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ACTUALITEIT

OP RIOOLWATERZUIVERING LEIDEN-ZUIDWEST

Grootschalig onderzoek
naarrwzi-efrluentvan
de toekomst
HetHoogheemraadschapvanRijnland isbegonnenmetdevoorbereidingvaneengrootschalig
onderzoekopderioolwaterzuivering Leiden-Zuidwest, waarbij hetverschillendezuivertngsscenario's
opdemonsrratieschaaltestvoordenabehandeling vanrwzi-ejluent totKRW-kwaliteit.Hetonderzoekzelfbegintnadezomeren looptdoortothetnajaarvanzoo8.Decoördinatieenuitvoeringligt
inhandenvanWitteveen+Bos,deelsonderSJOWA-vlag.HetdoelvanhetonderzoekisomtebepalenwelkezuiveringstechniekennodigzijnvoorhetbereikenvanKRW-e|)1uentkwaliteit,ombedrijfsvoeringservaring optebouwenenomdeontwerpgrondslagenenoptimalisatiesajte leidenvoortoekomstige/ull-scaleinstallaties.Deteonderzoekenzuiveringsscenario's komenovereenmetde
vastgesteldescenario'smhetHandboekverkenningenzuiveringstechnieken enKRW,zoalsdat
onlangsmSTOWA-verbandverscheen.
HetHoogheemraadschap van Rijnland
heeft in hetWaterbeheersplan 2006ineen
aantalscenario'sdeaanpakvan het toekomstigewaterbeheer in het kadervandeKRW
beschreven. Eenonderdeel van het voorkeursscenario ishet realiseren van filterinstallatiesopdiverse rioolwaterzuiveringsinstallaties in 2015waarin heteffluent vande
rwzi'svoldoetaandetoekomstige kwaliteitseisen vooroppervlaktewater uitde
Kaderrichtlijn Water.Dithoudt een reductie
invanstikstoftot 2,2mg/lenvan fosfor tot
0,15mg/l,samen met het verwijderen van
prioritaire(gevaarlijke) stoffen uit rwzieffluent, zoalsotganische microverontreinigingen, bestrijdingsmiddelen, zware metalen,metalloïdeneneenaantal hormoonverstorende stoffen.

ilterprojecten
Deeerstestapom in 2015 tekunnen voldoen aandetoekomstige kwaliteitseisen
heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland
reedsgezet.Medioditjaar begint debouw
vaneennageschakelde continue zandfiltratievoorverdergaande stikstof-en fosforverwijdering opzes rioolwaterzuiveringen
(Alphen-Noord, Bodegraven, HaarlemWaarderpolder, Leiden-Noord, Leiden-ZuidwestenNieuwveen).Hierbij wordt uitgegaan van het behandelen van85 procent van
het totalejaardebiet omde stikstofconcentratie inhet rwzi-efïluent verder terug te
dtingen totjaargemiddeld 3 mg/lendefosforconcentratie tereduceren tot0,25mg/l.
Daarnaast zalhetgehalte aanzwevende stof
10

H2o

10 2006

verder wordenverlaagd.Deze kwaliteit
wordt omschreven als KRW-effectief.

Dcmonstratieonderzoek
Omoptermijn aanalleKRW-doelstellingenvoorhetoppervlaktewater tekunnenvoldoen,ismeerkennisen praktijkervaring
nodigmetnageschakeldezuiveringstechniekenoprwzi's.HetHoogheemraadschap van
Rijnland heeft daarom beslotenomvoor2009
dezekennisenervaringzelftewillenopbouwen.InhetWaterbeheersplan 2006vanhet
Hoogheemraadschap vanRijnland isdaarom
vastgelegddat'beloftevolle technieken voor
deemissiereductievanprobleemstoffen uitde
KaderrichtlijnWaterworden geïnventariseerd
enmetpraktijkproeven wordengetest'.De
beloftevolle techniekenzijn beschreven inde
genoemdeSTOWA-rapportage 'Verkenningen
zuiveringstechnieken enKRW'.
Vanafoktobergaat het HoogheemraadschapvanRijnland gedurende minimaal
tweejaar demonstratieonderzoek verrichten.
Hetonderzoek isopgesplitst intweeonderzoeksfasen, waarbij beidefasen elkéénjaar
duurt. Voorfase 1 ligtdefocusophet behalen vanMTR-kwaliteitvoorstikstofen fosfor
endeopstart vandeactiefkooladsorptie. In
fase 2 ligtdefocus opdevetwijdering van
allerelevante KRW-stoffen. Dit betekent
naast vergaande verwijdering vanstikstofen
fosfaat ookverwijdering van prioritaire
(gevaarlijke) stoffen totdevoorlopige normen zoalsdezezijn opgesteld door het
Fraunhofer Instituut. Voormedicinale stof-

fenzijn noggeenvootlopige normen opgesteld.Vanwegehet nadeligeeffect vansommigevandezestoffen op waterorganismen
isechterdeverwachtingdatoptermijn ook
normen voordezestoffen zullen worden
opgesteld.Daatomzalerin fase2ookaandacht zijn voordeze stoffen.
Dekeuzevoortechnieken wordt ineersteinstantie bepaald doordegewenste
waterkwaliteit en welkestoffen verwijderd
moeten worden.Daarnaast moeten technieken in 2009oppraktijkschaal toepasbaar

Dubbellaagvastbedjtltratie,zoalsdezeopLeidenZuidwestzalwordengetest.
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OverzichtvanstraatA(zwart)enstraatB(rood)vandedemonstratie-installatie.
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jn,instaat zijn grotedebieten te kunnen
behandelen en bij voorkeur een breedspectrum aanstoffen kunnen verwijderen. De
demonstratie-installaties zijngebaseerd op
de kleinste'full-scale uitvoering.Perzuive"ngsstraat(AenB)wordt uitgegaan vaneen
Maximalehydraulische capaciteit van75
kubiekemeter per uur.
Infase 1 van het demonstratieonderzoek
|zieschema)wordt viastraatAsimultaan
stikstofen fosfor verwijderd viacontinue
zandfikratie. Instraat Bwordt destikstofe
n fosforverwijdering in tweenaelkaar
geschakelde filtratiestappen gerealiseerd,
waarbij stikstofviacontinuezandfiltrarie en
fosfor viadubbellaags vastbedfdtratie wordt
verwijderd. Opbeidestraten wordt respectievelijkeen koolstofbron voor denitrificatie
e
n eencoagulant voorverwijdering van fosforenorganische microverontreinigingen
gedoseerd.Decoagulatiekan inbeidestratenzowelviaeenstatische menger indevoem

gsleidingalsviaeenseparatecoagulatien uocculatietankplaatsvinden. Vervolgens
w
°rdt in fase 1 van het onderzoek het behandeldeeffluent vanbeidestraten over twee
'dentiekeactiefkoolfilters geleid.Indeze
fasewordt onderandereheteffect vande
m
ate vanvoorbehandeling opde standtijd
vanactiefkool onderzocht.
Fase2van hetonderzoek richtzich
ev
ensopdeverwijdering van organische
•Microverontreinigingen, bestrijdingsmiddee

lenenzwaremetalen.Hiervoorwordt het
effluent vanstraatAnahetcontinue zandfilter opgesplitst in 2stromen dieelkéén
actiefkoolfilter voeden.Voorafgaand aan het
actiefkoolfilter 2 instraatAwordt hetvoedingswater viageavanceerdeoxidatie middelsdoseringvanwaterstofperoxide enUV
behandeld. Het actiefkoolfilter heeft dan
tevensalsdoelomeventuele bijproducten
vandegeavanceerde oxidatiete verwijderen.
Instraat Bwordt infase2poederkoolgedoseerd indecoagulatietank omdeorganische
microverontreinigingen hieraan telaten
absorberen omvervolgens tewordenverwijderdviahetvastbedfilter. Opdezemanier
kandetoepassingvan poederkooldosering
metgranulair actiefkoolworden vergeleken.

meetwaarden. Ditgeldt inhet bijzonder
voordeanalysesvanzwaremetalen en organische microverontreinigingen.
Hetdemonstratieonderzoek zalveelkennisenervaringopleverenvoordewaterkwaliteitsbeheerdersinNederland. HoogheemraadschapvanRijnlandenSTOWAzullen
gezamenlijkzorgendardezekennisenpraktijkervaring beschikbaar komtvoorderden.C
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Andere partijen

Witteveen+Bos(2005). Demtri/icercndezand/iltersrwzi's

Omtijdens hetprojectdenageschakelde
installatiesverdertekunnen optimaliseren
zalnauwwordensamengewerktmetenkele
leveranciers(Pâques,Norit enLogisricon).Zij
stellenapparatuur tegengereduceerde kosten
terbeschikkingenzullenmeewerkeninhet
demonstratieonderzoek.
Daarnaast zullen leveranciersendeskundigen ophetgebiedvan wateranalyses
gaan meewerken om kennisenervaringop
tebouwen betreffende despecifiekeKRWanalyses met hetoogophetverbeteren van
debetrouwbaarheid vananalysesenhet verbeteren vandereproduceerbaarheid van

Alphen-Noord. Bodegraven. Haarlem-Waarderpolder. LeidenNoord, Leiden-Zuidwest enNieuwveen. Implementatie van
lozingenbeleid ieJase. Inopdracht vanhet Hoogheemraadschap
van Rijnland.
MenkveldH.enR.Nee/(2005]. RWZ1Horstermeer is proeftuin
voorzuivenngstechnieken. Land+ Waterseptember.
Witteveen+Bos (200Ä). RWZl-eJffluent van detoekomst, proevcnprogrammavoor het bereiken van KWR-kwaliteit
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