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De door werkgroep VI van de Coördinatiecommissie Uitvoering Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren (CUWVO) ingestelde subwerkgroep 

"Vuilstortplaatsen" heeft een rapport opgesteld met als titel: 

"Zuivering van percolatiewater van stortplaatsen voor voornamelijk 

huishoudelijke afvalstoffen". 
In het rapport worden onder meer aanbevelingen gedaan met betrekking 

tot toe te passen zuiveringstechnieken en aan het te lozen 

percolatiewater te stellen eisen. 

In dit supplement is een aantal bijlagen, behorende bij het 

onderhavige rapport, opgenomen. Het betreft de navolgende bijlagen: 
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BIJLAGE 2 

Technische maatregelen met betrekking tot percolatiewater 
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Maatregelen met betrekking tot percolatiewater 

Bij infiltratie van neerslag in een stortlichaam zal de hoeveelheid 

geborgen water toenemen. 

In principe neemt, in tijd gezien, de hoeveelheid percolatiewater toe 
totdat het neerslagoverschot is bereikt. Daarna is de hoeveelheid 

percolatiewater in de tijd constant. In de praktijk blijkt veelal dat 

vrijwel direct na het storten percolatiewater ontstaat: ook worden op 
sommige stortplaatsen hoge waterstanden in het stortlichaam gsconsta- 

teerd. De bepalende factoren in deze zijn nog niet duidelijk. 

ûm de invloed van percolatiewater op de omgeving van een vuilstort 

tot een minimum te beperken dienen maatregelen te worden getroffen 

volgens de zogenaamde 1.B.C.-criteria. 

Het nemen van maatregelen strekt zich uit over de diverse fasen waar- 

in een vuilstort zich kan bevinden. 

Tijdens de aanlegfase moeten isolerende voorzieningen worden getrof- 

fen waardoor percolatiewater niet in contact kan komen met grond- 

water. De natuurlijke hydrologische situatie mag de waterhuishouding 

binnen een stortlichaam niet beïnvloeden. Dergelijke voorzieningen 

bestaan uit een bodemafdichting tussen het afval en de ondergrond. 

Toegepast kunnen worden kunstoffolies of natuurlijke bodemmaterialen; 

de laatste bijvoorbeeld bestaande uit klei al dan niet met toevoe- 

gingen van bentoniet. 

Ter bescherming van de afdichting dient een laag goed doorlatend zand 

(korreldiameter > 0,25 mm) van minimaal 0,25 m te worden aangebracht, 

welke tevens een watervoerende functie bezit. De afdichting moet wor- 

den doorgetrokken tot de bovenkant van een ringdijk, welke een vuil- 

stortplaats dient te omsluiten. Door het omdijken van een (deel van 

een) stortplaats ontstaat compartimentering zodat per compartiment 

beheersmaatregelen mogelijk zijn met betrekking tot opvang en behan- 

deling van percolatiewater en eventuele gasbeheersingssystemen. 
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ûmdat uittreding van percolatiewater niet toelaatbaar wordt geacht 
zal volgens de Richtlijn Gecontroleerd Storten van het Ministerie van 
VROM (1985) (literatuur 14) altijd een systeem voor opvang en afvoer 
van het percolatiewater moeten worden aangelegd. 
De kosten van het drainagestelsel bedragen 2,5% van de totale kosten 

van het opvangsysteem (lit. 19). 

Aanbevolen wordt geribbelde PVC of polyetheen drains maximaal om de 
20 m aan te brengen. 
Door de gecompartimenteerde inrichting van een vuilstort en het aan- 

brengen van een bodemisolatie ontstaat een hydrologisch (beter) be- 

heersbare situatie, terwijl door bemonstering en analyse kwaliteits- 

beheersing van het percolatiewater mogelijk wordt. In deze fase kun- 

nen ook aanvullende maatregelen worden genomen die tot doel hebben de 
kwaliteit van het percolatiewater te beïnvloeden. Hierbij wordt ge- 

dacht aan recirculatiesystemen voor percolatiewater. 
Het stortlichaam kan daarbij worden benut als tijdelijke berging van 

percolatiewater. In gevallen dat een zuivering in eigen beheer wordt 

uitgevoerd, kan bij storingen van de installatie het overschot aan 

percolatiewater tijdelijk worden gerecirculeerd. 

Op basis van literatuurgegevens (o.a. lit. 4 ,  17) wordt verondersteld 

dat een stort door recirculatie van percolatiewater sneller in de 
methanogene fase kan komen. ûmdat ook ervaringen bekend zijn waarbij 

dit juist niet het geval is, bestaat hierover echter geen volstrekte 
duidelijkheid. 

Een infiltratiesysteem ten behoeve van de recirculatie dient ruim 

onder het bovenoppervlak te worden aangelegd. Bij infiltratie van 

percolatiewater via het bovenoppervlak kan stankhinder en vegetatie- 

schade ontstaan. 

In de eindfase van een vuilstort (compartiment) moet het ctortlichaam 

worden afgedekt. 
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Toegepast kunnen worden een kunstoffolie of natuurlijke bodemmateria- 
len, al dan niet met toevoegingen zoals bentoniet of cement. Door het 

aanbrengen van de afdichtingslaag kan de hoeveelheid water die het 

afval binnendringt verder worden teruggedrongen of voorkomen. De 

dikte en de doorlatendheid van de afdichtingslaag van natuurlijke 
bodemmaterialen bepalen het vochtabsorberend vermogen en zijn daarom 

van invloed op de mate van infiltratie van neerslag. 

Daarnaast kan een afdeklaag bestaande uit grond met een vochtbuf- 

ferende werking, gecombineerd met een aan de situatie goed aangepaste 
begroeiing, de verdamping bevorderen en daarmee de infiltratiecapaci- 

teit van een stortlichaam beperken. 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van natuurlijke bodemmaterialen als 

afdekgrond, moeten deze zodanig van samenstelling zijn, dat bij af- 

stroming van de neerslag deze niet wordt verontreinigd. 

Bij de inrichting van een stortplaats moet er rekening mee worden 

gehouden, dat de afdichtings (afdek) laag een effect kan hebben op de 

stabiliteit van de taluds íafschuifriciso). 

Een afdeklaag zal de mogelijkheden voor direct contact met het afval 
tegengaan, de risico's voor verspreiding van verontreiniging via de 

fauna verminderen en het optreden van zwerfvuil voorkomen. 

De controlemaatregelen worden zowel tijdens de exploitatie- en de 
eindfase als tijdens de nazorgfase genomen. De maatregelen hebben 

betrekking op de bewaking van de kwantiteit en de kwaliteit van het 

percolatiewater en de behandeling daarvan. De controlemaatregelen 

dienen zich dus uit te strekken tot de drainage en eventuele gasont- 
trekkingssystemen. Dit kan gebeuren door ofwel het functioneren van 

de technische voorzieningen direct te controleren ofwel de emissies, 

die ondanks de technische voorzieningen optreden, te meten. 
ûpgemerkt wordt dat het functioneren van een aantal technische voor- 
zieningen, met name van de afdichtingslagen, moeilijk direct contro- 

leerbaar is. 

Bij het ontwerp en de aanleg van de technische voorzieningen moet 
rekening worden gehouden met de klink van het stortlichaam en de zet- 

ting van de ondergrond. 
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Overzicht van in de enquête opgenomen vuilstortplaatsen 
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Overzicht van vuilstortplaatsen die in de enquête zijn opgenomen 

Achtereenvolgens zijn steeds de naam van het stort, de plaats van 

ligging en de betrokken waterkwaliteitsbeheerder aangegeven. 

1. 

2 .  

3.  

4.  

5 .  

6 .  

7.  

8 .  

9. 

10. 

"N.V. Vuilafvoermaatschappij VAM" te Wijster 
(Zuiveringsschap Drenthe) 

"Ouwst erhaule" te Ouws t erhaule 

(Provincie Friesland) 

"Veendam" te Veendam 

(Provincie Groningen) 

"Kloosterlaan" te Delfzijl 

(Provincie Groningen) 

"Ri kkerink" te Ambt -Delden 

(Waterschap Regge en Dinkel) 

"Lelystad" te Lelystad 

(Rijkswaterstaat, directie Zuiderzeewerken) 

"Gelderse Vuilstorten B.V." te Westervoort 

(Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland) 

"Stortplaats Omega B.V. 'I  te Wilnis 

(Provincie Utrecht) 

"Tuttelhoek" te Scherpenisse 

(Waterschap Tholen) 

"Kerkwe rve" te Se rooskerke 

(Waterschap Schouwen-Duiveland) 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

"G.P. de Groot B.V." t e  Heiloo 
(Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland 
en Westfriesland) 

"Centraal Afval Verwerkingsbedrijf (C.A.V.)"  te Westwoud 
(Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland 

en Westfriesland) 

"Nagelbeek" te Schinnen 

(Waterschap Zuiveringsschap Limburg) 

"Venray's Broek'' te Venray 

(Waterschap Zuiveringsschap Limburg) 

"Afvalstoff enverwerking Bavel-Dorst" te Bavel-Dorst 

(Hoogheemraadschap West-Brabant) 

" N . V .  Regionale Afvalverwerkingsmaatschappij Zuid-Oost Brabant 

(RAZOBI" te Nuenen 

(Waterschap De Dommel) 

"Oss" te Oss 

(Waterschap De Dommel) 

"Dekkerspolder" te Sas van Gent 
(Provincie Zeeland) 

"Ge ldermal sen'' te Ge ldermalsen 
(Zuiveringsschap Rivierenland) 
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BIJLAGE 4 

Enquête f ormul i er 
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Vraagstelling naar 8pecifieke gegevene iet betrekking tot afvalstortplaatsen 

ten behoeve van een inventarisatie van de werkgroep "Vuiletortplaatsen" van 

cu14rvO VI (Comiasie Uitvoering Wet Verontreiniging Opp ervlaktewateren). 

1. Algemeen. 

1.1. - naPm waterkwaliteitabeheerder/provlncle; 
- adres; 
- postcode; plaats; 

- naam kontaktpersoon (1) ; 
af deling ; 

telefoonnummer ; 

- naam kOnt.Ltpet8OOn (2) ; 

afdeling ; 

telefoonnummer ; 
/- 

/' 

1.2. - naam betreffende vuilstortplaats; 
- adres; 
- postcode; plaats; 

1.3. - naam eigenaar vuilstortplaats; 
- adres; 
- postcode; plaats; 

1.4. - naam beheerder vuilstortplaats; 
- adres; 
- postcode; plaats ; 

- naam kontaktpersoon; 

gemeente ; 

gemeente ; 

gemeente ; 

gemeente ; 

telefoonnummer; 

1.5. Is er een vergunning ingevolge de W.V.O. of ingevolge een lozings- 

verordening verleend voor de lozing(-en); zo ja, 6.v.p. een afmchrift 

hiervan bijvoegen. 
Sinde wanneer wordt er geloosd? 

1.6. Ie er een vergunning Ingevolge de Afvalstoffenwet verleend voor de 

inrichting; zo ja, e.v.p. een afschrift hiervan bijvoegen. 

N.B. Voor eventuele vragen over dit formulier kunt u zich wenden tot 

dhr. H..Warmer (D.B.W./RïZA Lelystad), telnr. 03200 - 40874 of dhr. 
L. .Slangen (P.W. Groningen) , telnr. O50 - 164013. 
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- 

4 .  AFVALWATERSITUATIE 

- . . . . . . . . . . . . . .  

- . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  

4.1. Ie er sprake van een natuurlijke of - ja : natuurlijke/kunstmatige 
kunstmatig gecreëerde kwelsituatie? - nee 
Zo ja, hoe groot is de kwel? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .mm/ etm. 

.................... rm/j aar 

- - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4 . 2 .  

4 . 3 .  

Op welke afstand ligt de zool van - . . . . . . . . . .  m boven het 

hoogst te verwachten grondwaterpeil - .......... m beneden het 

de stortplaats boven of beneden het grondwat er 

grondwater (na zetting en inklinking)? 

Geef in onderstaande tabel aan op welke wijze het percolatiewater, 

eventueel kwelwater en oppervlakkig afstromend regenwater en eventuele 

andere afvalwaterstromen in de riolering of in oppervlaktewater worden 

geloosd. 

a. percolatiewater 

b. kwelwater 

opperv1.afstr. 
regenwater 

water van terreir 
waar niet op is 
gestort 

e. huishoudelijk 
afvalwater 

f .  laboratorium- 
af valwater 

m 
1 
1 
0.i 
o.( 
d 
U 

- . . . . . .  

- . . . . . .  

- . . . . . .  

- ...... 

- . . . . . .  

- . . . . . .  

O 
O 

a 
rl 
Q 
B 

1 

- M  
R E  
P ) d  
M h  

Q 
h 4  
a 0  
5 4  
E h  

....... 

....... 

....... 

....... 

a a 
O 

L. 
h Q  
5 0  
0 6  
E L  

- . . . . .  

- ... 

- . . . . .  

- ..... 

I I 

4.4. Indien gebruik wordt gemaakt van een 
3 

verzamelsloot, welke inhoud heeft deze? .................... rn 

4.5. Hoe vindt de afvoer vanuit de verzamel- - natuurlijke afstroming 
sloot plaats? - m.b.v. een pomp (cap. ........... l/c 

- ...................... 
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I 

kapociteit roort afvalwater voorziening type 
(zie 4.3.) 

- - - *.a, sept ic t Onk ( -8 ) ......................... ..................... 

- - b. bezinkput(ten) - ......................... ..................... 

c .  OXpd8tieBlOOt/VijVer -.......... - ............... - ..................... 
d. ONO-installatie - - - ......................... ..................... 

- - e. hyperfiltratie inst. -.......... ............... ..................... 

- f. ................... - .......... ..................... 

- - g. ................... .......... ..................... 
i 

4.7. Van de in 4.6. genoemde voorzieningen zo mogelijk afmetingen (a/c), 

beschrijvingen (d/etc) en tekeningen bijvoegen. Voor zover van toepassing 

ook de bediening en gebruikte hulp-chemicaliën aangeven. 

4.8. Welke verontreinigende rtoffen komen voor in grondwater en/of de 

onder 4.3. genoemde afvalrtroicn. De uialyrererultaten hiervan bijvoegen 

en aangeven op welke rtroien ze precier betrekking hebben. 

- bij anAlyS08 vaa grondwater ook anngeven op welke diepte de monster6 
zijn genomen. 

- bij toeparring van een onder 4.6. genoemde voorziening ZO mogelijk 

niet alleen de effluent-cijfers opgeven iaar ook de r~menstelling 

van de onbehrndelde afvalwaterrtroom. 

- geef op een tekening ook zo duidelijk mogelijk de plaatren van de 
ionsterpunten aan (zie ook 3.7.). 
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2 .  KATEGORIEEN AFVALSTOFFEN 

2.1. Welke kategorieën afvalstoffen zijn of worden er gestort en hoeveel? 

kategorieën ton/jaar 
I Stedelijk afval: 

-huishoudelijk afval ........ 
-grof gezinsvuil ........ 
-veegvuil en markt- 

af val ........ 
-plant soenafval . . . . . . . .  
-overige . . . . . . . .  

I 1  Bedrijfsafval: 

-bouw- en sloopafval . . . . . . . .  
-rioolslib ........ 
-agrarisch afval ........ 
-ziekenhuisafval ........ 
. . . . . . . . . . . . . . .  - ........ 

kat ego r i eën  

111 Bijzonder índus- 

ton/ jaar 

trieel en chemisch 

afval : 
-bedrijfs- en sloop- 

afval . . . . . . .  
-verontreinigde 

grond . . . . . . .  
-verbrandingSresten . . . . . . .  
-chemische afval- 

stoffen en afge- 

werkte olie . . . . . . .  
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

IV Diversen: 

-autowrakken/banden . . . . . . .  
-baggerspecie . . . . . . .  
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2 . 2 .  rijn bepaalde (kategorieen) stoffen - nee 
van storting uitgesloten? - ja, namelijk ...................... 
Zo ja, welke? ................................... 

................................... 
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3. INRICHTING VAN DE STORTPLAATS 

3.1. Met ingang van welke datum is of wordt d@tum fngebniikname: 

de stortplrots in gebrufk genomen en ......................... 
wanneer zal deze geheel zijn volge- datum volgtitort: 

stort? ......................... 

3.2. tloe groot i s  de totale oppervlakte ..................... ha 
van de 8tortplarte, inclusief het 

eventueel reed8 volgestorte deel? 

3.3. Welk deel van de totale oppervlakte ..................... ha 

is thans reeds volgestort? 

3.4. Wordt in duidelijk van elkaar geschef- - ja 
den kompartimenten gestort? - nee 
Zo ja, wordt per kompartiaent één kate- - ja 
gorie afvaletoffen gestort? - nee 

Zo ja, geef dan op een afzonderlijke 

bijlage aan hoe dit geschiedt en om 

welke afvalstoffen het gaat. 

3.5. Is of wordt de gnderkant van destorttlaata ja, materfapl .............. 
. . . . . . . . . . . . . .  dikte 

voorzien yan ee- rloe2etofdichte laag? - nee 

3.6. Hoe is of wordt de bovenkant van de stortplaats afgewerkt? 

-natuurlijke matexirlen, -vloetstofdichte larg, -inzaaì/fnplant 
nl. ................... nl. ................. 
....................... ..................... - .................... 
dikte ................. dikte ............... .................... 

3.7. Geef op een 8ituatietekening met dwarsdooronede aan op welke wijze de 

8tOrtpl88t8 i8 of wordt ingericht (InClUsIef fasering)  . Geef eveneens 
de dikte van de afzonderlijke atortlagen aan, almmede de af8tanden 

tot de omringende oppervlaktewateren, de 8ituering van peilbuizen 

en/of andere bemonsteringspunten en de plaat8 van een eventueel 

aanwezig zuiveringasysteem. Voeg zo mogelijk een inrichtinaspian toe. 
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BIJLAGE 5 

Verdeling van de neerslag naar plaats en tijd 

Uit: Buishand, T.A. en Velds, C.A., 

Neerslag en verdamping, 

Reeks Klimaat van Nederland. KNMI De Bilt, 1980. 
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6.1 Verdeling van de d g  o..r plirta LII is rijd 

In de  klimatolope wordt veel van nonnaalwaarden of. kortweg. normalen gebruik gemaakt 
om het klimaat o p  e n  bepaalde plaats te karaktenuren.  Een normaal i s  de gemiddelde 
waarde van e n  bepaalde grootheid ( b i j v o o r k i d  de manimumicmperaiuur in ~ u l i  orde 
nars lapsom in april) over het mee51 r m n t e  !O-jange tijdvak kg:nncnd met een jaar dat 
cicdigi op een cijfer I .  In dit geval is de referentiepcnode voor een gemiddelde dus bet tijdvak 
;541-1970. Helaas IS het niet altijd moge!rjk cen normaal te geven daar soms de reeksen niet 
voi&xnde lang ujn. Dit is bijvoorbeeld her geval als men op verschillende piaatxn 
narAaghoeveclheden bij verschillende synop:tsche omstandigheden uil vergelijken. 
Daartegenover staat dar hei soms wenselijk is om ober een langer tijdvak dan 30jaar te 
middelen. S a r s l a g  IS namelijk sterk variabel in de tijd en J e  normaal kan daardoor sterk 
afwijken van gemiddelden OV- andere 30-jarige rijdvakkcn. Japnnathan  et al. (1967). Een 
normaal van bijvoorbeeld een julisom venoont relatief meer fluctuaties dan de normaal van 
een jaarsom. Wil men neerslagsommen over kone  duren (maand of decade) onderling 
vergelijken dan  is het Jan te bevelen om het gemiddelde over ccn langer tijdvak dan 30 jaar te 

bepalen. 

Dr gemiddzlde jourlijkst neers/oghoe'i.ee/hrid. in  figuur 6.1 is de gemiddelde jaarsom voor hei 
tijdvak 1941-1970 gegeven. Uit de figuur l a s t  men af dar her jaargemiddelde varieen van 
ruim 700 tot 950 mm. Met nadruk zij erop gewezen dai  hei hier gemeten 
neerslaghoeveelheden bctrefi . Tengevolge van metifouten (zie 3.2) u jn  de  werkelijiie 
neerslaghoe\eelheden iets hogcr dan in figuur b.1 is aangegeven. Hei grootste gedeelte van de 
neerslag valt in de vorm van regen. siechtsongevcer 3". in de vorm van sneeuw. 
De natste plaatsen in Nder iand  zijn de Veluwe en de omgeving \an  Vaals. Betrekkelijk nat 
zijn verder hei Drentse platwu en het oosten ban Fnesland. de heuvels van Overijsse!. de 
Utrechtse heuvelrug en gebieden achter de Hollandse duinen. De aroogsre delen van 
Ntderland n j n  de G r o n i n p t  Waddcniusi. delen van de IJsselmterkusr. de Zeeuwse en 
Z u ~ d h o i l a n d u  eilanden. het oosten van Brabant en hei noorden en midden \an Limburg 

F i p r  6.1 
Gemi&iel& jaarsom 
(normaal) voor her 
t i j d d  1941-1970. . 

- :f? 

Opvallend is dat de hoogste jaargemiddelden voorkomen in de hoger gelegen delen van 
Nederland Dit is het gcbolg van de invloed van het relief op dc necrslag\crdeling 
Een p o t e  gradiënt wordt gevonden in Zuid-Limburg. waar dc gemiddelde jaarsom in 

zuidelijke nchting ster). roeneemt. In de klgischc Ardennen uordt op sommige plaatsen e n  
gemiddelde jaarsom ban 1001i mm gevonden Sast her relief heeft \ ooral de  tcc een 
bel.ìngn!ke inriocd o p  d t  nccrslag\erdeling in htderiand 
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BIJLAGE 6 

Gegevens over samenstelling percolatiewater 
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KOnzentrations,kereicn 
Gehalte in Mikrogrammliter (pp31 

Parazeur Pmownahmesteiien - 
SC S i  Só RiSch 

frichiomerhen 4 s 2 2  n. n . 4 . 8  n. n.-2.9 
Tc!rachlormeman n. n. n. n.4.1 n. n.4.1 
Trrhiore!hen 20-1500 n. n. n. n.-3,2 
fe:rocn!oreihen 2261 n. n. n. n. 
1, : . 1 -Tnchiawnm 1 . O 4 3  n. n. n. n. 
Surnre I?icf.:cmenzoie 37-120 n. n.-2.6 25-3 
1,2.?.Tn;r,iozmz~; 26270 n. n. n. n. 
1 .2.d.Tncriior=ercoi 30-’700 n. n.4.24 n. n. 
1.3.5-Tn:r.,oiwnzoi 9. i -59 n. n. n. n. 
HCB 6.3-110 n. n. 5.6 
5urr.me ùicziannenoie 4 7 ~ 8 0  n. n. n. n. 
2.:.5-Tnct~oznanoi 2srs00 n. n. n. n.4.5 
Summe T-tr.:omneno!e 547-: 630 n. n. n. n.4.5 
Penla:n!crpner;oi (PCP; -70 n. n . 4 . 5  n. n.-’2 
a-nCH 52-245 O.W.62 n. n . 4 . i  
j - C H  6.6-58 n. n.4.15 n. n .4 .27  
..-HSH 5.1-32 n. n.4.04 n. n.4.02 
S-rCCH 24.1-200 O.: W.41 n. n.4.2: 
f-HC;% 5.4-2 0.31-0.54 n. n.4.w 
2.4.5-7-S.kre LI. Saize n. n.-i0 n. n. n. n. 
2.4 5 - Ï - S a m e s w  n. n. n. n. n. n. 
PVB 0.7-97 n. n . 4 3  25-L6 
Paratnion n. n. n. n. n. n. 
Paraoxon n. n. n. n. n. n. 
Benr3i öû-36 n. n. n. n.48 
Tok31 300-05u n. n. 
Xvic!e 3%-7400 n. n.-2.4 10-Z 
Nar.triaiin 00 n. n . 4 . 7  2! 
P4H 
~ . ~ - S E ! X Z ~ E  i n. n.-:2 n. n.4.16 n. n.4.63 
1 .l;.Eenz:eyen 0.21 0.07 0.51 
Fjp.- _. cn inEn  2390 n. n.-1.5 n. n.d.2 
I ~ J Y ;  I 1.2.3alpyren n. , I.-1 6 n.  n. n. n.-: .3 
A.rl?Zce!-I 5.7 n. n. n. n. 
Peran!r;ren 8.7-33 n. n.-n n. n.-r 1 
Pyren 1.1 0.35 n. n. 
CiRS&!-I 0 . 3  0.56 4.5 
1 L-Benzzgin-acen o.; 1 0.22 1.4 
1 .î-Fe?:zvrei 0.34 0.16 1.5 
PEWiEfi 0.06 0.04 n. n. 
An;:an‘-:on 0.03 n. n o.: 1 

. 1.2.5 5-C..:enrar,rhrace* 0.:2 n. n. n n. 

n. n.-: .7 

F;uo.€n 8.i-43 1.2 5.a 

~ 

0.5-1 .8 
n. n . 4 . 1  
n. n.4.8 
n. n . 4 . 2  
n n. 
2.7-5.4 
n. n . 4 . s  
n. n.-2.4 
0.2-2.7 
0.064.2 
0-26 
7 3 - 4 3  
1 9 . 1 4 . 8  
n. n . 4 . 4  
0.02-3.8 
n. n.4.49 
0.03-0.2 
0.03-: .a 
0.1-2.7 
n. n. 

0.8-5.6 
n. n. 

n. n. 
n. n. 
n. m-7.1 
n. n.4.2 
n. n.-i 5 
n. n.-l.2 

n. n.-O.! 1 
0.13 
n. m-1.1 

n. 9. 
n. n.4.S 
0.27 
1.24 
n n. 
0.74 
n. n. 
n. n. 
n n. 

n. F. 

n. n. 

Organische microverontreinigingen in percolatiewater (lit.5) 
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.. Chemicd d y s i r  of Fitchburg Ieachaic samplcd on S/i4!83 

Concentmtim 
ímgLi 

V a k  Org~iCr 
Vinyl Chlonác 
Methylene Chloride 
Trans-IJ- dichloreihylcne 
Tolucne 
Eth ylknzene 
Merh ylethyiketone 
Meth ylirobucyikctone 
2-hcunonc 

PertMda' 
Chlordzm 
IoJL3phem 
AI1 othcrs 

0.499 
0.020 
O.'& 

0.378 
0.11s 
0.470 
O. 1 i 6  
0.148 

noc detectcd 
wt derccitd 
< I  

Idcniificd cornpounds in luchatn rrom 5 differmi Lnd6llr 
Lndfill 

~ 

Component 1 2 3 4 S 

B Aromal= o r b o r ) l r  aada x x  X X - .  x x  x x x  X X X  

C Meihyiphcnolr x x  X ND x x  x x  
D Eihylphenolr X X ND X * 
E MCPA ( ~ t h l o i ~ 2 ~ m c l h y l ~ h r n o ~ ~ ~ a ~ i c  rad X N D  ND XD ND 

mcthylphenoiy)propionic acid X ND KD WD X 

H Alkyltrazcm- x x  X X ND x x  

K Aromruc akoholr ND x X ND ND 
L Naphthahu X ND ND ND ND 
M Tncthyi phosphaie X ND ND ND ND 
N Tnbulyl phosphaic ND ND X ND ND 
O Sulphw ND N D  X ND N D  

A Aliphais ~ h o ~ y l ~  aods x x x  x x x  x x x  x x x x  x a x x  

F MCCQPTOP 2-(*mlor0-2- 

G Dtchlorprop 2-(2.4-d1chlorophcnoxy)propion~ m d  ND N D  ND ND X 

I AlipLir campoundi 
(hbdrmrbons. ikoholr and keions) x x x x  x x x  x x x  ND x x x  

PBcnarnc - NA NA NA NA X 

Q lolucnc NA NA NA NA X 

R Tnchlornihykne NA NA NA NA X 

5 Teiachlororih>lcnc NA - NA NA NA X 

NA-nol arulyud. ND-nol  deialed 
x i-IOppm. x x 1&100ppm. x x x iW1000pprn x x x x 1ooOppai 

Organische microverontreinigingen in percolatiewater. (lit. 261 
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BIJLAGE 7 

Zuiveringstechnieken voor percolatiewater 
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1. INLEIDING 

In deze bijlage worden een aantal biologische en fysisch/chemische 
zuiveringstechnieken voor de 

ven. Deze technieken zijn: 

biologisch 

fysisch/chemisch 

andere mogelijkheden - 
- 

behandeling van percolatiewater beschre- 

aërobe zuivering met stikstofverni j- 

der ing : 
anaërobe zuivering. 

hyperfiltratie; 

verdamping; 
flocculatie/precipitatie: 

ionenwisseling; 

adsorptie aan actief kool; 
chemische oxydatie: 

verbranding. 

recirculatie in het stort; 

afvoer naar de rwzi; 
riet en biezenvelden; 

gecontroleerde landbehandeling. 
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2. BIOLOGISCHE ZUIVERINGSTECHNIEEUN 

2.1 Aërobe zuivering met stikstof verwi j dering 

Aërobe afbraakprocessen verlopen in een zuurstof ri jk milieu. Daartoe 
vindt bij de aërobe zuivering voortdurend beluchting plaats van het 

te behandelen percolatiewater. 
Bij de afbraak ontstaat COz, H20 en energie. De energie wordt 

gebruikt voor de opbouw van nieuw celmateriaal. Bij de aërobe zui- 
vering ontstaat dan ook veel meer slib dan bij de anaërobe zuivering. 
Bij de aërobe zuivering is een vergaande BZV-verwijdering mogelijk. 
In het algemeen moet, om aan lozingseisen te kunnen voldoen, M de 

verwijdering van de biochemisch oxydeerbare organische stof een stik- 

stofvemijdering plaatsvinden door nitrificatie en denitrificatie. 

Stikstof kan pas in de nitraatvorm overgaan als de organische kool- 

stof tot CO2 en de waterstof tot H20 is geoxydeerd. Voor nitrifi- 
catie is extra zuurstof vereist. Vergaande nitrificatie zal slechts 

bij relatief laag belaste biologische zuiveringsinrichtingen kunnen 

plaatsvinden. Voor de denitrificatie wordt de zuurstoftoevoer ge- 

stopt. Door de denitrificerende bacteriën wordt bij voorkeur zuurstof 
als elektronenacceptor gebruikt. Voor de reductie van nitraat is 

daarom een nagenoeg of geheel zuurstofloos milieu vereist. Tevens is 
nu weer een koolstofbron nodig. Hiervoor kan influent (ongezuiverd 

percolatiewater) worden gebruikt, indien zich hierin voldoende biolo- 

gisch makkelijk afbreekbaar organisch materiaal bevindt. 

De voordelen van aërobe zuivering zijn: 
- 
- verwarming is niet nodig, bij omgevingstemperaturen worden goede 

het surplus slib is min of meer stabiel; 

rendementen gehaald: 

- een hoog rendement; 
- het opstarten verloopt snel; 
- het effluent bevat nagenoeg geen BZV meer; 
- zware metalen worden gedeeltelijk verwijderd door complexering 

en neerslag. 
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De 
- 

nadelen zijn: 
het proces vergt veel beluchtingsenergie; 
vanwege de relatief lage CZV- en BZV-belastingen zijn grote in- 
stallaties nodig; BZV-reducties van 95% of meer kunnen doorgaans 
worden bereikt bij hydraulische verblijftijden van 10-20 dagen 

en BZV-volumebelastingen van O, 5-1 ,O kg/m3 ; 
er ontstaat een grote hoeveelheid moeilijk ontwaterbaar slib; 
gezien de doorgaans lage P/BZV-verhouding van percolatiewater 

kan een P-dosering nodig zijn; 
indien een aansluitende nitrificatie moet plaatsvinden kan een 

pH-correctie nodig zijn; nitrificatie verloopt optimaal bij 

pH = 8,3:  

het effluent-CZV blijft hoog (500-3.000 mg/l), ook bij lang- 
durige beluchting, vanwege slecht afbreekbare fulvine- en humus- 

zuren in het percolaat; 
voor het tegenhouden van zwevend surplusslib kan een zandfilter 

of iets dergelijks noodzakelijk zijn. 

2.1.2 Praktijkervaringen aërobe zuivering met stikstofverwi jdering 

Bij de N.V. VAM is in 1984 en 1985 een aantal aërobe zuiveringssy- 
stemen beproefd op semi-technische schaal voor de zuivering van het 
enigszins verdunde percolatiewater van het stortterrein (lit 16, 17, 

18). Het stort is samengesteld uit huishoudelijke en bedrijfsafval- 

stoffen. 
Het percolatiewater kan worden gekarakteriseerd als methanogeen ge- 

stabiliseerd: dat wil zeggen een laag BZV-gehalte, een hoge CZVIBZV- 

verhouding en een hoog ammoniumgehalte. 

Een aërobe zuivering, uitgevoerd met een uit vier secties bestaande 
biorotor, leverde de in tabel 1 genoemde rendementen op. 
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inf luent 
mg/l 

effluent 
mg/ 1 

verwi jderings 
rendement % 

czv 1.770 - 3.150 1.665 - 2.900 1 - 22 
BZV 31 - 335 11 - 102 44 - 84 
N-K j 530 - 840 51 - 188 73 - 92 
NH4-N 460 - 685 6 - 82 86 - 99 

Tabel 1. Zuiveringsrendement bij behandeling van percolatiewater 

do0 r bi o ro t o r en. 

Stikstofverbinden werden omgezet in nitriet en nitraat. 
Met betrekking tot de zware metalen zijn bij zuivering gemiddeld de 

in tabel 2 gegeven verwijderingsrendementen gevonden; voor Cd en As 

waren de influentwaarden te laag waren om eeri betrouwbaar rendement 

te berekenen. 

Onderzoek VAM Uit lit. 19 op RWZI 

Fe 25 90 - 98 - 
Cd 90 - 96 40 - 60 
Cr 15 50 60 
Cu 15 50 70 
Hg 50 
Ni 5 50 30 - 60 
Pb 40 50 - 79 45 - 85 
Zn 10 99 50 - 80 
AS 90 50 - 80 

- - 

Tabel 2. Verwijderingsrendementen zware metalen. (in %) 

Bij een aërobe zuivering met een actief slibsysteem (nitrificatie) 

zijn de in tabel 3 genoemde rendementen gevonden. 

inf luent effluent verwijderings 
mg/ 1 mg/ 1 rendement % 

czv 2.640 - 3.060 2.860 - 3.250 - 
BZV 155 - 270 70 - 81 
N-Kj 675 - 830 164 - 196 
NH4-N 580 - 700 87 - 119 

41 - 72 
76 

83 - 85 

Tabel 3 .  Zuiveringsrendement percolatiewater met actief slibsysteem 
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Bij denitrificatie van het in de biorotor gevormde NO -N en NO -N 

zijn bij een slibbelasting van 0,03-0,05 g N / g  slib, dag-rendementen 
bereikt van 99% of meer. De temperatuur varieerde van 8OC tot 18OC. 

Bij hogere belastingen is geen volledige denitrificatie mogelijk ge- 

bleken (0,13 g N/g slib/dag gaf een "overall" rendement van 7 8 % ) .  

Op basis van de resultaten wordt gesteld, dat met een éénslibsoort- 

systeem bij lage temperaturen (circa 5OC) een rendement van 99% kan 
worden gehaald bij de volgende slibbelastingen: 
NH4-N: circa 0,025 g N/g slibldag; 

NOx-N: circa 0,035 g N/g slibldag. 

2 3 

Uit diverse literatuuropgaven (lit.19) komt naar voren dat de BZV-re- 

ductie bij aëroob biologische systemen zeer goed is bij relatief lan- 
ge hydraulische verblijftijden van 10 dagen of meer. maar dat aan- 

zienlijke rest CZV belastingen achterblijven. In tabel 4 worden en- 

kele waarden voor de behandeling van zuur percolatiewater gegeven. 

~~~ ~ ~~ 

influent CZV influent BZV rendement CZV rendement BZV 

48.000 36.000 97 
48.000 36.000 99 
58.000 93 
58.000 97 
11.500 6.500 50 97 
12.000 8.200 94 99 

Tabel 4.  Rendementen aërobe behandeling zuur percolatiewater (lit. 1) 

Uit het onderzoek bij de N.V. VAM is gebleken dat de kosten voor de 
aërobe behandeling van methanogeen percolatiewater met nitrificatie 
en denitrificatie circa f 3,lO per m3 bedragen, exclusief lozings- 

heffingen. 
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Uitgesplitst zijn de kosten voor aerobe behandeling van methanogeen 

percolatiewater als volgt uitgedrukt in f/m3 

Rente en afschrijving investering: 1,oo 
Chemicalien 0,50 

Energie 0,80 

Bediening 0,40 

Onderhoud 0,20 

Slibafvoer 0,20 

Totaal 3,lO 

Voor de slibafvoer is gerekend met f 3,-per m3 slib, voldoende voor 
het terugvoeren van het slib naar het stortterrein. 

Een factor 4 tot 6 hogere kosten voor de behandeling van zuur perco- 

latiewater in vergelijking met methanogeen percolatiewater wordt ge- 
vonden door Venkatazamani (lit. 321, hetgeen leidt tot een kostprijs 
per m3 van f 12,25 tot f 18,60. 

2.2 Anaërobe zuivering 

2.2.1 Omschrijving 
------------ 

De afbraak van organische stoffen door anaërobe bacteriën vindt 

plaats in een zuurstofloos milieu. Hierbij ontstaat het energierijke 

methaangas, kooldioxide, andere afbraakprodukten en nieuw celma- 

teriaal. Het mengsel van methaangas (55-70%1 en kooldioxide (30-45%) 

is het zogenaamde stortgas; hierin kan zich ook nog waterstofsulfide, 
H2S ( <  1%) bevinden. 
Het stortgas kan worden aangewend ter dekking van (een gedeelte van 1 

de eigen energiebehoefte of worden geleverd aan derden. 

A l s  goed toepasbare anaërobe zuiveringssystemen voor zuivering van 
percolatiewater kunnen onder andere UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) en het fluid-bed-systeem genoemd worden. 



-30- 

De voordelen van anaërobe zuivering zijn: 
- hoge CZV-, BZV-belastingen mogelijk, waardoor de installaties 

relatief klein kunnen blijven; 

- winning van biogas; 

- er ontstaat slechts een kleine hoeveelheid goed ontwaterbaar 

slib; 

- nutrientendosering (PI is niet noodzakelijk; 
- door complexering en precipitatie wordt een gedeelte van de 

zware metalen verwijderd; 

- M stilstand is de zuivering weer snel op te starten. 

De nadelen van een anaëroob zuiveringssysteem zijn: 
- het slib dat ontstaat is niet stankvrij en moet beschouwd 

worden als chemisch afval door de hoge Concentratie zware 

metalen; 

- voor een hoge belasting en een goed rendement is verwarming 

nodig (tot 35OC); 

- bij verdunning van het percolatiewater kunnen hydraulische 

problemen ontstaan; 

- het rendement wordt nadelig beïnvloed door sterke fluctuaties 

in debiet en belasting; 

- het eerste opstarten van de installatie kost veel tijd; 

- het effluent bevat nog BZV, NH en zware metalen en moet 

dus nog worden nagezuiverd voordat geloosd kan worden op op- 

pervlaktewater. 

3 

2.2.2 Praktijkervaringen anaërobe zuivering .................................... 

Op de stortplaatsen te Tilburg en Westwoud is door middel van een 

UASB pilot-plant onderzoek verricht (lit.15). 

Van een aantal parameters zijn de rendementen gemiddeld als vermeld 

in tabel 5. 

Volumebelastingen varieerden van 7,3 kg CZV/m .d tot 9 kg 

CZV/m .d. 

3 

3 
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Ti 1 burg Wes twoud 

influent effluent reductie influent effluent reductie 
g/m3 g/m3 % g/m3 g/m3 % 

CZV 4.600 720 84 1.700 830 51 
N-K j 190 175 8 3 50 420 -17 
vetzuren 1.930 3 80 80 1.075 315 71 
P-tot . 6,8 1,6 76 - - - 
Cr 0,13 0,06 63 0.05 0,05 O 
Ni 0,12 0,05 59 0.05 0,04 14 
Cu 0,08 0,06 25 0,06 0,05 20 
Zn 1,14 0,19 83 1,1 1.1 O 
Pb 0,02 O, 006 70 0,04 0,03 20 
Cd 0,004 0,003 33 0,Ol 0,Ol O 
Fe 115 36 77 2,9 1,9 36 
PH 5,9 6,9 6,0-7,3 7,3 

Tabel 5. Gemiddelde zuiveringsrendementen percolatiewater. 

Uit tabel 5 blijkt dat in het percolatiewater van zowel Tilburg a l s  

Westwoud veel vetzuren voorkomen bij een lage pH. Dit duidt op zuur- 

percolatiewater. Het CZV is echter relatief laag. Hieruit wordt ge- 

concludeerd dat het zure percolatiewater verdund aangeleverd wordt 
bij de zuivering, hetgeen uit hydrologische gegevens ook bekend is. 

Op het stortterrein te Bavel (Noord-Brabant) is sedert januari 1986 

een 60 rn3 UASB reactor in gebruik. Het te behandelen zure percola- 
tiewater heeft een CZV van 25.000 tot 35.000 mgll. Zuiveringsrende- 

menten van meer dan 90% bij een volumebelasting van 15 kg CZV/rn3.d 

zijn behaald (lit. 23). 

Anaërobe zuivering van methanogeen percolatiewater heeft een zeer 

laag zuiveringsrendement, is derhalve geen geschikte techniek en is 

verder niet in beschouwing genomen. 
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2.2.3 Kosten anaërobe zuivering 

Op basis van de verkregen pilotplant resultaten zijn de kosten voor 

anaërobe voorzuivering van percolatiewater berekend. V o o r  een derge- 

l i j k  stort van 5 ha in de zuurvormende fase bedroegen deze circa f 17 
per m . Uit een studie naar de anaërobe behandeling van percolatie- 

water van de W O B  in Mierlo zijn de kosten voor behandeling van 
3 3 18.000 m /jr zuur percolatiewater berekend op f 7,90 per m 

(lit.34). 

3 

Deze kosten kunnen globaal onderverdeeld worden in de volgende posten: 
Rente en afschrijving investering f 5,50 

Cemica i iën f o ,20 
Bediening f 0,20 

ûnde rhoud f 0,70 
Energie f 0,45 

Slibafvoer (naar het stortterrein) f 0.05 

Totaal f 7,90 
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3 FySISCH/CHEMISCHE ZUIVERINGSTECHNIEKEN 

3.1 Omgekeerde osmose (hyperfiltratie) 

3.1.1 ûmschri jving 
------------ 

Bij omgekeerde osmose, ook wel hyperfiltratie genoemd, wordt gebruik 

gemaakt van zeer dichte en dunne kunststoffilters (membranen), die 

zwevende en in zekere mate ook opgeloste stoffen tegenhouden en het 
water met een klein gedeelte van de opgeloste stoffen doorlaten onder 

invloed van een groot drukverschil (30-50 bar). 

Het toegevoegde influent wordt door omgekeerde osmose in twee frac- 
ties gesplitst: het relatief zuivere filtraat (permeaat) en een ge- 

concentreerde fractie (concentraat). 

Hyperfiltratie kan met een 1- of 2-sectie-unit worden uitgevoerd. Het 

in de eerste sectie toegepaste membraanfiltratiesysteem, waar het 
percolatiewater wordt langs geleid, is buisvormig en is minder ge- 
voelig voor vervuiling dan andere systemen (plaat holle vezel enzo- 

voort). Het permeaat uit deze sectie kan in een tweede sectie worden 

gevoerd, waar de laatste resten opgeloste stoffen worden tegengehou- 

den. Het concentraat uit deze sectie wordt weer teruggeleid naar het 

influent van de eerste sectie. Hyperfiltratie met een twee 

sectie-unit levert een zeer schoon effluent; alleen het ammoniumge- 

halte is in het algemeen relatief hoog. 

Voor de verwerking van het concentraat kunnen een aantal mogelijkhe- 

den worden overwogen: 

- recirculatie; 
- verdamping; 

- natte luchtoxydatie; 

- verbranding. 

Recirculatie 
Herinfiltratie of recirculatie wordt in hoofdstuk 4 beschreven als 
methode van behandeling voor de percolatiestroom. Hier wordt volstaan 

met verwijzing daarnaar. 
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Ve rdamp ing 
Indamping van het concentraat kan worden overwogen a l s  recirculatie 

daarvan niet mogelijk is. Een mogelijkheid hiertoe biedt vacubver- 

damping. Deze techniek is momenteel volop in onderzoek. Het concen- 

traat wordt bij verlaagde druk ingedampt. Door de onderdruk wordt het 
kookpunt van de vloeistof verlaagd. De verdampte vloeistof wordt ver- 

volgens gecondenseerd. Afhankelijk van de samenstelling kan deze wor- 

den geloosd op de riolering of het oppervlaktewater. Aangenomen 

wordt dat de methode een goed scheidend vermogen heeft voor zware 

metalen en eveneens grote CZV-vrachten kan reduceren. De methode 

heeft een matig tot slecht rendement voor NH4 -verwijdering bij 

een kleine vuilvracht. Het ingedampte concentraat moet soms worden 

aangemerkt als chemisch afval. 

Het bodemprodukt dat uit de verdamping resteert, kan eventueel voor 
verdere volumereductie worden aangeboden aan een verbrandingsinstal- 

latie. Er resteert uiteindelijk een as met een hoog gehalte aan zware 
metalen en mineralen. 

+ 

Natte luchtoxydatie 
Indien slechts een CZV-reductie en ammoniakomzetting van het concen- 

traat gewenst is kan gebruik worden gemaakt van natte luchtoxydatie. 
Natte luchtoxydatie werkt volgens het principe dat waterige oplos- 

singen of suspensies van organisch materiaal goed met zuurstof kunnen 
reageren onder verhoogde druk en temperatuur omdat zuurstof onder 

deze condities zeer goed oplosbaar is in water. Er is sprake van ge- 
katalyseerde natte oxydatie indien er een katalysator aan deze oplos- 
sing wordt toegevoegd. Door de katalysator wordt de reactiesnelheid 

vergroot, zodat bij gelijkblijvende temperatuur een grotere omzetting 

te bereiken valt. Zeer veel organische produkten kunnen door middel 

van natte luchtoxydatie afgebroken worden. 

Verbranding 
Met de huidige stand van de techniek is verbranden van concentraat 
een kostbaar proces, dat niet verder in beschouwing is genomen. 
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3.1.2 Praktijkervaringen hyperfiltratie 
................................. 

In 1984 en 1985 is met een hyperfiltratie-unit een aantal proeven 
verricht met enigszins verdund methanogeen gestabiliseerd percolatie- 

water van het VAM-stortterrein te Wijster (lit. 16, 18). De hyperfil- 

tratie-unit bestond uit twee secties waarbij de nog resterende ver- 

vuiling in het permeaat uit de eerste sectie verder verwijderd wordt 
in de tweede sectie en op oppervlaktewater loosbaar permeaat kan wor- 

den geproduceerd. 

Licht aanzuren van het percolatiewater van pH = 8 , s  naar pH = 7,s is 
noodzakelijk om de gewenste systeemretentie voor stikstofverbindingen 

te verkrijgen. 

Zuiveringsresultaten van de proefneming zijn gegeven in tabel 6. 

le sectie 2 e  sectie 
inf luent conc. perm. conc. perm. 

geleid- 
barheid mS/m 1.900 3.200 930 570 6 
CZV mg/l 2.680 5.090 50 120 <10 
BZV 175 340 5 22 <1 
N-Kj 7 10 1.240 150 320 3 

675 1.080 13 7 180 3 

II 

II 

I 1  

11 14,8 0,l <0,1 
m4 
ijzer 

zink ug/ 1 820 20 
koper 70 <2 
lood 185 3 
cadmium 'I 1.9 <0,1 
chroom 195 1,4 
nikkel 210 2 
arseen 16 <0,5 

II 

II 

II 

II 

I 1  

<20 
<2 
2 
<0,1 
1,o 
2 

<0,5 

E K 1  ug/ 1 68 3,l 0,s 
VOC1 0,32 0,004 0,71 
V.aromaten I' <0,5 3,s 6,6 

II 

Tabel 6. Zuiveringsresultaten van hyperfiltratie. 
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De kosten van behandeling van methanogeen gestabiliseerd percolatie- 

water met behulp van een twee secties hyperfiltratie-unit bedragen 

circa f 8,30 per m . 3 

Uitgesplitst zijn de kosten voor de behandeling van methanogeen per- 

colatiewater als volgt, (uitgedrukt in guldens per m 1: 3 

Rente en afschrijving investering 2,so 

Chemica1 iën 0,20 

Energie 2,30 

Bediening 0.30 

Onderhoud inclusief membraanvervanging 2 ,o0 

Concentraatafvoer 1,oo 

Totaal 
- 

8.30 

3 De concentraatafvoer bedraagt circa 0,2 m 
zuivering. Voor deze afvoer is f 
voeren naar het stort. 

per m3 effluent van de 

3,-per m3 gerekend voor terug- 

Indien de tweede sectie niet wordt aangelegd kan uit methanogeen per- 

colatiewater permeaat met een kwaliteit als vermeld in tabel 6 worden 

geproduceerd . 
De kosten hiervan bedragen circa f 6,OO per m . 
Bij de behandeling van zuur percolatiewater wordt door de osmotische 
druk van zuur percolatiewater die veel hoger is dan van methanogeen 
percolatiewater de flux van water door het membraan sterk geredu- 

ceerd. Indien derhalve zuur percolatiewater behandeld moet worden, 

bedragen de kosten meer dan f 15,-/m door een sterke verhoging van 
de investerings- en energiekosten. Tevens wordt de concentreringsfac- 
tor verlaagd tot minder dan 2 ,  hetgeen betekent dat per m per maat 

méér dan 1 m 

3 

3 

3 

3 concentraat verwerkt moet worden. 
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3.2 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat een relatief hoge 
membraanvervuiling op- treedt. Geconcludeerd wordt dat de behandeling 
van zuur percolatie- water door middel van hyperfiltratie niet 

aanbevolen kan worden. 

Verdamping 

Naast de genoemde mogelijkheid waarin verdamping door hyperfiltratie 

wordt voorafgegaan, kan het percolatiewater ook direct worden inge- 
dampt. 
Voor een verdere omschrijving van dit proces wordt verwezen naar con- 

centraatbehandeling bij hyperfiltratie. De kosten van dit proces lig- 
3 gen afhankelijk van het debiet tussen f 10,-en f ïOO.-per m 

(lit. 2 9 ) .  In dit rapport is f Zalm3 aangenomen. 

3 . 3  Flocculatie/precipitatie 

3.3.1 Omschrijving 
------------ 

Voor de afscheiding van colloidale en gesuspendeerde deeltjes kan een 

chemische conditionering worden toegepast. Als coagulatiemiddelen 

kunnen anorganische vlokkingsmiddelen zoals kalk, driewaardige 

ijzer- en aluminiumzouten genoemd worden. Als organische vlokkings- 

middelen worden polyelektrolyten toegepast. 

Deze kunnen onderverdeeld worden in drie hoofdgroepen: non-ionogene, 
kation-actieve en anion-actieve polymere verbindingen. 
De werking van vlokkingsmiddelen berust op de beïnvloeding van de 

elektrische lading van de colloïdale deeltjes. Er treedt destabilisa- 
tie en flocculatie op en er worden grotere volkagglomeraten gevormd 

die bezinken (precipitatie) en vervolgens worden afgescheiden als 

slib. 
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Bij een onderzoek 

ling van enigszins 

bij de N.V. VAM, (lit. 16, 17, 18) is de behande- 

verdund methanogeen percolatiewater met behulp van 

een flocculatie/flotatieproces met plaatseparator uitgetest. 

Het zuiveringsrendement van de flocculatie met Al2(SO4l3 is 

bepaald bij doseringen 70 en 150 g Al/m . De pH lag hierbij in het 

gebied van 6,l-6,3. 

3 

Het zuiveringsrendement van de flocculatie met FeCl is bepaald bij 

een Fe-dosering van 300 g/m . Bij een lagere dosering moet gecorri- 

geerd worden met zwavelzuur om in het optimale pH-traject (5,1-5,3) 

te komen. Dit is duurder dan het opvoeren van de Fe-dosering. 
- 

3 3 

Optimale condities bij nazuivering met Al (SO4I3 zijn: 
3 Al-dosering 70-150 g Al/m , pH 6,l-6,3, polymeerdosering circa 

10 g/m . De beste resultaten werden bereikt met de polymeren 

An34B en Nalco 7862. 

2 

3 

- Optimale condities bij nazuivering met FeCl zijn: 3 3 Fe-dosering 185-300 g Fe/m , pH 5,l-5,3, polymeerdosering 

8-10 g/m . De beste resultaten werden bereikt met het polymeer 

An3 4B. 

3 

- Optimale condities bij voorzuivering met Al (SO 1 zijn: 2 4 3  3 Al-dosering circa 240 g Al/m , pH 6,4, polymeerdosering 

18 g/m . 

Fe-dosering 770 g Fe/m3, pH 5,4, polymeerdosering 20-25 g/m . 

3 

- Optimale condities bij voorzuivering met FeCl zijn: 
3 3 
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Influent- Effluentkwaliteit 
kwal i t e i t 

Flocculatie eerst Biologie eerst gevolgd 
gevolgd door biologie door flocculatie 

Al Fe Al (1) Fe 

BZV (rng/l) 218 
CZV I' 2.870 
c1- 2.900 
N-Kj 750 
NH4-N 'I 641 
NO3-N - 

7,l 

2.1 
Ba 0.6 
Fe 12,8 
As (ug/l) 10 
Cd 2,l 
Cr 245 
Cu 195 

220 
Hg 
Ni 
Pb 155 
Zn 6 50 
E?H 8,4 

90 Al :oiot. i: 
11 

I< 

II 

I I  

II 

11 0,s 
I 1  

II 

II 

20* 20* 5 5 
1.665* 1.160* 1.565 1.060 
2.850 4.460 2.850 3.550 

33* 27* 28 22 
3 3 2 2 

< 10 < 10 (10 <10 
0,5* 0,5* 0,3 0,15 

1.700 500 470 /963 95 
4,6* 0,1 15 / 8,7 0,3 

<0,5 <0,5 (0,s <0.5 
1,l 15,5* 1,4/ 1,0 iO,& 
5 <1 <5 / 4 < 5  
<1 <1 <1 <1 
55 12 7' / 51 27 
2 19 23 / 11 33 
O P 1  0,1 <0,1 <0,1 
85 189 103 / 75 125 
19 <10 54 43 
14 460 170 / 50 365 

6,2 5,2 

3 (1) Waarde voor en na "/": Al-dosering 70/150 g Al/m . 
* Aanname. 

Tabel 7. Zuiveringsresultaten flocculatie/precipitatie. 

De belangrijkste verschillen in effluentkwaliteit bij het gebruik van 

aluminium respectievelijk ijzer, worden samengevat in tabel 8 .  

Al Fe 

czv imgll) 1.565 1.060 
Chloride 2.850 3.550 
Sulfaat 470 95 
Chroom 73 27 
Zink 170 365 

I, 

11 

I, 

I1 

Tabel 8. Verschillen in effluentkwaliteit. 
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Geconcludeerd wordt dat uit het oogpunt van effluentkwaliteit geen 
duidelijke voorkeur kan worden uitgesproken voor Al of Fe. Uit 
kostenoverwegingen verdient een lage Al-dosering de voorkeur. De che- 

micalienkosten zijn dan f 0.46/m3, tegen f 0,09/m3 bij vlokking met 

Fe. 

De kosten voor de fysisch chemische behandeling van methanogeen per- 
colatiewater bedragen circa f 3,50 per m3 exclusief lozingshef- 

fingen. 

Uitgesplitst zijn de kosten voor fysisch-chemische behandeling van 

methanogeeen percolatiewater als volgt, uitgedrukt in guldens per 
3 m .  

Rente en afschrijving investering 0,50 

Chemica1 iën 2,oo 

Ehergie 0,lO 

Bediening 0,30 

ûnde rhoud 0,lO 

Slibafvoer 0,50 

Totaal 3,50 

Het slib wordt teruggevoerd naar het stort. 

3.4 Flocculatie door middel van elektrolyse 

Recentelijk is een behandelingsmethode op de markt gekomen waarbij te 
flocculeren afvalwater geleid wordt langs een anode van onedel me- 
taal. Door het destabiliseren van emulsies en het flocculeren en flo- 
teren van materialen met behulp van anodemateriaal ontstaan in een 

bezinktank drie lagen: een drijflaag met olieachtig materiaal. een 
laag bezonken slib en een te lozen waterfractie. 
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3.5 

3.6 

Met dit proces is tot op heden geen ervaring opgedaan met behandeling 
van percolatiewater. In principe kan het proces een klassieke floccu- 
latie/flotatie behandeling vervangen tegen waarschijnlijk lagere 

kosten. In dit rapport blijft het proces verder buiten beschouwing. 

Ionenwisseling 

Ionenwisseling is een adsorptieproces dat plaatsvindt onder invloed 

van ladingsverschillen tussen gebonden iongroepen in de hars (=ionen- 
wisselaar) fase en vrije ionen in de oplossing. Ionenuitwisseling is 

een evenwichtsproces. De uitwisseling kan beschreven worden met een 

vergelijking: 

bAea+ + b+ aB -b+ 8s aB + bAa+ 

waarin A - ~ +  en B-~+ betrekking hebben op de harsfase en Aa+ en 

Bb+ op de waterfase. Indien B verwijderd moeten worden uit de 
oplossing, zal Bb+ omgewisseld moeten worden tegen Aa+. Als dit 

evenwicht zich ingesteld heeft, zal Bb+ niet meer verwijderd wor- 

den. De ionenwisselaar zal nu geregeneerd moeten worden. Indien er 

een geconcentreerde oplossing van A langs de ionenwisselaar ge- 
leid wordt zal Bb+ desorberen. De ionenwisselaar is dan weer klaar 
voor gebruik. 

Met betrekking tot de behandeling van percolatiewater zijn geen prak- 
tijkervaringen bekend. Dit proces is verder buiten beschouwing ge- 
laten. 

b+ 

a+ 

Actief kool behandeling 

Door actieve kool kan een groot aantal verontreinigingen geadsorbeerd 

worden. 
Door actieve kool worden apolaire organische stoffen verregaand ver- 
wi j de rd . 
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3.7 

3 . 8  

Gezien de hoge CZV-concentratie zullen grote hoeveelheden actief kool 

nodig zijn tegen hoge kosten. De techniek biedt daarom kostentech- 
nisch alleen mogelijkheden indien ingezet voor effluent-polishing. 

Gezien het bovenstaande blijft deze methode verder buiten beschourring. 

Chemische oxydatie 

Indien percolatiewater voldoende geconcentreerd ter beschikking komt, 

kan het Mtte-luChtQXydatie proces worden toegepast. In principe is 
dit proces geschikt voor de behandeling van geconcentreerd percola- 

tiewater afkomstig uit een hyperfiltratieinstallatie. 

Kosten van behandeling zijn relatief hoog; in het gunstigste geval, 
bij voldoende hoge concentratie aan organische stof, circa f 100,- 

3 per m . Het proces blijft verder buiten beschouwing. 

Verbrandinq 

Verbranden van percolatiewater kost in principe veel energie. Het 

proces is alleen economisch te beschrijven indien het afvalwater zelf 

een positieve verbrandingswaarde heeft, afkomstig van organisch ma- 

teriaal in het water. Gezien de hoge kosten blijft dit proces verder 
buiten beschouwing. 
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4 .  ANDFSE MOGELIJKHEDEN 

4.1 Recirculatie 

Naast het feit dat het bekend is dat recirculatie van zuur percola- 
tiewater de methanogene fase in het stort versneld op gang doet komen 
(lit. 191, kan het recirculeren van zuur percolatiewater op een 
stortgedeelte welke in de methanoge fase verkeert, als zuiverings- 

techniek beschouwd worden. Zoals bekend heeft het methanogene perco- 

latiewater relatief gezien een veel betere kwaliteit dan het zure 

percolatiewater. 

D o o r  recirculatie neemt de gemiddelde hoeveelheid te draineren water 
toe. Bij het ontwerp van de drainage moet hiermee rekening worden 

gehouden. 

De infiltratie dient de bedrijfsvoering van het stort zo min mogelijk 
te storen. Infiltratie op het stortfront moet daarom worden ontraden. 
Dit kan worden bereikt door slechts een gedeelte van de stortplaats 
of uitsluitend afgewerkte gedeelten van het stort te gebruiken voor 
de infiltratie van percolatiewater. Een nadeel hiervan is dat dan 

alleen in dit gedeelte van het afvalpakket sneller de methanogene 

fase wordt bereikt. 

De kosten van recirculatie zijn gering. Gerekend kan worden met circa 

f 1,00 per m . 3 

4.2 Directe lozing op de riolering en/of afvoer naar een RWZI 

Voor lozing op de riolering moet aan een aantal voorwaarden worden 

voldaan : 
- 

- het percolaat moet voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve 
eisen, zoals gesteld in de WO-vergunning van de betreffende 

waterkwaliteitsbeheerder; 

aansluiting op een rioleringsstelsel moet mogelijk zijn; 



-44- 

- de afvalwaterzuiveringsinstallatie waar naar wordt afgevoerd 

moet voldoende capaciteit hebben, zowel hydraulische als met 

betrekking tot de vervuilingsvracht; 
- bij grote kwalitatieve en kwantitatieve fluctuaties kan het no- 

dig zijn het percolaat te bufferen; 
- verontreinigingen die het zuiveringsproces op de afvalwaterzui- 

veringsinstallatie zouden verstoren, moeten zo mogelijk vooraf 
verwijderd worden. 

Afhankelijk van de grootte van het stort kan het voordelig zijn om 
percolatiewater ongezuiverd op de riolering te lozen. Met name voor 
kleine stortplaatsen zal het doorgaans aantrekkelijk zijn om op de 

riolering te lozen indien de kwaliteit van het percolatiewater vol- 

doet aan de eisen die gesteld zijn in de WVO vergunning. 

4 . 3  Riet- en biezenvelden 

In Nederland is op kleine schaal geëxperimenteerd met kunstmatig aan- 
gelegde riet- en biezenvelden. Het systeem werkt nutriëntenverwijde- 

rend. Gezien het nog experimentele karakter blijft deze methode ver- 
der buiten beschouwing. 

4 . 4  Gecontroleerde landbehandelinq 

Gebruik kan worden gemaakt van de natuurlijk zuiverende capaciteit 

van de bodem. Hiertoe wordt percolatiewater over het land gespreid 

(N.V. VAM) of op gecontroleerde wijze geïnfiltreerd bijvoorbeeld door 
middel van een sleuvenstelsel (lit. 6 ) .  Deze systemen hebben echter 

aanzienlijk bezwaren zoals stankoverlast en depositie van ongewenste 
stoffen in de bodem. Deze methode blijft buiten beschouwing. 
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BIJLAGE 8 

Verontreinigingsheffingen 

Bepaling i.e. getal en T-correctie 
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1 

2 

3 

INLEIDING 

In de Wet Verontreiniging ûppervlaktewateren is omschreven op welke 

wijze de heffingsgrondslag, het inwoner equivalent (i.e.) getal, be- 
paald moet worden. Maatgevend in de berekening zijn het dagelijks 
debiet, het CZV en het Kjeldahl-stikstof gehalte van het effluent. In 
principe dienen ook effluenten van zuiveringen beschouwd te worden 
als lozingen op oppervlaktewateren, waarvoor een heffing opgelegd 

wordt. Voor biologische zuiveringen, en met name rioolwaterzuive- 

ringsinrichtingen, die goed functioneren is een corretieterm inge- 

voerd om het biologisch niet meer verder afbreekbaar zijn van het CZV 

te compenseren. Deze zogenaamde T-correctie kan in specifieke geval- 
len worden toegepast. Toepassing is niet meer mogelijk indien het 
BZV5 van het effluent naar het oordeel van de waterkwaliteitsbe- 

heerder te hoog wordt. 

BEPALING I . E .  GETAL 

CZV + 4,57 N-Ki 

136 Aantal IE = Q x 

Q = de geloosde hoeveelheid afvalwater per etmaal in m3; 

CZV = het chemisch zuurstofverbruik in mg/l bepaald volgens NEN 

3235-5.3.; 
N-Kj = de som van ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof 

in mq/l bepaald volgens NEN 6481. 

De heffing per I E  varieert van f 23,SO tot f 88,OO (1986) afhankelijk 
van het tarief van de regionale kwaliteitsbeheerder. 

T-COWCTIE 

Bij het effluent van een goed werkende biologische zuiveringsinstal- 
latie mag de T-correctie worden toegepast, indien de CZV-waarde voor 
tenminste 25% afkomstig is van biologisch niet of nagenoeg niet af- 
breekbare stoffen in het afvalwater. 
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Op de CZV waarde wordt een correctie toegepast door deze te vennenig- 

vuldigen met de breuk 

100 - T 
75 waarbij 

T = het percentage CZV, afkomstig van biologisch niet of nagenoeg 
niet afbreekbare stoffen. 

In principe is het noodzakelijk een BZV-oneindig te bepalen. In de 
praktijk wordt een BZV-bepaling ingezet waarbij elke 5 dagen een ana- 
lyse wordt gedaan. De bepaling wordt stopgezet indien blijkt dat geen 

verdere afbreekbaarheid wordt aangetoond. Indien na 40 dagen nog 
steeds geen eindsituatie is bereikt dient door middel van extrapola- 
tie een BZV-oneindig bepaald te worden. 

Onder het begrip "goed werkende biologische zuivering" wordt door 
DBW/RIZA in het geval van een rioolwaterzuiveringsinrichting verstaan 
een effluent BZV 
Bij een biologische zuivering van bedrijfsafvalwater is in het alge- 

meen de eind-BZV discutabel. 

Per installatie dienen rendement en eindconcentratie vastgesteld te 

worden. 

van kleiner dan 20 mg/l. 5 

In geval het niet biologisch gezuiverd afvalwater betreft, mag de 

T-correctie niet worden gehanteerd. In deze gevallen dient de zoge- 
naamde "stoffenaanpak" te worden gevolgd. Dit betekent dat voor elke 

afzonderlijke stof een RDA-test (yepetitive die gway) moet worden 

uitgevoerd om na te gaan of een stof al of niet biologisch afbreek- 
baar is (is een stof voor minder dan 10% biologisch afbreekbaar, dan 
wordt deze stof als niet of nagenoeg niet biologisch afbreekbaar ge- 
kwalificeerd. 

Gezien het grote aantal, ook onbekende, stoffen in percolatiewater is 

deze aanpak niet uitvoerbaar. 
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TOEPASBAARHEID VAN T-CORRECTIE 

5 

Systeem Fase T-correctie Opmerking 

aeroob 

anaëroob 

Hyperfiltr. 

2 secties 

Hyperfiltr. 

1 sectie 

Verdamping 

FloccIPrec. 

Recirculatie 

zuur nee 
methanogeen ja 

zuur nee 

zuur nee 
methanogeen nee 

zuur nee 
methanogeen nee 

zuur nee 
methanogeen nee 

zuur nee 
methanogeen nee 

zuur nee 

BZV van het effluent te hoog 5 

BZV van het effluent te hoog 5 

RDA-t es t 

RDA-t es t 

RDA- t es t 
RDA- t e s t 

RDA-test 

WA-test 

RDA-test 
RDA-test 

BZV van het effluent te hoog 5 

Direct lozing zuur nee geen zuiveringsinst. 

R i o  1 er i ng methanogeen nee geen zuiveringsinst. 

BEREKENING T-CORRECTIE VOOR BIOLOGISCH GEZUIVERD PERCOLATIEWATER 

Bij het onderzoek aan methanogeen gestabiliseerd percolatiewater b i j  

de N.v.VAM (lit. 17) is voor het BZVZ0 een waarde van 450 mg/l ge- 
vonden. Gezien het feit dat geen andere waarden van langdurige BZV 
bepalingen bekend zijn, wordt dit BZV in de berekening gebruikt. 

20 
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Effluentwaarden aeroob gezuiverd methanogeen percolatiewater 

czv 2.400 mg/l 

450 mg/ 1 

BZV5 40 mg/ l  

BZV20 

BerekenineT-correctie 

(100-81)/75 = 0,25 correctie voor CZV. 
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BIJLAGE 9 

Zuiveringskosten 

Capaciteit van zuivering 
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Inleidinq _ _  

Uit de resultaten van de schriftelijke enquête blijkt, dat de meeste 

grote stortterreinen in de presentatie vertegenwoordigd zijn. Niet 

alleen is dit te constateren uit het tonnage afval dat op de geer?- 

quêteerde terreinen verwerkt wordt, maar ook uit het gemiddelde op- 

pervlak van de terreinen van circa 23 ha. 
Voor de overige stortterreinen, circa 250, moet daarom gelden, dat 
het gemiddelde stortoppervlak aanmerkelijk kleiner is dan 23 ha. Bij 

de kostenramingen is om deze reden uitgegaan van een stortterrein- 

grootte van 10 ha, waar onverdund percolatiewater op vrijkomt. 

Geldigheidsgebied -- kostprijsberekeninqen percolatiewater 

Zoals uit de bijlage "Zuiveringsmethodec vooï peïcclatiewater" 

blijkt, zijn slechts zeer sporadisch gegevens over zuiveringskosten 
uit -raktijksituaties bekend. De meeste gepresenreerde cijfers zijn 
exLrapolaties van experimenten op labschaai of op semi-technische 
sch.22 1. 

Iiie:.Lit kan geconcludeerd worden dat de cijfers een relatief beperkte 

nasnksurigheid bezitten. Bij de onderzoekingen bij de VAM (lit. 16, 

i7, 1 8 )  zijn de resultaten opgeschaald tot de behandeling vän 

30 m /uur enigszins verdund percolatiewater, terwijl de txperiasn- 

ten zijn uitgevoerd met een debiet kleiner dan 1 m /uur. 
Uit de berekeningen blijkt dat investeringskosten, omgerekend op 

jaarbasis, ongeveer 10% uitmaken van de totale kostprijs in guldecc 

per m3 behandeld water, terwijl de overige 90% van de kostprijs is 

opgebouwd uit exploitatiekosten en lozingsheffingen. 

Om deze reden kan voor niet al te kleine debieten, bijvoorbeeld 
3 m /uur  tot maximaal 30 m /uur, uitgegaan worden van een lineair 

verband t u s s e n  kosten en debiet. Voor kleinere installaties zal in 
het algeireen een zuivering ter plaatse van het stortterrein door ho- 

g e r r  invssteringskosten duurder uitvallen. Voor deze gevallen dient 
een apa r t e  afweging van de kosten te worden gemaakt. 

3 

3 

3 3 
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Verdund percolatiewater 

In het algemeen zal bij stortterreinen, die n i s =  volgeris de 2iciitlijn 
gecontroleerd storten zijn ingericht, percolaf. iewater verdund net 

grondwater of oppervlaktewater vrijkomen. Uit do uitgovoerèe enquête 
blijkt duidelijk dat aanzienlijke verdunningen tot meerdere tiental- 

len malen kunnen voorkomen. 
Hoewel dit in milieuhygienische zin ongewenst is, wordt de waterha- 

liteit van het percolatiewater in gunstige zin beïnvloed. Om aan de 

lozingseisen te voldoen kan in deze gevallen met een minder vergaande 
zuivering volstaan worden, hoewel door het grotere debiet hoqer- hy- 

draul i sche belast ingen moet en worden geks tal i ee rd . 
Bij lozingen naar de riolering zal de uitzindelijk te betaion hcff i r ìg  

zich in principe weinig wijzigen, gezien h o t  feit dat op inwoc+r=!ql. i i-  

valenten wordt aangeslagen. Voor de zuiverizcsnsthoden kan op~;c!rie;kt 

worden dat systemen, waarbij de investering vooral afhankelijk is  var. 

hydraulische doorzet, minder gunstig voor de dag zullsn 'n0ir-n. 3it 

geldt vooral voor hyperfiltratie en verdamping. Aërobe zui-zerizg saì 

enigszins beïnvloed worden. 

Geconcludeerd kan worden dat in die gevallen, waarbij directe lozing 

van verdund percolatiewater niet mogelijk is, een herevaluatie van de 

zuiveringsmethoden noodzakelijk is, waarbij eveneens onderzocht dient 
te worden of de vermenging van percolatiewater met schoon bodem- of 
oppervlaktewater vermeden kan worden. 


