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Challenge the future

Circulaire stad = duurzame afvalwaterketen
Duurzaam in:
- Carbon footprint
- Economie
- Grondstoffen verbruik
- Assets
- Milieuwaarden
- Nalatenschap…..
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Circulaire stad = duurzame afvalwaterketen?
Energie terugwinning

Duurzame samenleving

Prioritaire stoffen (incl. zware metalen)
Pathogenen, ARB

+Schoonmaken van ons water
(ecosysteem benadering), EWFD
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Nutrienten: waarom, hoeveel?

Source: Driver et al. (2001)

Behoefte per persoon (voedingscentrum): 600 mg P/dag
Landbouw (RVO): 50 - 120 kg/ha/jaar
(1,8 miljoen ha in NL ~ 420 ton/dag)
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Nutrienten: hoeveel?
Source: Otterpohl

Grijswater
25.000 -100.000

Urine

Faeces

≈500

≈50

N

~ 4-5

~ 3%

~ 87 %

~ 10 %

P

~ 0.75

~ 10 %

~ 50 %

~ 40 %

K

~ 1.8

~ 34 %

~ 54 %

~ 12 %

12000 ton P verwijderd /jaar
COD 50-60%
~ 30
~ 41 %
~ 12
van kunstmest
verbruik
in%NL ~ 47 %
8% van gemiddeld toegestane bemesting
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Nutrienten: waar en hoe?
Scheiden van nutrienten en organische stof
• Nutrienten concentreren en terugwinnen/gebruiken
•

Terugwinning:
Struviet: 23-47%
Vliegas: 82%
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Nutrienten: waar en hoe?
•
•

Scheiden van nutrienten en organische stof
Nutrienten concentreren en terugwinnen/gebruiken
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Energie: hoe? Hoeveel?
Waterketen
RWZI
Gezin
Zonnepaneel

:
:
:
:

0,2 kWh/persoon/dag (73kWh/p/j)
35 kWh/persoon/jaar
1800 – 5300 kWh/jaar (1-5 personen)
120 kWh/m2/jaar

• Organische stof apart voor biogas productie
• Maximale terugwinning van energie inhoud van slib
• Minimaal energie verbruik
WWT in the future
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Energie: Waar & Hoe?
(Biogas: 10 kWh/persoon/jaar)
Kraken van slib en
vergisten
Meer primair slib
apart houden (Nereda)
Rioolwater zeven: energie of eindproduct?
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Energie: Waar & Hoe?

Of moeten we gewoon beter mengen?

Slib stroomsnelheid in vergister
bij uniforme gas injectie (m/s)
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Energie: Waar & Hoe & Hoeveel?
Energie uit het doucheputje: Riothermie
610 kWh/gezin/jaar
~0,4 kWh/persoon/dag

(Brochure Tauw, 2010)
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Energie: Waar & Hoe & Hoeveel?
Energie balans Desah Sneek concept
Utility

(Zeeman et al):

Energy

Energy in
MJelectric.p-1.year-1

Biogas production

Waste(water)

10,5 m3 CH4.p-1.y-1

(black/grey water,

treatment

= 374 MJ.p-1.y-1

Vacuum transport

25 kWh.p-1.y-1

131

kitchen waste)
Energy consumption

Kitchen waste

-5

kWh.p-1.y-1

-90
-18,0

grinders
Post- treatment
Energy saving

Total

-43

STP

24 kWh.p-1.y-1

86

Conventional sewer

30 kWh.p-1.y-1

108

Drinking water

0.5 kWh.m3produced

26

55 kWh/persoon/jaar

200 12
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Water
• Verwijdering organische stof, N en P
• Vergaande zuivering om reststoffen te verwijderen
• Publieke acceptatie  afhankelijk van gebruik
• 90 l grijs water/persoon/dag voor irrigatie
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Water: Hoe?
Polishing van effluent met membranen:

Geadvanceerde oxidatie van effluent?

BIO

AOP

Technieken, bijv:
- O3
- H2O2 (/UV: radicalen)
- Fenton Fe3+/Fe2+ katalyse
- TiO2 met UV licht
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Bijzondere grondstoffen….
•
•
•
•
•
•

Ammonium voor brandstofcellen
Vetzuren
Bioplastics
Cellulose
Alginaat
Etc.

(Lin et al. 2013)
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Waar en wie?
Centraal:
• Economy of scale
• 1 locatie voor O&M
Decentraal:
• Flexibel: O&M, spills,
grondstoffen terugwinning
en lokaal gebruik.
• Kortere transport
afstanden  goedkoper
(heuvels)
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Maar is afvalwaterzuivering in NL niet
al best decentraal….
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Circulaire stad = duurzame afvalwaterketen
Duurzaam in:
- Carbon footprint  LCA
- Economie
 Wat mag het kosten?
Opbrengsten laag
- Grondstoffen
 Wat hebben we echt nodig?
- Assets
 Infrastructuur aanwezig:
duurzaamheid vervangen?
Ruimte op de RWZI
- Milieuwaarden  Wat wil de samenleving/gemeente
- Nalatenschap…..  LCA en inrichting Nederland
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Afvalwaterzuivering
in snel groeiende
megasteden
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Stedelijke watercyclus,
de traditionele ‘Westerse’ aanpak:
1. Drinkwatervoorziening
2. Huisaansluitingen
3. Riolering
4. Afvalwaterzuivering
5. Lozen op oppervlaktewater
6. Milieu effect
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MDG met 2% bevolkingsgroei in steden

Bevolking groeit sneller dan
de (milieu) infrastructuur….
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Bevolking groeit sneller dan de
infrastructuur

KiberaSlum –Nairobi area, Kenia
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Belang van goede watervoorziening
en sanitatie (WHO website)
•

In 2015, 91% of the world’s population had access to an improved drinking-water
source, compared with 76% in 1990.

•

2.6 billion people have gained access to an improved drinking-water source since 1990.

•

4.2 billion people now get water through a piped connection; 2.4 billion access water
through other improved sources including public taps, protected wells and boreholes.

•

663 million people rely on unimproved sources, including 159 million dependent on
surface water.

•

Globally, at least 1.8 billion people use a drinking-water source
contaminated with faeces.

•

Contaminated water can transmit diseases such diarrhoea, cholera, dysentery, typhoid
and polio. Contaminated drinking-water is estimated to cause 502 000 diarrhoeal
deaths each year.

•

By 2025, half of the world’s population will be living in water-stressed areas.

•

In low- and middle-income countries, 38% of health care facilities lack improved water
source, 19% do not have improved sanitation and 35% lack water and soap for
handwashing
23

Sanitatie gekoppeld aan valorisatie

- voorkom ziektes
- voorkom watervervuiling
- bescherm drinkwatebronnen
- produceer nutrienten
- produceer bodemverbeteraars
- produceer energie

Bio-energie!
 200 Wh.cap-1.day-1
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Situatie Delhi - India
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Hoge ambities
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Yumana: Barapullah drain
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Delhi

Ganges

Yamuna
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Voorkomen methaan emissies
Voorbeeld Bangalore
Groot deel rioolwater wordt niet behandeld (~40%),
samenstelling van dit water 300 mg BZV/L en 400-500 mg VSS/L:
• Lange open riolen in warm klimaat zorgt voor methaan uitstoot:
v.b. zwevende stof afbraak in drains
(aanname: helft VSS anaeroob afgebroken):
1200 MLD * 200 mg/L * 0,3 * 0.2 m3CH4/gVSS = 14,400 m3CH4 /day
• Onbehandeld water zorgt voor methaan uitstoot als het anaeroob wordt
omgezet:
v.b. BOD in onbehandeld rioolwater:
400 MLD*0.3 g BOD/L*0.35 m3CH4/g BOD = 42,000 m3CH4 /day
In energie verlies: ~2 million MJ/day
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LOTUSHR
LOcal Treatment of Urban Sewage Streams for Healthy Reuse
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Samenvatting discussie punten
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