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IJzerin de Brabantse
waterketen
Sindsbeginjuli vindtdagelijks6.000litervloeibaarenijzernjk drinkwaterslibzijnweg viahet
gemeentelijkrioolstelselnaarrioolwaterzuiveringSoerendonkvanWaterschapDeDommel.
Doelhiervaniseenverbeteringvandelokale
oppervlaktewaterkwaliteit dankzijextrafosfaatbinding. Driepartijen werkensamenaan
ditinitiatiefin dewaterketen.BrabantWater
produceerthetdrinkwaterslibophaarwaterproductiebednj/Budei. DegemcenteCranendonck
verpompthetijzerslibnaareenrioolgemaalin
Budel,vanwaarhetwaterschap hetvervolgens
viaeenpersleiding naarderwzitransporteert.
Totvoorkortwerdhetovertolligeijzerslib
gebruiktindebaksteenindustrie.
DerwziSoerendonkiseengedateerdebiologischezuiveringenniet toegerustopvergaandenutriëntenverwijdering. Eenoverschrijding vandefosfaatlozingseisen gaf
aanleidingomdefosfaatverwijdering opde
rwziteoptimaliseren.Ditkandoorchemicaliënopbasisvanijzerofaluminium tedoserenofdoorijzerhoudend drinkwaterslibvan
hetinhetgebiedgelegenwaterproductiebedrijfBudelintezetten.Het waterproductiebedrijfzuivertgrondwater tot drinkwater.
Daarbijontstaatspoelwaterdatbelastismet
ondermeerijzer.Ditspoelwaterwordt teruggewonnen.Ineen spoelwaterterugwininstallariewordthetijzerafgevangen ineenlamellenbezinker.Aandeonderzijdevande
bezinkerwordthetijzerhoudend slibafgetapt,datongeveer35tot40procentijzer bevat.

Proefopzet
Dewerkingvan het ijzerhoudend drinkwaterslib werdvorigjaar inde praktijk
getest.Deproefopstelling bestond simpelweguit eenslibbuffer eneen pompinstallatie.Hetafvalwater vanrioolgemaal Budel
veranderdegeleidelijk ineen zwartkleurige
vloeistof een teken vandechemische binding tussen ijzer en in het rioolwater aanwezigesulfides.Naast sulfides blijkt het ijzer
ookeenhogeaffiniteit tehebben met het
fosfaat inhet rioolwater.Bijeen dosering
van ijzer opfosfaat van 3,5nam het aandeel
opgelost fosfaat in het influent afvan80
naat 40procent.Het rendement vandefosfaatverwijdering opderwzisteegtijdens de
drie maanden durende proefvan 55naar75
procent.Deextra fosfaatverwijdering op
rwziSoerendonk leidt tot lagere fosfaatconcentraties in heteffluent en heeft daarmee

BehalveWaterschapDeDommellift ookWaterschapAaenMaasdekomendevijfjaar meemet
dewaternotavanBrabantWater.Deinningvandeverontreingingsheffing endeingezetenomslagwordt,netzoalsafgelopenjaren,doorhetdrinkwaterbedrijf verzorgd.
BrabantWaterverzorgtaljarendefacturering, incassoenallebijbehorende administratieve
werkzaamheden voordetweewaterschappen endehelft vande70gemeenten inNoord-Brabant.NaastdeadministratievedienstverleningverzorgtBrabantWatersindsnovember2005
ookallecallcenteractiviteitenvoorWaterschapAaenMaasenDeDommel.

eenpositieveinvloed opde waterkwaliteit
vandebeekBuulderAa.

Praktijktoepassing
Opbasisvandesuccesvolleproefwerd
gekozen vooreenmeerdefinitieve vorm van
ijzerslibdosering. RwziSoerendonkzal binnendrietot vierjaar volledigwordengerenoveerd.Defosfaatverwijdering opderwzi
zaldan naar verwachtinggeheel biologisch
gaangebeuren.Dedoseerinstallatie moet
daaromeen tijdelijk karakter hebben.Een
uit bedrijfgenomen kalkmelkinstallatiein
éénvandefiltergebouwen op waterproductiebedrijfBudelleentzichhierbij uitstek
voor.Degeheleinstallatiebestaat uit twee
geroerdevoorraadketels vanelk 18kubieke
meter enviermembraandoseerpompen.De
benodigdeprocesinstallaties warendusaanwezigen moesten alleen nogmet leidingwerkaanelkaar worden verbonden. Omdat
slechts tijdelijk ijzerslib wordtgedoseerd,is
dezevorm van hergebruik vanoude installatieonderdelen financieel zeer aantrekkelijk

Kosten slibverwerking
Naasteenverbetering vande waterkwaliteit vandebeekissprakevaneen financieel
voordeel.Indit bijzonderegevalliggende
maatschappelijke kosten ruim 30procent
lager vergeleken met eendoseringvanchemicaliën.Bijdelozingvan het ijzerslib opde
riolering bespaart Btabant Water namelijk
opdeslibafzet- enverwerkingskosten. Ende

besparingen voorhetwaterschapschuilen in
het uitblijven vaneen investering ineen
chemicaliëndoseerinstallatieen het niet
hoeven in tekopen vandure chemicaliën.
Erzijn evenwelookkostengemoeid met
dedoseringvanhetijzerhoudend slib.Denk
daarbij aandetechnischeaanpassingen van
dedoseerinstallatie op waterproductiebedrijf
Budel,hetenergieverbruik vandedoseerinstallatieen vuilwaterpomp indegemeentelijke rioolpompput endetoenamevande
slibverwerkingskosten vanhet waterschap.

Samenwerking
Waterschap DeDommelen Brabant
Waterwerken algeruime tijd intensief
samen aandeoptimalisatie vandewaterketen.Resultaten hiervan zijn alte bemerken
opadministratiefenlogistiek terrein, waaronderééngezamenlijke waterrekening.Dit
voorjaar isdesamenwerkingmetdederde
ketenpartij (gemeente Cranendonck)
behoorlijkgeïntensiveerd.Zozijn gemeente
enwaterschapgezamenlijk opgetrokken in
eenstudienaardeoptimalisatie vanhet aanvoerstelselenwerkendedriepartijen met
hetijzerslibproject voortaanookaan technologischeoptimalisatie vandewaterketen, f
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