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MBR-technologie,
Nederlandse hijdïage aaneen
wereldwijde hype
IR. J. LEENEN, STOWA
IR. H. VAN DER ROEST. DHV WATER

Nederland hee/tdeafgelopenjareneenbelangrijkebijdragegeleverd aan deontwikkelingvande
membraanbioreactor-technologie.Dezetechnologiegeniet nuwereldwijdveelbelangstelling.Ze
wordtinmiddelsookgrootschalig toegepast.Inkortetijd isbinnendeNederlandsewatersectorovereenstemming bereiktoverhetonderzoekenvandemogelijkheden voortoepassing vandeMBRtechnologieinNederland.Devervolgfase,derealisatievaneendemonstratie-installatie inVarsseveld,isbegonnen.Verschillendewaterbeheerdershebbenbeslotenombinnenafzienbare tijdeen
MBR-tnstallatieterealiseren.Uiteen recentuitgevoerdemarktanalyse blijkt dat hetaantal potentieelkansrijke locatiesinNederlandgroot is.Dezepositieveresultaten mogenechternietleidentot
vergenoegzaamheid,omdatdepotenties nogniettenvollewordenbenut.
Eind 1999 ontstond vanuithettoenmalige
HoogheemraadschapvanUirwaterendeSluizen
inHollandsNoorderkwartier(thansHoogheemraadschapinHollandsNoorderkwartier)
interessevoordemembraanbioreactor-technologie.DerwziBeverwijkmoestwordenuitgebreidenaangepastaanverscherpte effluenteisenenoplocatieisonvoldoende ruimte
voorhandenomditviatraditioneletechnieken
terealiseren.Metde toepassingvande MBRtechnologieisditwelhaalbaarenwordende
kostendaarvoorniethogeringeschatdanvoor
alternatieveoplossingen.Het hoogheemraadschapbeslooteenonderzoektelatenuitvoeren
naardetechnischehaalbaarheid vande MBRtechnologie,terwijl toendewereldwijdeen
fepresentatieveervaringmetdezetechnologie
noguitermatebeperkt was. Sindsdienisin
Nederlandendaarbuiten veelgebeurd.De ontwikkelingvandeMBR-technologiekwamin
eenstroomversnellingterecht.InNederland
leiddedit totsamenwerkingop nationaal
niveautussen fundamenteel-wetenschappelijkeinstellingen,adviesbureaus,leveranciersen
waterbeheerders.DeSTOWAcoördineertde
ontwikkelingen.
De kansen
De MBR-technologie isgebaseerdopeen
combinatievanhetactief-slibptocesenmembraanfiltratie.Scheidingvanactief-sliben

effluent vindtplaatsmetbehulpvanmembranenen isdaardoor praktisch 100 procent.Ten
opzichtevantraditionele actief-slibinstallaties
heeft deMBR-technologietweebelangrijke
voordelen:
• Hetruimtegebruik wordtsterkbeperkt,
omdatgeennabezinktanks nodigzijn en
omdateentweetotvijfmaal zohogeslibconcentratiekanworden toegepast;
• De effluentkwaliteit issignificant beter,
omdatalhetzwevendeencolloïdalemateriaalwordtverwijderd.Allevervuilingdie
zichinzwevendetoestand inhetwater
bevindt,wordtextraverwijderd:met name
zwaremetalen,organische microverontreiningen,bacteriën,virussenenkleur.
Periodiekeproblemen met sliboverstorten
kunnen nietmeeroptreden.
JuistinNederland,waarbijnaallerwzi's
vanhettypeactief-slib zijn,waarruimte
steedsschaarserwordtenwaardekwaliteit
vanhetoppervlaktewater lokaalmoetworden
verbeterd,kandetoepassingvandeMBR-technologiegrotevoordelenopleveren.Ditwordt
bevestigddoorrecentmarktonderzoekdatin
opdrachtvandeSTOWAuitgevoerdwerddoor
Grontmij enhetinnovatie-adviesbureauVan
derMeer&Van Tilburg.Ditondetzoek
beschrijft deresultatenvaneen marktanalyse
waarbijallewaterbeheerders inNederland

doormiddelvaninterviewsenenquêteszijn
benaderd.Als belangrijkstedrijfveer voorde
toepassingvandeMBR-technologiekomtde
effluentkwaliteit naarvoren,ofschoon bijde
waterbeheerders eenverschillend beeld
bestaatvandemogelijkeeffecten. Dezuiveringsprestaties vandeMBR-technologiein
relatietotdecomponenten dievanbelangzijn
voorhetbehalenvandeMTR-kwaliteit,dienendanooknogverderteworden onderzocht.
ToepassingvandeMBR-technologievanwege
ruimtegebrek speeltbijdewaterbeheerders
eenminderbelangrijke rol.
Opbasisvandemarkanalyse bedraagt
hetaantalpotentiëleMBR-projecten 104 tot
hetjaar2ozo,waarvan69meteengemiddelde
ofhogekansrijkheid.Tothetjaar 2010 wordt
eenaantalvan25eenhogekansrijkheid toegedicht bijhetscenariodatdeontwikkelingvan
deMBR-technologievoortgaat,actiefbeleidop
hetvlakvanstrengereeffluenteisen wordt
gevoerdendebedrijfskosten dalen.Verder
worden hetvoortzettenvanonderzoekenhet
opdoenvanpraktijkervaringalsvoorwaarden
gezien.
De ontwikkelingvantechnologischealternatievenenhetontbrekenvanactiefbeleid
wordenalsbedreigingenvaneenbredeintroductievandeMBR-technologiegezien.
Huidige stand van zaken
Inhetjaar 2000 iseentraject voordeontwikkelingvandeMBR-technologieingezet.
Dittraject isweergegeveninafbeelding 1en
wordtonderscheiden indriefasen:hetpilotonderzoek,eendemonstratie-installatie ende
realisatievanpraktijkinstallaties meteengroterecapaciteit.
Fase 1
Opgrondvanverschillende haalbaarheidsstudiesisineersteinstantievormgegevenaaneenonderzoekstraject naardetoepassingvandeMBR-technologieonder specifiek
Nederlandseomstandigheden.In2000en2001
werdinopdrachtvanhet HoogheemraadschapvanUitwaterendeSluizeninHollands
Noorderkwartier envervolgensvandeSTOWA, eengrootschalige pilotonderzoek op de
rwziBeverwijk uitgevoerdondersupervisieen
coördinatievanDHV Water.Hetdoelvandit
pilotonderzoekbetrofhet vaststellenvande
technischehaalbaarheid,hetverderontwikkelenvandetechnologie,heteliminerenvan
onzekerhedenentenslottehetvergelijken van
deMBR-technologiemetdeconventionele
actief-slibtechnologie.Insamenwerkingmet
vierleveranciers(Kubota,Mitsubishi,X-flow
enZenon)zijn verschillendetypemembraansystemenmeteencapaciteitvantien kubieke
meterperuuringezet.Belangrijk indeeerste
fasevanhetpilotonderzoek bleekdeintegratie
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OntwikkelingMBR-technologieinNederland.

vandekennisophetgebiedvanmembraantechnologieenactief-slibtechnologie. Het
pilotonderzoek isookgebruikt voordeeducatievanbedrijfsvoerders entechnologen vande
directbijhetMBR-onderzoekbetrokken
waterbeheerders.Vooreenbrederpubliek
wordtdoorWateropleidingen thanstweetot
driemaalperjaareentweedaagseMBR-cursus
verzorgd.Sindsvorigjaarwordt hetonderzoek
opderwziBeverwijkdoorverschillendeleveranciersenDHVWatervoortgezet.Overigens
zijn afgelopenjaarenbeginditjaarookandere
dandegenoemdemembraansystemen uitgetest.Voormeerfundamenteel inzichtinde
technologiezijndoorbinnen-enbuitenlandse
universiteiten regelmatigspecifieke onderzoeken uitgevoerd.

deeersteplaatsgerichtopdehaalbaarheid van
deMTR-kwaliteit.Veelaandacht isgegeven
aanhetontwerpendebesturingvandepilotinstallatie,zodatverdergaand inzichtontstaat
indewerkingvandestikstof-en fosfaatverwijdering.Ookditonderzoekontvangteenparticipatiebijdrage vandeSTOWA.
Allekennisenervaringvandedriepilotonderzoeken wordt bijeengebracht inhet
MBR-platform.Ditplatform komtdrietotvier
keerperjaarbijeen.NaastSTOWAenDHVzitten inditplatform vertegenwoordigersvan
RIZA,PWNenRoyalHaskoningénzeven
waterkwaliteitsbeheerders,dieactiefbetrok-

PilotinstallatieopderwziMaasbommel[foto:DHV,.
WaterschapRivierenlandenRoyalHaskoningvoerensindsapril2002opderwziMaasbommelMBR-onderzoekuitmeteenpilotinstallatiemeteenmaximalehydraulische
capaciteitvan20kubiekemeterperuur.Dit
onderzoekisvooralgerichtopdehaalbaarheid
vandeMTR-kwaliteit,waarbijeen vergelijking
wordt gemaaktmetdemogelijkheden van
nageschakeldezandfdtratie. Hetonderzoek
heeft vandeSTOWAeenparticipatiebijdrage
gekregenenzalintotaalongeveertweejaar
duren.Afstemming methetonderzoekopde
rwziBeverwijk vindtregelmatigplaats,waardoormetnameophetvlakvanmembraanvervuilingen-reinigingmeerinzicht ontstaat
Eindvorigjaar isdoordeDienstWaterbeheerenRiolering(DWR)opderwziHilversumeenpilotinstallatie meteenmaximale
hydraulischecapaciteitvanvijfkubiekemeter
peruuropgestart.Hetonderzoekisookhierin
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kenzijn bijdeMBR-ontwikkelingenconcrete
plannen hebbenomdetechnologiedekomendejaren tegaantoepassen.
Fase z
Vooreensuccesvolleintroductievan
grootschaligeMBR-systemenzijndetechnischeaspectenvandeopschalingvangroot
belang.IndetweedefasevanhetMBR-ontwikkelingstraject zaldaaromindedemonstratieinstallatiedeaandachtvooraluitgaan naarhet
besturen vanhetproces,hetoptimaliserenen
automatiserenvanmembraanreinigingen en
hetopzetten vanstandaard membraantanks.
Dezetankskunnen,alszegoedwerken,via
multiplicatie worden ingezetopMBR-installatiesmeteengroterecapaciteit.
InmiddelsisderwziVarsseveldmeteen
capaciteitvan23.150i.e.en755kubiekemeter
peruur verkozentot demonstratie-installatie.
DezerwziisinbeheerbijhetWaterschapRijn
enIJsseleninmiddels besreksgereed.Begin
vorigjaar werdhetmembraandeelEuropees
aanbesteed enisnaeenlangeprocedureeen
keuzegemaaktvoordeinstallatievanZenon
membranen.Vanuitmeerdereoverwegingen
washetoorspronkelijkdebedoelingomde
rwziVarssevelduittevoerenmettweeverschillendemembraansystemen. Opgrondvan
technischeenkostenoverwegingen hebben
WaterschapRijnenIJsselenSTOWAechter
moetenbesluiten totderealisatiemeteen
membraansysteem. Het aanbestedingstraject
heeft alsgevolghiervanbeduidend langer
geduurd danwasvoorzien.Uitgaandevande
huidigeplanningzalderwziVarsseveldmedio
2004wordenopgestart.Eenbreedopgezet
onderzoekzalvervolgensplaatsvindenomde
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noodzakelijkekennistegenererendiebijde
verdereopschalingvandeMBR-technologie
noodzakelijk wordtgeacht.Omhetprogrammasnelensuccesvoltekunnen doorlopen,
wordt voorgesteld omruimschoots voordatde
demonstratie-installatie wordtopgestart,een
pilotinstallatieopderwziVarsseveldin bedrijf
tenemen.Hiermeewordtdeoprwzi Beverwijk
en Maasbommelopgedaneervaringverder
uitgebouwd.
Definancieringvoordezetweedefasevan
deMBR-ontwikkelingkomtvoorrekeningvan
diversepartijen.Naast bijdragen vandedirect
betrokken partijen wordtsignificante investerings-subsidieontvangen vanhetLIFE-fonds
enE1NP. Daarnaastdraagt metnamevoorhet
onderzoeks-enontwikkelingsdeelSTOWA
financieel bijvanuithetingesteldeinnovatiefonds.DewaterbeheerderswildeninSTOWAverband meergrensverleggend en innovatief
onderzoekverrichten.Hetinnovatiefonds is
bedoeldomrisico'senextrakostendieverbondenzijnaandezoektocht naarinnovatieals
sectorgezamenlijk tedragen.Hetfonds wordt
alseersteingezetbijde verdereomwikkeling
vandeMBR-technologie teVarsseveld.
Fase j
Derealisatievanmeerderegrootschalige
MBR-installatiesinfase3vanhetontwikkelingstraject heeft medetotdoelomtekomen
toteenvolwassenmarkt,waarindeprijsvormingvanMBR-installaties positiefwordt
beïnvloed.Naastdeverdergaandeontwikkelingophetgebiedvan membraantechnologie,
dienthierbij vooralooktewordengedachtaan
deverdereontwikkelingvanhetMBR-concept

PüotitutallarieopderwziHilversum(foto:DWR).

alsgeheel.Inmiddelsisbijvoorbeeld duidelijk
gewordendatmetnameookdevoorbehandelingvaneenMBR-installatievraagtomverderetechnischeen kostenoptimalisaties.
Enkele kritische noten
Anno2003 kanwordengestelddatNederlandinzeerkortetijd significant heeft bijgedragenaandewereldwijdeontwikkelingvan
deMBR-technologie.Deimpulsen vanuit het
pilotonderzoekopderwziBeverwijk hebben
hetimagovanNederlandduidelijk versterkt.
Inhetbuitenland wordtopgroteschaalin
onderzoekenuitvoeringvanprojecten gebruik
gemaaktvaninNederland verkregen resultaten.Ookdenationalesamenwerkingdieis
bereikt,oogstinhetbuitenland waardering.
Tochmagdevraagwordengesteld ofNederlandzichdaarmeetevredenmagstellen.Zijn
erpunten voorverbeteringteonderkennen?
Hetantwoord daaropisbevestigend.
TeneindekennisvandeMBR-technologie
binnendeNederlandsefundamentele instellingentevergrotenenkennisuitwisseling te
bevorderen,zijn velepartijen indeafgelopen
periodebijhetontwikkelingstraject betrokken.Medeopgrond hiervanwordtopvele
Nederlandse universiteiten thansMBR-onderzoekverrichtenbiedtdezesituatie eenuitgelezenkansomdeverdere ontwikkelingvan
dezetechnologiegezamenlijk optepakken.
Vanuithet oogpuntvandekwaliteitvan fundamenteel milieu-onderzoek inzijn algemeenheid isjarengeledenreedsaangegeven dateen
meerstrucrureel samenwerkingsverband op
zowelnationaal alsinternationaal niveau wenselijkzouzijn.Totophedenmoetworden

geconstateerddatondanksverschillende
pogingenhiertoe,eendergelijke samenwerkingnognietisontstaan.
DeMBR-ontwikkelingkaneenimpuls
betekenen voordeeconomischeactiviteiten in
deNederlandsewatersector.Een belangrijk
aantalNederlandse bedrijven isinmiddels bij
hetonderzoekendeontwikkelingvande
membraanbioreactor-rechnologiebetrokken
geraakt.Alsechtereenvergelijking wordt
gemaaktmetdehuidigeontwikkeling inde
omringende landendoemtdevraagopof
Nederlandgebruikmaaktvandeverkregen
positie.Zowordtinondermeer Duitslandde
ontwikkelingvandeMBR-technologiesterk
vanuitderijksoverheid gestimuleerd.Vele
universiteiten wordengefinancierd omonderzoekophetgebiedvanMBR-technologiete
bekostigen.Hieruitkomenproduktontwikkelingen naarvorendievervolgensinprivate
ondernemingen wordenondergebrachten
dooropnieuwdezelfde rijksoverheid worden
ondersteund.Tenslotteisdecirkelmetde
waterbeheerders ronddieookophun beurt
ondersteuningvanderijksoverheid ontvangenbijhetaangaan vanderisico'sdiesamenhangenmetderealisatievangroteMBRinstallaties.Opdezewijzewordteen
'vliegwiel'aangedrevendatnaarverwachting
zichzelfvrijsnelzalkunnen bedruipen.
DeNederlandsewatersectorheeftdeafgelopenjaren metdeMBR-ontwikkelingaangetoonddatzeinstaatisominkortetijdeen
samenwerkingtotstand tebrengen.Deinvesteringendiegezamenlijk zijngedaanhebben
geleidtoteennieteerderontstaneovereenstemmingtussenverschillendepartijen.De
opzetvanhetSTOWA-innovatiefondsisdaarvanéénfacet.Hetisdeuitdagingomhiervan
ookeconomischdevruchten tegaanplukken.
Desteunvanderijksoverheid zalhierbij noodzakelijkzijnenzalactiefmoetenworden
gevraagd. «"
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