie dat FCZ van
afvalwater in deze gevallen een reëel alternatief is. Hij baseert dit op kostenvergelijkingen waarbij er in alle gevallen van uit
wordt gegaan dat met kalk als coagulatiemiddel wordt gewerkt en het onstane slib
wordt verbrand, waarna de kalk weer
opnieuw kan worden gebruikt. Ook Kossen
signaleert dat ervaring op het gebied van
de FCZ als vervangend proces in Nederland
vrijwel geheel ontbreekt en beveelt dan ook
de oprichting aan van een groep onderzoekers, die zich met deze problematiek
bezig gaat houden.
Sedert kort bestaat er een intensieve samenwerking tussen de vakgroep Waterzuivering
van de Landbouwhogeschool, Norit NV
en het Ingenieurs- en Architektenbureau
van Hasselt en de Koning, die tot doel
heeft in een installatie op semi-technische
schaal de mogelijkheden op dit gebied te
onderzoeken. De experimenten worden

Afb. 10 Een laboratoriumopstelling voor
fosfaateliminatie.

uitgevoerd met niet-voorbezonken rioolwater van het dorp Bennekom. De resultaten van enige oriënterende experimenten
met een kleine proefinstallatie zijn onlangs
gepubliceerd (de Bekker en Leentvaar [22]).
Deze proeven hebben tot doel gehad
dimensioneringsgegevens te verzamelen
voor de bouw van de grote proefinstallatie
en zijn vooral gericht geweest op het
bestuderen van de parameters van het vlokkingsproces met ijzer-III-chloride en op de
verwerking van het hierbij ontstane fysischchemische slib. Hiernaast is het zuiveringseffekt van zand en hydro-anthraciet filters
en van actieve koolkolommen (ROW 0.8
van Norit) bekeken. Momenteel worden
proefnemingen gedaan met een gecombineerde kalk-ijzerchloride dosering voor de
coagulatie-flokkulatie van het influent.
De afloop van het sedimentatiebassin
ondergaat nu direkt een behandeling met
poederkool. Het onderzoek naar de verbetering van de bezinkeigenschappen en de
filtreerbaarheid van het chemisch-biologisch
slib wordt gericht op anaerobe vergisting
en op het gebruik van polymeren.

•

•

De toenemende behoefte aan deskundigen,
die naast kennis van de waterzuivering ook
kennis van zaken hebben van andere
aspekten van de milieuproblematiek heeft
er toe geleid dat in 1970 aan de LH
een meer breed geformeerde studierichting
Milieuhygiëne tot stand is gekomen waarin
de studierichting Waterzuivering is opgegaan. Deze nieuwe studierichting beoogt
de opleiding van academisch gevormde
gekwalificeerde krachten die maatregelen
ter voorkoming of opheffing van de verontreiniging van water, bodem en lucht
kunnen ontwerpen, uitvoeren en beheren en
het daaraan verbonden onderzoek kunnen
uitvoeren en daarbij op zinvolle wijze kunnen samenwerken met deskundigen van
andere signatuur zoals hygiënisten,
biologen, chemici en civiel-technici.
In het eerste jaar van de studie — de
propaedeuse — worden algemene natuurwetenschappelijke basisvakken gedoseerd.
Ook in de kandidaatsstudie (2 jaar) komt
het accent in de eerste fase te liggen op
basisvakken als wiskundige statistiek,
organische en kolloïdchemie, fysiologie,
microbiologie, oecologie en natuurkunde.
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bij eenspecialisatie 'in dekennis luchtverontreiniging zijn: toxicologie, technologie, planologie, natuurbeheer en recht.
De studiemogelijkheden breiden zichnog
steeds uit. Zois vorig jaar een hoogleraar
in detoxicologie benoemd enis onlangs
ook voor dehydrobiologie eenleerstoel
ingesteld.

Voorts zijn voor alle studenten verplicht
de vakken natuurbeheer en -behoud, waterzuivering, kennis luchtverontreiniging,
kennis bodemverontreiniging en gezondheidsleer. Tenslotte isvoor de Wageningse
studierichtingen eenmogelijkheid geopend
om eenbeperkt aantal vrije keuzevakken in
het studiepakket optenemen. Hetis niet
mogelijk inkort bestek eenvolledige
opsomming tegeven; wel kunnen we een
aantal veelvuldig gekozen vakken vermelden: planologie, recht, voorlichtingskunde,
cultuurtechniek, bodemnatuurkunde,
toxicologie, biochemie en technologie.
Er isvoorzien in drie differentiaties:
waterzuivering, kennis luchtverontreiniging
en kennis bodemverontreiniging.

Door eenzinvolle combinatie vanvakken
kan destudie meer algemeen (generalistisch) danwel specialistisch gericht worden
als voorbereiding opdelater te vervullen
funktie indesamenleving (onderzoeker,
beleidsadviseur, coördinator e.d.). De eerste
studenten vanderichting Milieuhygiëne
zullen inhetnajaar van1974 afstuderen.
Het iswellicht nuttig eroptewijzen datde
studierichting Waterzuivering, diealsvoorloper vandestudierichting Milieuhygiëne
is tebeschouwen, reeds ca.85 afgestudeerden heeft afgeleverd. Vandeze afgestudeerden hebben er een werkkring gevonden bij:

Na het kandidaatsexamen moeten de
studenten eenhalf jaar praktijktijd doorbrengen. In deze praktijktijd, diebij voorkeur op twee verschillende instituten of
instellingen doorgebracht dient te worden,
kan destudent (eventueel ookin het
buitenland) kennis maken metdeproblematiek van dewater-, lucht- en bodemverontreiniging. Alshoofdvak voorhet
doctoraalexamen kangekozen worden:
waterzuivering, kennis luchtverontreiniging,
kennis bodemverontreiniging. Er worden in
het algemeen naast hethoofdvak twee
andere doctoraalvakken gekozen. In principe dienen deze vakken indekandidaatsfase te zijn voorbereid.

Rijksoverheid
Provinciale overheid
Waterschappen ofZuiveringsschappen
Gemeenten
Hogescholen/Universiteiten
Ingenieursbureau's
Bedrijfsleven
Buitenland
Overigen

Bij eenspecialisatie inde waterzuivering
komen alsbelangrijke keuzevakken naar
voren: microbiologie, kolloïdchemie, technologie enrecht. Belangrijke keuzevakken

25 %
9%
16 %
4%
16 %
13 %
7%
9%
1%

In afb. 11 wordt eenoverzicht gegeven van
de doctoraal vakken, diedoor de afgestu-

Afb. 11- Keuze doctoraalvakken door afgestudeerden van de studierichting Waterzuivering in de
jaren 1966 tot en met 1973.
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