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O. SAMENVATIING 

De bedrijfstak vacuüm-druk houtimpregneerbedrijven bestaat uit 33 
bedrijven (gegevens uit 1988). In totaal 23 bedrijven impregneren 
uitsluitend met anorganische zoutoplossingen. Daarnaast zijn er twee 
bedrijven die uitsluitend met creosootolie impregneren. Het overige deel 
van de bedrijven, de zogenaamde gemengde bedrijven, impregneert met 
beide verduurzamingsmiddelen. 

Ten behoeve van de bescherming van de bodem moeten 
houtimpregneerbedrijven hun opslagterreinen voor verduurzaamd hout 
verharden. Deze maatregel is onderdeel van een onlangs door VROM 
uitgebrachte circulaire "Aanpassing Houtimpregneerbedrijven". Het van de 
verharde opslagterreinen afstromend hemelwater kan door contact met het 
verduurzaamd hout verontreinigd zijn met impregneermiddel en valt 
zodoende onder de werking van de WVO. 

Om een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid afstromend 
hemelwater is in dit rapport voor de drie soorten houtimpregneerbedrijven 
een gemiddeld "model-bedrijf' getypeerd. Daarnaast is, op basis van een 
door TNO in 1987 uitgevoerd praktijkonderzoek, een inschatting gemaakt 
van de concentraties aan verontreinigende stoffen in het afstromend 
hemelwater bij toepassing van de in 1987 gangbare ("conventionele") 
verduurzamingstechnieken. 

Sinds 1987 zijn tal van ontwikkelingen gericht op het verminderen van de 
uitloging van impregneermiddelen uit verduurzaamd hout in gang gezet. Als 
voorbeeld daarvan kunnen procesverbeteringen (verlagen van de retentie, 
modificaties, procesbeheersing), nabehandelingsprocessen (stoomfixatie, 
UV-fixatie), aanpassing van de formulering van zoutimpregneermiddelen en 
modificatie van creosootolie genoemd worden. Door TNO is (in 1991) een 
inschatting gemaakt van de mate van uitloging van impregneermiddel 
tijdens de opslagfase van verduurzaamd hout, na het implementeren van 
deze ontwikkelingen. Op grond van deze inschatting is de aard van het 
afstromend hemelwater bij toepassing van "geavanceerde" technieken 
voorspeld. Samengevat leidt een en ander tot de in tabel I gegeven 
informa tie. 
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aantal bedrijven in Nederland ('88) 

creosoteerbedrijf zoutimpregneer-bedrijf gemengd bedrijf 

2 23 8 

jaarproduktie: 
m 3  gecreosoteerd hout 
m3 qezouten hout 

jaarlijkse hoeveelheid af te voeren 
hemelwater in m3 

11 indicatieve concentraties in het hemelwater 

indicatieve vrachten in kg/jaar 

TNO-PAK 
koper 
chroom 
arseen 

1 
20.000 

- 
20.000 

3.000 
3.000 
_. 

1200-2000 I 105-1 75 

44 

90 

** 

o, 1 
2 
10 
0,15 

.. 
0,2 

0,4 
1 3  
0,03 

f. 

0,2 
1 
0,015 

.. 

0,04 
0,18 
0,003 

8.500 
4.500 
13.500 
- 

600-1 100 

44 

2 
10 
0,15 

35 

0,5 
2,6 
0,04 

.. 
0,l 
0 2  
1 
0,015 

.. 
0,08 
0,05 
0,26 
0,004 

conventionele verduurzamingstechnoiogie (1987) 
geavanceerde verduurzamingstechnoi~ie; als gevolg van de effectuering van de richtlijn 'Milieuvoorschriften Houtimpregneerbedrijven' 
moeten geavanceerde impregneenethoden per 1 januari 1994 bij alle verduurzamingsbedrijven operationeel zijn 
TNO-PAK is een selectie van 21 PAK, die door TNO wordt gehanteerd. In bijlage 1 is aangegeven welke PAK tot de selectie behoren 

** 

*** 

Voor de sanering van de hemelwaterstroom zijn drie sporen mogelijk, 
namelijk 
- voorkomen van het ontstaan van verontreinigd hemelwater; 
- hergebruik van verontreinigd hemelwater; 
- zuivering van het verontreinigd hemelwater; lozing op het gemeenteriool. 
Het eerste spoor kan gerealiseerd worden door het opslagterrein voor 
geïmpregneerd hout te overkappen. De kosten voor overkapping bedragen 
ca. 300-350 gulden per m2 opslagterrein. Vanwege de afmetingen (enkele 
honderden tot enkele duizenden m2) van de opslagterreinen lopen de 
kosten voor overkapping al snel op van enkele honderdduizenden tot 
enkele miljoenen guldens. Voor bestaande bedrijven zijn de kosten voor 
overkapping ten opzichte van de vracht aan verontreinigingen die hiermee 
voorkomen kan worden te hoog. Voor nieuwe bedrijven kan eventueel 
overwogen worden om overkapping van het opslagterrein voor 
geïmpregneerd hout als onderdeel van de totale bedrijfsvoering mee te 
nemen. 
Bij het tweede spoor, hergebruik, wordt het verontreinigd hemelwater 
aangewend om proceswater voor het zoutimpregneren te genereren. Het 
proceswater wordt bereid door geconcentreerde anorganische 
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zoutoplossingen, -pasta’s of droge zoutmengsels te verdunnen tot 2%-4 
procents oplossingen. Niet verontreinigd hemelwater en hemelwater 
afkomstig van het opslagterrein voor met zouten geïmpregneerde hout kan 
hiervoor direct worden aangewend. Om het met creosootbestanddelen 
verontreinigde hemelwater in het zoutimpregneerproces te kunnen 
aanwenden is mogelijk een voorbehandeling noodzakelijk. De CZV-waarde 
mag voor hergebruik niet meer dan ca. 50 mg/l zijn. De kosten voor 
(direct) hergebruik zijn vooral gelegen in de aanleg van een 
buffervoorziening, deze lopen globaal uiteen van 10.000 tot 45.000 gulden. 

Voor het derde spoor, zuivering van verontreinigd hemelwater, komt met 
name de biologische behandeling van met PAK en fenolen (en zware 
metalen) verontreinigd hemelwater in aanmerking. Hiermee zijn in de 
praktijk al goede resultaten bereikt. Een andere mogelijkheid voor de 
zuivering van hemelwater belast met creosootbestanddelen is de 
behandeling met behulp van zandfiltratie en/of aktief koolfiltratie. Met de 
zuivering van hemelwater dat enkel met geringe concentraties zware 
metalen verontreinigd is zijn in de praktijk geen ervaringen. Een mogelijk 
daarvoor in aanmerking komende methode is de verwijdering van 
onopgeloste bestanddelen - met daaraan geadsorbeerde verontreinigingen - 
door bijvoorbeeld zandfiltratie. Eventueel kan de behandeling van het 
hemelwater met relatief hoge concentraties zware metalen (2 - 10 mg/l bij 
toepassing van conventionele impregneertechnieken) vooraf gegaan worden 
door een precipitatie/flocculatie stap. De aanschaf van biologische 
zuiveringsinstallatie kost bij benadering 100.000 gulden. Een zandfilter kost 
evenals een aktief koolfilter ongeveer 40.000 gulden. 

Lozingen van (gezuiverd) verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater 
dienen zoveel mogelijk door het aansluiten op het gemeenteriool te worden 
voorkomen. 

Bij z0utimDreg;neerbedriiven is in de praktijk bewezen dat de behoefte aan 
proceswater groter is dan de hoeveelheid neerslag die van het opslagterrein 
afstroomt. Lozing van verontreinigd hemelwater hoeft, indien hergebruik 
mogelijk is, in beginsel dan ook niet te worden toegestaan. 

Bij gemengde bedriiven kan de hoeveelheid neerslag afkomstig van de 
opslag van verduurzaamd hout de behoefte aan proceswater voor het 
zoutimpregneerproces, afhankelijk van de produktieverhouding tussen 
gecreosoteerd en met zouten geïmpregneerd hout, al dan niet 
overschrijden. Indien uit een indicatieve berekening blijkt dat een overschot 
aan hemelwater ontstaat moeten maatregelen getroffen worden om de 
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emissies met de restlozing zoveel mogelijk terug te dringen. Gezien de aard 
van de stoffen komt als eerste het hemelwater dat met PAK en fenolen 
verontreinigd is voor hergebruik in aanmerking. Dit impliceert dat 
gecreosoteerd en met zouten geïmpregneerd hout op gescheiden terreinen 
moet worden opgeslagen. Bij de meeste gemengde bedrijven kan zo de 
lozing van PAK en fenol houdend hemelwater worden voorkomen. Voor de 
toetsing van de toelaatbaarheid van een mogelijke restlozing van met PAK 
verontreinigd hemelwater kan dezelfde aanpak worden gevolgd als voor de, 
in de volgende alinea beschreven, lozing bij creosoteerbedrijven. De (rest- 
)lozing van het met zware metalen verontreinigd hemelwater behoeft, 
gezien de geringe vracht aan zware metalen (enkele kg bij toepassing van 
conventionele impregneermethoden tot minder dan 1 kg per jaar bij 
toepassing van geavanceerde methoden) bij lozing op de riolering geen 
behandeling. De financiële inspanning voor de behandeling van het 
verontreinigd hemelwater wordt pas acceptabel geacht indien de vracht aan 
zware metalen meer dan ca. 15 kg per jaar bedraagt. 

Creosoteerbedriiven kunnen het hemelwater afkomstig van de opslag van 
geïmpregneerd hout niet aanwenden voor hergebruik omdat er bij deze 
bedrijven geen behoefte is aan proceswater. Voor zover het hemelwater 
onvermijdelijk met PAK en fenolen wordt verontreinigd, zal een nadere 
afweging moeten worden gemaakt met betrekking tot de toelaatbaarheid 
van de (rest)lozing. Volgens de emissie-aanpak dient eerst bezien te worden 
in hoeverre verdergaande zuivering van het hemelwater met de beste 
bestaande technieken (BBT) moet plaatsvinden. Na toepassing van BBT 
dient de (rest)lozing van het hemelwater getoetst te worden aan de 
waterkwaliteitsdoelstellingen en specifieke gebruiksdoeleinden van het 
uiteindelijk ontvangend oppervlaktewater. Bij toepassing van conventionele 
impregneertechnologie kunnen de voorspelde tientallen kg PAK in het 
hemelwater door biologisch zuiveren teruggebracht worden tot minder dan 
1 kg. Indien een geavanceerde creosoteermethode wordt toegepast, is de 
verwachte PAK-vracht in het te lozen hemelwater al minder dan 1 kg per 
jaar. Bij lozing op de riolering wordt de behandeling van dit hemelwater 
niet opportuun geacht. De financiële inspanning voor de behandeling van 
met PAK en fenolen verontreinigd hemelwater met relatief eenvoudige 
technieken als zandfiltratie en/of aktief koolfiltratie is acceptabel te achten 
indien de vracht aan TNO-PAK meer dan ca. 3,5 kg per jaar is. Bedraagt 
de vracht TNO-PAK meer dan ca. 10 kg per jaar, dan wordt verdergaande 
biologische zuivering als meest geschikte behandelingstechniek aanbevolen. 
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Indien directe lozing van verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater 
niet door aansluiting op de gemeentelijke riolering is te voorkomen kunnen 
verdergaande maatregelen worden verlangd. 

Verwacht wordt dat in de komende jaren wijzigingen zullen optreden in de 
toe te passen impregneertechnieken en impregneermiddelen. Het effect 
hiervan op de lozing c.q. de behandeling van het verontreinigd hemelwater 
moet regelmatig getoetst worden. 
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SUMMARY 

In 1988 the branch of industry of vacuum-pressure wood impregnation 
plants consisted of 33 companies. In total, 23 companies impregnated 
exclusively with inorganic salt solutions. In addition, there were two 
companies which impregnated exclusively with creosote oil. The rest of the 
companies, the so-called mixed companies, impregnated with both 
preservatives. 

Wood impregnation plants should metal their storage yards for preserved 
wood to protect the soil. This measure is part of a circular letter called 
"Aanpassing Houtimpregneerbedrijven" ("Adaptation Wood Impregnation 
Plants") which was recently published by the Dutch Ministry for Housing, 
Regional Development and the Environment. Rain-water streaming from 
metalled storage yards may be polluted with impregnants due to contact 
with preserved wood, and that is why it falls under the effect of the WVO 
(Surface Water Pollution Act). 

In this report an average "model company" has been characterized for the 
three kinds of wood impregnation plants, in order to be able to assess the 
quantity of rain-water streaming from storage yards. In addition, the 
concentrations of pollutants in streams of rain-water have been assessed 
whenever "conventional" preservation techniques were applied. In 1987 the 
use of conventional preservation techniques was widespread. Al1 this is 
based on a practica1 research carried out by TNO (Dutch organization for 
Applied Scientific Research) in 1987. 

Since 1987 a number of developments have been started, which were aimed 
at reducing the leaching of impregnants from preserved wood. As examples 
can be named: process improvements (reducing retention, modifications, 
process control), after-care treatment processes (steam-fixing, UV-fixing), 
adapting the formulation of salt impregnants and the modification of 
creosote oil. After implementing those developments, TNO assessed the 
degree of leaching of impregnants during the storage phase of preserved 
wood in 1991. Based on that assessment, the nature of streams of rain- 
water whenever "advanced" techniques were applied has been predicted. In 
short, al1 this leads to the information presented in table I. 
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number of companies in the Netherlands 
1'88) 

11 Table I: Survey of data on model wood preservation companies 
~~ 

salt impregnation mixed company 
company 

creosote company 

2 23 8 

annual production: 
m3 creosoted wood 
m3 salted wood 
m' wood (totai) 

quantiiy of rain-water in m3 which has to 
be transported yearly 

20,000 

- 3,ooo 
20,000 3,000 

1,200-2,000 105-175 

44 
2 
10 
0.15 

35 
0.5 
2.6 
0.04 

8,500 

13,500 

.. 
o. 1 
0.2 
1 
0.015 

f. 

0.08 
0.05 
0.26 
0.004 

600-1,l O0 

indicative concentrations in rain-water mg/l 

TNO-PAH"' 
copper 
chromium 
arsenic 

indicative loads 
kglyear 

TNO-PAH 
copper 
chromium 
arsenic 

*. .. 
44 o. 1 

2 0.2 
10 1 
0.15 0.015 

.. *. 

90 0.2 
0.4 0.04 
1.8 0.18 
0.03 0.003 

conventional preservation technology (1987) 
** advanced preservation technology; resulting from the implementation of the guideline 'Milieuvoorschriften Houtimpregneerbedrijven' 

?Environmental Regulations Wood Impregnation Plank), advanced impregnation methods have to be operational at ai1 preservation 
companies as from 1 January 1994. 

*** TNO-PAH is a selection of 21 PAH which is employed by TNO. It is indicated in enclosure 1 which PAH beiong to this selection 

There are three possibilities for cleaning-up the flow of rain-water, that is: 
- preventing the development of polluted rain-water; 
- re-using polluted rain-water; 
- purifymg polluted rain-water; discharging into the municipal sewerage. 
The first possibility can be realized by covering over storage yards for 
impregnated wood. The costs of covering-over will amount to Dfl.300-350 
per m2 of storage yard. Due to the dimensions of storage yards (some 
hundreds to some thousands of m2), the costs of covering-over may run 
from some hundreds of thousands to some millions of guilders. The costs of 
covering-over compared to the load of pollutants which may be prevented 
by this will be too high for existing companies. However, new companies 
may consider the costs of covering-over as part of their total management. 

In case of the second possibility (re-use), polluted rain-water is used to 
generate process water for salt impregnation. Process water is prepared by 
diluting concentrated inorganic salt solutions, salt pastes or dry salt mixtures 
to solutions of 2.5-4%. Non-polluted rain-water or rain-water from storage 
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yards for wood impregnated with salt can be applied for this directly. A 
preliminary treatment may be neccesary to be able to apply rain-water 
polluted with creosote components during the salt impregnation process. In 
case of re-use, COD value should not be higher than 50 mg/l. The costs for 
(direct) re-use are caused by the construction of buffer facilities in 
particular; costs globally vary from Dfl. 10,000 to Dfl.45,000. 

As far as the third possibility is concerned (purification of polluted rain- 
water), the biological treatment of rain-water polluted with PAH and 
phenols (and heavy metals) is possible in particular. Good results have 
already been achieved with it in practice. Another possibility of puribing 
rain-water contaminated with creosote components is the treatment with 
sand filtration and/or active carbon filtration. There are no experiences in 
practice with the purification of rain-water which is merely contaminated 
with slight concentrations of heavy metals. A possible method might be the 
removal of undissolved components 4 t h  adsorbed pollutants to it- with for 
example sand filtration. The treatment of rain-water with relatively high 
concentrations of heavy metals (2-10 mg/l whenever conventional 
impregnation techniques are applied) may be preceded by a 
precipitation/flocculation step. The purchase of a biological purification 
installation will cost approx. Dfl.100,OOO. A sand filter as wel1 as an active 
carbon filter will cost approx. Dfl.40,000. 
Discharges into surface water of (purified) polluted rain-water should be 
avoided as much as possible by connecting to the municipal sewerage. 

As far as salt impregnation plants are concerned, practice has shown that 
the need for process water is greater than the quantity of rain streaming 
from storage yards. In principle, the discharges of polluted rain-water need 
therefore not be permitted, whenever re-use would turn out to be possible. 

As far as mixed companies are concerned, the quantity of deposit from the 
storage of preserved wood may or may not exceed the need for process 
water for salt impregnation processes, depending on the production relation 
between creosoted and salt impregnated wood. Should an indicative 
calculation show that a surplus of rain-water arises, measures will have to 
be taken then to drive back emissions with residual discharges. Rain-water 
polluted with PAH and phenols qualifies as first for re-use, considering the 
nature of those substances. That implies that creosoted and salt 
impregnated wood has to be stored at separate sites. Thus, it is possible to 
prevent the discharges of rain-water containing PAH and phenol at most 
mixed companies. For testing the permissibility of the possible residual 
discharges of rain-water polluted with PAH, the Same approach as for 
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discharges at creosote companies can be followed (which will be described 
in the next paragraph). Any (residual) discharges of rain-water polluted 
with heavy metals into the sewerage need no further treatment, considering 
the slight load of heavy metals (varying from some kilos whenever 
conventional impregnation methods are applied to less than 1 kg/y 
whenever advanced methods are applied). The financial effort for the 
treatment of polluted rain-water is only considered acceptable, when the 
load of heavy metals is more than ca. 15 kg/y. 

Creosote comDanies cannot apply rain-water from the storage of 
impregnated wood for re-use, because there is no need for process water at 
those companies. As far as rain-water will inevitably be polluted with PAH 
and phenols, a further consideration has to be made with regard to the 
permissibility of (residual) discharges. According to the emission approach, 
it should be considered first to what extent further purification of rain-water 
with the best techniques existing (BBT) should take place. After applying 
those techniques, the (residual) discharges of rain-water should be tested 
against the water quality objectives and specific purposes of the surface 
water into which those discharges will eventually take place. Whenever 
conventional impregnation techniques are applied, the predicted dozens of 
kilos of PAH in rain-water can be reduced to less than 1 kg by means of 
biological purification. Should an advanced creosote method be applied, 
then the PAH load one may expect in rain-water to be discharged will be 
less than 1 kg/y. The treatment of this rain-water is not considered 
opportune in case of discharges int0 the sewerage. The financial effort for 
the treatment of rain-water polluted with PAH and phenols with relatively 
simple techniques such as sand filtration and/or active carbon filtration is to 
be considered acceptable, whenever the load of TNO-PAH is more than ca. 
3.5 kg/y. Should the load of TNO-PAH be more than ca. 10 kg/y, further 
biological purification is then recommended as the most suitable treatment 
technique. 

Should it turn out to be impossible to prevent direct discharges of polluted 
rain-water int0 surface water by connecting to the municipal sewerage, 
further measures may then be required. 

It is expected that in the years to come changes will occur in impregnation 
techniques and impregnants to be applied. The effects of those changes on 
discharges c.q. the treatment of polluted rain-water should be tested 
regularly. 
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1. INLEIDING 

In het CUWVO VI-rapport "Aanbevelingen met betrekking tot de sanering 
van lozingen afkomstig van houtimpregneerbedrijven" van september 1986 
zijn richtlijnen opgesteld ter vermindering van de lozing van andere dan 
zuurstofbindende stoffen door houtimpregneerbedrijven [ref. i]. Sinds het 
uitbrengen van dit rapport hebben ontwikkelingen op het gebied van de 
bodembescherming plaatsgevonden die invloed op de afvalwatersituatie van 
houtimpregneerbedrijven kunnen hebben. Met het oog op de bescherming 
van de bodemkwaliteit van de opslagterreinen van geïmpregneerd hout 
worden in het kader van de Hinderwet thans voorschriften ter beperking 
van het verzinken van verontreinigd hemelwater in de bodem gesteld. De 
voorschriften voorzien in het verharden van de opslagterreinen voor 
geïmpregneerd hout. Dit kan een lozing tot gevolg hebben van 
verontreinigd hemelwater waarvoor een vergunning op grond van de WVO 
vereist is. Het is derhalve zinvol om de aanbevelingen uit de eerder 
genoemde CUWVO-nota aan te vullen. In deze aanvullende nota worden 
de gevolgen van de ontwikkelingen op het gebied van de 
bodembescherming en overige ontwikkelingen behandeld en worden 
aanvullende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 

De invoering van bodembeschermende maatregelen is onderdeel van een 
integraal pakket milieuvoorschriften. Dit pakket is tot stand gekomen in het 
kader van een overleg tussen het Directoraat-Generaal Milieubeheer van 
VROM en de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland 
(VHN) over het milieuhygiënisch op orde brengen van de 
houtverduurzamingsindustrie. Bij dit milieuoverleg waren tevens 
vertegenwoordigers van de waterkwaliteitsbeheerders, de Rijkswaterstaat, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Economische 
Zaken en de Hoofdinspectie voor de hygiëne van het milieu betrokken. In 
dit milieuoverleg heeft eveneens afstemming plaatsgevonden over de 
inhoud van deze CUWVO-nota. 

De bedrijfstak bestaat uit 33 vacuüm-druk houtverduurzamingsbedrijven die 
gezamenlijk jaarlijks ca. 250.000 m3 hout impregneren (gegevens uit 1988). 
Ca. 70% van de bedrijven impregneert uitsluitend met anorganische 
zoutoplossingen (totaal ca. 80.000 m3 hout per jaar). Daarnaast zijn er 
slechts twee bedrijven die uitsluitend met creosootolie impregneren. Deze 
twee bedrijven nemen globaal een jaarlijkse produktie van 40.000 m3 hout 
voor hun rekening. De overige 130.000 m3 hout wordt geproduceerd bij 
zogenaamde gemengde bedrijven, welke zowel met anorganische zoutoplos- 
singen als met creosootolie impregneren. De verhouding gecreosoteerd 
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hout en met zouten geïmpregneerd hout is bij de gemengde bedrijven bij 
benadering 65% respectievelijk 35% van de totale 130.000 m3 hout [ref. 41. 

In deze bedrijfstakstudie wordt inzicht gegeven in de aard en hoeveelheid 
hemelwater dat vrij kan komen, indien deze bedrijven hun opslagterrein 
voor geïmpregneerd hout verharden. Vervolgens worden aanbevelingen 
gedaan met betrekking tot saneringsmogelijkheden van dit hemelwater en 
worden kosten vermeld. Tenslotte worden lozingsnormen geformuleerd. De 
studie richt zich niet op afvalwateraspecten uit de procesomgeving. 
Hiervoor blijven de aanbevelingen uit het CUWVO-rapport uit 1986 van 
kracht. In het kader van deze studie wordt eveneens geen aandacht besteed 
aan de toepassing van geïmpregneerd hout in de gebruiksfase. 
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2. STAND VAN ZAKEN AFVALWATERSANERING 
HOUTVERDUURZAMINGSBEDRIJVEN 

2.1 Begrips bepalingen 

Het bedrijfsterrein van impregneerbedrijven is onder te verdelen in drie 
onderdelen: Het opslagterrein voor niet geïmpregneerd hout, de 
procesomgeving en het opslagterrein voor geïmpregneerd hout. Om 
onduidelijkheden te voorkomen is het van belang eerst vast te stellen waar 
de "procesomgeving" ophoudt en het "opslagterrein" begint. Onder het 
"opslagterrein voor geïmpregneerd hout" wordt in dit rapport enkel dat deel 
van het bedrijfsterrein verstaan, bestemd voor de opslag van verduurzaamd 
hout dat geschikt is voor levering. Onder "procesomgeving" wordt het overig 
deel van het bedrijfsterrein bestemd voor de produktie van verduurzaamd 
hout verstaan. Dat wil zeggen dat zowel de impregneerapparatuur als het 
uitdruipspoor als ook het terrein bestemd voor de fixatie beschouwd 
worden als procesomgeving. In het wettelijk gebruiksvoorschrift van 
verduurzamingsmiddelen op basis van zware metalen wordt met betrekking 
tot fixatie vrijwel altijd de volgende zinsnede opgenomen: "Ter verdamping 
van het bij de impregnering ingebrachte water en ter fixatie van het 
houtverduurzamingsmiddel dient het hout tenminste 14 dagen beschut 
tegen weersinvloeden te worden opgeslagen of kunstmatig te worden 
gedroogd". 

2.2 CUWVO-rapport uit 1986 

In het CUWVO-rapport "Aanbevelingen m.b.t. de interne sanering van 
lozingen van houtimpregneerbedrijven" uit september 1986 is geconcludeerd 
dat door het treffen van procesmaatregelen het ontstaan van 
procesafvalwater geheel kan worden voorkomen dan wel aanmerkelijk kan 
worden beperkt. 
Voor zoutimpregneerbedrijven zijn de volgende saneringsmaatregelen 
aanbevolen: 
- een spatvanger na de vacuümpomp 
- opvang (m.b.v. een opvangbak onder het uitdruipspoor) en hergebruik van 

- een opvangbak onder de ketel 
- overkapping van het uitdruipspoor en de opvangbak onder de ketel 
- het procesafvalwater hergebruiken en niet lozen. 
Aanbevolen voor creosoteerbedrijven zijn: 
- een condensor tussen de ketel en de vacuümpomp 

lekvloeistof 
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- droge vacuümpompen, danwel een ander koel- en afdichtmiddel dan 

- opvang (m.b.v. een opvangbak onder het uitdruipspoor) en hergebruik van 

- een opvangbak onder de ketel 
- overkapping van het uitdruipspoor en de opvangbak onder de ketel 
- het resterende procesafvalwater niet zondermeer lozen, maar bij voorkeur 

water 

lekvloeistof 

afvoeren ter behandeling bij derden; na voorzuivering in eigen beheer, 
gericht op de verwijdering van PAK, is lozing via de riolering naar een 
oxidatief-biologische zuiveringsinstallatie in principe toelaatbaar; bij 
eventuele volledige zuivering in eigen beheer en lozing op 
oppervlaktewater is zuivering d.m.v. een actief slibsysteem denkbaar. 

Deze aanbevelingen richtten zich uitsluitend op de procesomgeving. 

Bij de meeste verduurzamingsbedrijven zijn de bovengenoemde interne 
saneringen grotendeels doorgevoerd. Bedrijven die zowel creosoteren als 
met zouten impregneren (gemengde bedrijven) gebruiken veelal ook het 
procesafvalwater van creosooteerinrichtingen (na zuivering) voor de 
aanmaak van zoutoplossingen. Er wordt bij deze bedrijven zodoende geen 
procesafvalwater geloosd. 

Overkappen uitdruipspoor 
Het uitdruipspoor is dat deel van de procesomgeving waar lorries met 
behandeld hout enige tijd blijven staan, zodat aanhangend vocht eraf kan 
druipen alvorens het hout wordt opgeslagen op het opslagterrein of het 
terrein voor natuurlijke fixatie. Het uitdruipspoor mag niet verward worden 
met een eventueel aanwezig verbindingsspoor tussen twee procesketels. Bij 
een aantal bedrijven is het uitdruipspoor (nog) niet van een overkapping 
voorzien. Dat kan zijn oorzaak vinden in het feit dat het uitdruipspoor zijn 
functie heeft verloren. Door verbeterde impregneermethoden of 
nabehandelingstechnieken komt in bepaalde gevallen het geïmpregneerde 
hout druipvrij uit de procesruimte en wordt vervolgens direct naar het 
opslagterrein gebracht. Omdat er dan geen buitengewoon hoge belasting 
van op het uitdruipspoor vallend hemelwater met impregneermiddelen te 
verwachten is, wordt van overkapping afgezien. Ook in sommige andere 
situaties wordt aan deze saneringsmaatregel (vooralsnog) geen uitvoering 
gegeven. Het hemelwater dat van het uitdruipspoor afstroomt wordt dan 
tezamen met mogelijk aanwezig overig procesafvalwater en verontreinigd 
hemelwater, eventueel na zuivering, geloosd of aangewend voor hergebruik. 
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2.3 Sanering verontreinigd hemelwater 

In het CUWO-rapport  uit 1986 is, in verband met het ontbreken van 
voldoende gegevens over de hoeveelheid en hoedanigheid van verontreinigd 
hemelwater en de mogelijkheid de lozing daarvan te saneren, aanbevolen 
om met saneringsmaatregelen ten behoeve van verontreinigd hemelwater 
terughoudendheid te betrachten. Sindsdien zijn 11 vergunningen aan 
verduurzamingsbedrijven verleend. Bij 8 bedrijven komt ook vervuild 
hemelwater van opslagterreinen vrij. De voorwaarden welke aan de lozing 
van dit afvalwater zijn verbonden variëren sterk. 

Lozing van het verontreinigd hemelwater vindt zowel direct op 
oppervlaktewater als op de riolering plaats. Voor het hemelwater worden in 
vrijwel alle vergunningen voorzieningen gericht op het terughouden van de 
verontreinigingen vereist. De hierbij toegepaste technieken lopen uiteen van 
bezinking en olieafscheiding tot uitgebreide fysisch-chemische of biologische 
zuiveringsinstallaties. Het blijkt dat bij deze laatste twee vergaande 
reducties in de gehaltes aan PAK, fenolen en zware metalen bereikt 
worden. Bezinking en olieafscheiding zijn veelal vereist om de riolering te 
beschermen. In hoeverre met deze technieken de gehaltes aan PAK, 
fenolen en zware metalen worden gereduceerd is in de praktijk (nog) niet 
beoordeeld. 

2.4 Ontwikkelingen gericht op het beperken van de uitloging 

Er is sinds het verschijnen van het CUWO-rapport  in 1986 een aantal 
ontwikkelingen in gang gezet met als doel de milieubelasting te 
verminderen. Een overzicht hiervan is gegeven in tabel 1. 

Tabel 1: Ontwikkelingen in de houtverduurzaming [ref. 31 

Verbetering technologie 

Proces: 
- verlagen van de retentie' 
- modificaties 
- procesbeheersinglgesioten procesvoering 

Nabehandelingsproces: 
- stoomfixatie 
- UV-fixatie 

Zouten: 
- aanpassen van de formulering 
- toevoegen van nieuwe componenten 

Creosootolie: 
- modificaties 

Nieuwe ontwikkelingen 

- Plaatselijk verduurzamen (woodpil) 
- Gasfase-verduurzaming 
- Verbetering van de impregneerbaarheid 
- Chemische modificaties van het hout 
~ Nieuwe verduurzamingsmiddelen 

* retentie = opname van het verduurzamingsmiddel in het hout 
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Voor wat betreft het gezouten hout richt men zich met name op het 
verbeteren c.q. versnellen van de binding van de zouten in het hout. De 
binding van metaalzouten aan het hout ontstaat door chemische reacties, 
waarbij ook de houtstructuren zijn betrokken. Deze reacties vinden plaats 
in de zogenaamde fixatieperiode. De tijdsduur van de fixatie is afhankelijk 
van de temperatuur en vochtigheidsgraad. In de wettelijke 
gebruiksvoorschriften van zoutmengsels staat aangegeven dat 
geïmpregneerd hout minimaal twee weken beschut tegen weersinvloeden 
dient te worden opgeslagen om fixatie te bewerkstelligen. De vrij lange 
fixatieduur kan worden bekort door behandeling met stoom. De reactiesnel- 
heden stijgen door de hogere temperatuur en vochtigheid, waardoor de 
fixatieperiode tot enkele uren wordt verkort. De stoombehandeling kan als 
procesgang na het eigenlijke impregneerproces toegepast worden. In 1986 
was deze nabehandeling van met zout geïmpregneerd hout een vrij nieuwe 
ontwikkeling, echter thans kan deze methode als stand van de techniek 
worden beschouwd. Het proces wordt thans bij ca. 25% van de bedrijven 
met een zoutimpregneerinstallatie toegepast. 

De binding van creosootolie aan hout verschilt sterk van de binding van 
metaalzouten aan hout. De binding wordt veroorzaakt door lipofiele 
interacties tussen het hout en de creosootolie. Ook voor gecreosoteerd hout 
is een nabehandelingsproces mogelijk. Na impregnering wordt het 
gecreosoteerd hout in contact gebracht met lage-druk stoom. Met name de 
vluchtige PAK-verbindingen worden daarbij verwijderd van het oppervlak 
en wellicht ook dieper uit het hout. Het proces is vergelijkbaar met 
stoomdistillatie en het resulteert in een verminderde afspoeling van PAK 
van het gecreosoteerd hout door regenwater op opslagterreinen. 

Overigens zijn er gemodificeerde creosootoliën en verduurzamingsprocessen 
in ontwikkeling die ook gericht zijn op een verminderde emissie van PAK 
naar het milieu. Gedacht wordt aan het "aftoppen" van de samenstelling. 
Een range van laag- en hoogmoleculaire componenten wordt uit de 
creosootolie verwijderd. Deze gemodificeerde olie behoeft een aangepast 
impregneerproces. Er is nog weinig bekend over de houtverduurzamende 
werking en de emissies naar het milieu van op deze wijze geïmpregneerd 
hout. Een andere mogelijkheid wordt gezocht in het toevoegen van extra 
stoffen aan de creosootolie, bijvoorbeeld paraffine. Hierdoor wordt de 
uitloging van PAK uit gecreosoteerd hout op korte termijn verminderd. Het 
effect op de lange termijn is onbekend. 
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2.5 

De ontwikkeling van de nabehandeling met stoom en het "aftoppen1' van de 
creosootolie staan ook sterk in de belangstelling, omdat de luchtemissie bij 
het impregneerbedrijf moet worden teruggedrongen (KWS 2000). 
Nabehandeling van gecreosoteerd hout wordt nu bij één bedrijf in de 
praktijk gebracht. 

Gebruik houtverduunamingsmiddelen 

Voor verduurzamingsmiddelen is op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet 
1962 een toelating vereist. De minister van VROM heeft in januari 1991 
aangekondigd te streven naar de beëindiging van de toelating van 
arseenhoudende houtverduurzamingsmiddelen op een termijn van twee à 
drie jaar, onder voorbehoud van beperkingen van commanditair (EG) recht 
en gelet op de beschikbaarheid van vervangende middelen. De belangrijkste 
alternatieve typen voor de koper-chroom-arseen zouten (CCA) zijn koper- 
chroom (CC), koper-chroom-borium (CCB), koper-chroom-fluoride (CFK), 
koper-chroom-fosfor (CCP), koper-chroom-fluorboraat (CCFB) en koper- 
chroom-fluor-zink (CCFZn). De gevolgen van omschakeling naar deze 
arseenvrije middelen voor de uitloging van de overige componenten uit het 
hout naar het hemelwater tijdens de opslagfase zijn nog onbekend. 



-20- 



-21- 

3. AARD EN HOEVEELHEID TE VERWACHTEN HEMELWATER 

3.1 Inleiding 

Bij de meeste impregneerbedrijven verzinkt thans het hemelwater van de 
opslagterreinen in de grond. Met het oog op de bescherming van de 
bodemkwaliteit van de bedrijfsterreinen wordt in de nabije toekomst 
verharding van de terreingedeelten bestemd voor de opslag van behandeld 
hout worden vereist. De lozing van het verontreinigd hemelwater dat van 
het verharde terrein afstroomt valt onder de werking van de WVO. De 
noodzaak van sanering van de lozing hangt af van de aard, de concentraties 
en de vrachten van de te lozen verontreinigingen in het hemelwater en van 
de waterkwaliteitsdoelstellingen en eventuele specifieke gebruiksdoeleinden 
van het oppervlaktewater. De mate van verontreiniging van het af te voeren 
hemelwater is afhankelijk van diverse factoren. De belangrijkste hierbij is 
de mate van uitloging van de impregneermiddelen uit het behandelde hout. 

In 1987 is door het Houtinstituut TNO in opdracht van het ministerie van 
VROM een onderzoek uitgevoerd naar deze uitloging [ref. 21. Onder 
uitloging is in het onderzoek verstaan de hoeveelheid 
verduurzamingsmiddelen die door regenwater afspoelt of uitdruipt, nadat 
het behandelde hout (direct) na verduurzamen op het opslagterrein is 
geplaatst. De uitloging omvatte niet de hoeveelheid impregneermiddel die 
op het uitdruipspoor van de verduurzamingsinrichting uit het behandelde 
hout is gelekt. Voor het onderzoek is een aantal stapels hout verduurzaamd 
bij een impregneerbedrijf en nog dezelfde dag getransporteerd naar een 
expositieterrein van TNO en aldaar opgeslagen. De tijd tussen de 
verwijdering van het verduurzaamd hout uit de impregneerketels en de 
plaatsing op het expositieterrein is als uitdruipperiode beschouwd. 
Gedurende drie maanden werden na iedere regenperiode de onder de 
stapels terecht gekomen hoeveelheden verduurzamingsmiddel gemeten. 
Van de resultaten van het onderzoek is in dit rapport gebruik gemaakt. 

De voor deze CUWVO-nota belangrijkste conclusies uit het onderzoek 
worden hierna kort samengevat. 

- de uitloging van (bestanddelen) van verduurzamingsmiddelen vindt 
hoofdzakelijk plaats via het vrije oppervlak van de stapels (langsstromend 
water) 
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TNO-PAK *) 
koper 
chroom 
arseen 

- in de opslagfase kan de uitloging met name in de eerste weken na de 

- de uitloging blijft ook na een periode van drie maanden doorgaan 
- de uitloging is afhankelijk van de wijze van stapeling en is bij benadering 

recht evenredig met de hoeveelheid bedekt grondoppervlak 
- uitloogpatronen kunnen perioden met geringe uitloogsnelheid en perioden 

met een hoge uitloogsnelheid vertonen; een sterke uitloging komt vooral 
voor als na een droge periode binnen korte tijd een relatief grote 
hoeveelheid regen is gevallen 

In dit rapport wordt ervan uitgegaan dat de conclusies nog steeds van 
toepassing zijn. 

verduurzaming zeer intensief zijn 

0,000234 mgli 
90 % 

44 mgll 0,1 rngll 
2 mgll 0,2 mgll 
10 mg/l 1 mgll 90 % 
0,15 mgli 0,015 mgli 90 % 0,015 

3.2 Indicatie van de samenstelling van verontreinigd hemelwater 

In maart 1991 is een door TNO in opdracht van VROM uitgevoerde 
evaluatie van onderzoek naar uitloogkarakteristieken van verduurzaamd 
hout verschenen [ref. 31. Over de mate van uitloging van PAK en koper-, 
chroom- en arseencomponenten uit verduurzaamd hout naar het riool of 
oppervlaktewater tijdens de opslagfase wordt een expertiseoordeel 
uitgesproken. Er is onderscheid gemaakt in emissies bij conventionele 
impregneermethoden en bij geavanceerde methoden (tabel 2) en er is een 
lange termijn verwachting uitgesproken. De getallen geven een indruk van 
de grootte-orde van de emissie van verduurzamingsbestanddelen naar het 
hemelwater; er mag geen absolute waarde aan worden toegekend. 

Tabel 2: Indicatie van het gehalte aan TNO-PAK en koper-, chroom- en arseencomponenten in het hemelwater afkomstig van 
opslagterreinen voor ge'impregneerd hout 

algemene 
milieukwaliteit 

conventionele methoden geavanceerde methoden reductie t.o.v. 
(1987) I (1 993) I 1987 

Conventionele impregneermethoden 
De voorspelde emissies die bij het aanwenden van conventionele 
impregneermethoden optreden zijn gebaseerd op de resultaten van de 
praktijkproef uit het eerder genoemde TNO-rapport uit 1987. De 
concentratie PAK is gebaseerd op de hoogste uitloogcijfers uit de 
praktijkproef. Afhankelijk van het soort hout en de toegepaste creosootolie 
blijkt bij de proeven een groot verschil in het uitlooggedrag van 
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gecreosoteerd hout. Een indicatie van de emissie van PAK gebaseerd op de 
laagste uitloogcijfers uit de praktijkproef levert een getal op van ca. 0,l mg 
TNO-PAK per liter. Deze laagste waarde is dus van dezelfde grootte-orde 
als de indicatie van de emissie bij toepassing van geavanceerde 
creosoteertechnologie. 

Geavanceerde impregneermethoden 
Onder geavanceerde methoden worden ontwikkelingen in de 
houtverduurzaming verstaan die nu toepasbaar zijn, waaronder 
nabehandeling en proces- en impregneermiddelmodificaties. Geavanceerde 
methoden zijn naar verwachting bij alle bedrijven met ingang van 1 januari 
1994 operationeel. Dit hangt samen met de invoering van een milieurichtlijn 
voor houtimpregneerbedrijven door het ministerie van VROM, waarin 
onder andere voorschriften met betrekking tot de bescherming van de 
bodem tegen verontreiniging zijn opgenomen [ref. 81. Kort samengevat 
moeten nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven met een schone bodem 
hun opslagterrein voor geïmpregneerd hout definitief vloeistofdicht 
verharden. Bestaande bedrijven met een vervuilde bodem mogen met het 
nemen van definitieve bodembeschermende maatregelen wachten totdat 
een op handen zijnde bodemsanering is uitgevoerd of totdat is vastgesteld 
dat een sanering niet noodzakelijk is. Deze bedrijven kunnen volstaan met 
een verharding in de vorm van b.v. een klinkerbestrating. Verder zijn in de 
richtlijn de geavanceerde impregneermethoden vertaald naar 
uitloognormen, bepaald door gestandaardiseerde laboratoriumexperimenten 
(doucheproef), voor gecreosoteerd en gezouten hout. Op 1 januari 1994 
gaan uitloognormen gelden die representatief zijn voor de geavanceerde 
impregneermethoden. Op 1 januari 1993 gaan echter al uitloognormen 
gelden die in beginsel door alle bedrijven gehaald kunnen worden door 
middel van een optimale uitvoering van de conventionele technologie. 
Verwacht wordt dat, als de bedrijfsvoering zodanig is aangepast dat aan de 
uitloognormen wordt voldaan, de kwaliteit van grond en grondwater bij 
bestaande bedrijven met een verontreinigde bodem niet verder zal 
verslechteren. Indien uit jaarlijks uit te voeren onderzoek blijkt dat de 
verontreinigingsgraad van de bodem desondanks toeneemt, moeten de 
klinkerbestrating worden vervangen door een vloeistofdichte verharding. De 
uitloognormen zullen tevens de criteria gaan vormen voor een door de 
bedrijfstak nieuw te ontwikkelen, aanvullend KOMO-certificaat 
houtverduurzaming. Bedrijven die vanaf 1 januari 1993 en 1 januari 1994 
niet voldoen aan de bijbehorende uitloognormen kunnen zich niet 
kwalificeren voor het aanvullend KOMO-certificaat. 
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Lange termijn verwachting 
Op de lange termijn verwacht TNO nog een verdergaande reductie van 
emissie van PAK en koper-, chroom- en arseencomponenten, als gevolg van 
tal van ontwikkelingen in de houtverduurzaming, waarvan in tabel 1 (pagina 
5) een overzicht is gegeven. De reducties ten opzichte van geavanceerde 
impregneermethoden (1993) liggen op de lange termijn naar verwachting in 
de grootte-orde van 50% voor PAK en 90% voor metaalcomponenten 

Fenolen 
Overigens is de uitloging van fenolen uit gecreosoteerd hout moeilijk te 
voorspellen, omdat er weinig onderzoek naar is gedaan. Het 
praktijkonderzoek van TNO in 1987 heeft niettemin wel enige informatie 
opgeleverd. Van een aantal hemelwatermonsters uit het praktijkonderzoek 
is de hoeveelheid fenol-achtige verbindingen geanalyseerd. Het gehalte 
totaal vluchtige fenolen varieerde van enkele tot enkele tientallen 
milligrammen per liter. Bij vergelijking met de uitgeloogde hoeveelheden 
PAK is gebleken, dat daar waar veel PAK uitloogt ook relatief veel fenol 
wordt gevonden. Er is echter geen vaste verhouding tussen de uitgeloogde 
hoeveelheid PAK en de uitgeloogde hoeveelheid fenolen aangetoond. Een 
nadere voorspelling van de vracht fenolen die tijdens opslag naar 
hemelwater kan uitlogen is daarom achterwege gelaten. 

3.3 Indicatie van de hoeveelheid te verwachten hemelwater 

Met betrekking tot de hoeveelheid af te voeren hemelwater dient 
opgemerkt te worden dat deze sterk afhankelijk is van de bezettingsgraad 
van de opslagterreinen. Bij een grote dichtheid, uitgedrukt in m3 hout per 
m2 opslagterrein, bereikt relatief weinig hemelwater de vloeistofdichte 
verharde vloer, doordat hemelwater op het hout achterblijft en vervolgens 
verdampt. Ook is het mogelijk dat een deel van het hemelwater in het hout 
wordt opgenomen. Bij een kleine dichtheid valt relatief veel hemelwater 
direct op de bodem, hetgeen leidt tot een grotere hoeveelheid vrijkomend 
hemelwater. Hoewel in de houtverduurzamingsbranche verschillende 
bedrijven moeilijk met elkaar vergelijkbaar zijn, is hierna toch getracht aan 
de hand van een zogenaamd modelopslagterrein te komen tot een 
inschatting van de hoeveelheid vrijkomend hemelwater. 

Het is voor een verduurzamingsbedrijf enerzijds uit kostenoogpunt 
aantrekkelijk om een vloeistofdichte verharding voor de opslag van 
geïmpregneerd hout zo klein mogelijk te houden en bijgevolg de 
opslagdichtheid zo groot mogelijk. Anderzijds moet op het opslagterrein 
voldoende ruimte overblijven voor transportdoeleinden. Een bedekt 
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oppervlak van een opslagterrein van 40% lijkt reëel. De opslagdichtheid in 
m3 hout per m2 opslagterrein is afhankelijk van de stapelhoogtes. Als 
gemiddelde kan ruwweg een dichtheid van 1 m3 hout per m2 totaal 
opslagterrein aangehouden worden. Uitgaande van deze dichtheid van 1 m3 
hout per m2 opslagterrein en van een bedekt oppervlak van ca. 40% is een 
jaarlijkse hoeveelheid neerslag dat de bodem bereikt naar verwachting ca. 
0,5 m3 hemelwater per m2 opslagterrein (zie bijlage 2). Daarnaast blijkt uit 
bijlage 3 dat de nuttige neerslag, dat wil zeggen de neerslag minus de 
verdamping, in Nederland varieert van minder dan O, 15 m3/m2 tot meer dan 
0,3 m3/m2. Van enkele praktijksituaties is bekend dat ca. 0,3 m3 hemelwater 
per m2 opslagterrein afstroomt. 

Bij de modelberekeningen, ten behoeve van de voorspelling van 
concentraties PAK en koper-, chroom- en arseencomponenten in het 
hemelwater afkomstig van de opslagterreinen voor verduurzaamd hout 
(tabel 2), is geen rekening gehouden met verdamping van het hemelwater 
nadat het hemelwater op het terreinoppervlak terecht is gekomen. Om te 
berekenen welke vrachten verontreinigingen jaarlijks het terreinoppervlak 
bereiken is dan ook gerekend met een hemelwaterhoeveelheid van 0,5 
m3/m2 per jaar. Ervan uitgaande dat met het verdampen van op het terrein 
neergekomen hemelwater geen PAK of koper, chroom- en 
arseencomponenten mee verdampen, blijft de vracht hetzelfde, ook bij een 
hemelwaterafvoer van minder dan 0,5 m3/m2. 

De grootte van het opslagterrein voor verduurzaamd hout is afhankelijk van 
de produktiecapaciteit van een bedrijf en de gemiddelde opslagduur. Voor 
gecreosoteerd hout is de gemiddelde opslagduur ca. 10 weken. Voor met 
zouten geïmpregneerd hout loopt de opslagduur uiteen van 1 tot 5 weken 
voor nabehandeld hout en 6 tot 10 weken voor conventioneel 
verduurzaamd hout. Voor de bepaling van de grootte van 
modelopslagterreinen voor respectievelijk creosoteerbedrijven, 
zoutimpregneerbedrijven en gemengde bedrijven worden de gemiddelde 
produktieniveaus van die bedrijven als maatgevend genomen. In 
werkelijkheid kunnen de afmetingen van de opslagterreinen sterk van het 
berekende benodigd oppervlak afwijken. Zo is bij de berekening 
bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de levering 
van verduurzaamd hout aan klanten (tijdelijk) afneemt, waardoor de 
gemiddelde opslagduur toeneemt en dus een groter oppervlak nodig is. In 
de praktijk bestaan dan ook verschillende situaties waarbij het opslagterrein 
veel groter is dan het te berekenen minimaal benodigde oppervlak. Het 
verdient aanbeveling om een en ander aan de praktijk te toetsen. 
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aantal bedrijven in Nederland 

In bijlage 2 is door middel van voorbeeldberekeningen inzichtelijk gemaakt 

creosoteerbedrijf zoutimpregneer-bedrijf gemengd bedrijf 

2 23 8 

hoe een en ander berekend is. Onderstaande tabel 3 geeft een overzicht 
van de gegevens. 

4000 

1200-2000 

350 

105-1 75 

jaarproduktie: 
m3 gecreosoteerd hout 
m3 gezouten hout 
m’ hout (totaal) 

minimaal benodigd opslagterrein 
in m2 

jaarlijkse hoeveelheid af te voeren 
hemelwater in m3 

indicatieve vrachten in kgljaai 

conventioneel (‘8q 
TNO-PAK 
koper 
chroom 
arseen 

geavanceerd (‘931 
TNO-PAK 
koper 
chroom 
arseen 

2 3.oM) 

90 

0.2 

0,4 
1 ,e 
0,03 

0,04 
0,18 
0,003 

8.500 
4.500 
13.500 
- 

2200 

600-1100 

0,08 
0,05 
0,26 
0,004 

Gezien de in de voorgaande alinea’s geschetste spreiding en uitgangspunten 
voor berekenen van de vrachten, wordt in dit rapport hierna steeds met een 
af te voeren hoeveelheid hemelwater van 0,5 m3 per m2 gerekend. 
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4. SANERINGSMOGELIJKHEDEN EN KOSTEN 

4.1 Inleiding 

Voor een lozing van niet verontreinigd hemelwater is geen WVO- 
vergunning nodig. Hemelwater dat door bedrijfsactiviteiten van 
houtverduurzamingsbedrijven verontreinigd wordt valt, indien het geloosd 
wordt, wel onder de werking van de WVO. Door het treffen van 
saneringsmaatregelen kunnen emissies van verontreinigingen beperkt 
worden. Bij de sanering van de hemelwaterstroom moet om te beginnen 
worden nagegaan in hoeverre het ontstaan van verontreinigd hemelwater 
kan worden voorkomen. Indien redelijkerwijs niet kan worden verhinderd 
dat verontreinigd hemelwater ontstaat, dient te worden gezocht naar 
mogelijkheden ter beperking van de hoeveelheden en/of de 
verontreinigingsgraad. In de volgende paragrafen worden drie sporen, te 
weten voorkomen, hergebruik en reiniging van verontreinigd hemelwater, 
besproken. 

4.2 Voorkomen van het ontstaan van verontreinigd hemelwater op het 
opslagterrein 

Op de eerste plaats kan worden voorkomen dat hemelwater verontreinigd 
raakt met verduurzamingsmiddelen door het contact tussen hernelwater en 
geïmpregneerd hout te vermijden. Dit kan bereikt worden door het 
geïmpregneerde hout onder een overkapping op te slaan. De indicatieve 
kosten om een opslagterrein te overkappen bedragen 300-350 gulden per 
m2. Bij een afschrijving over 10 jaar en een rentepercentage van 8% 
worden de jaarlijkse lasten 45-52 gulden per m2. 

Als kanttekening dient hierbij te worden opgemerkt, dat het afschermen 
van geïmpregneerde hout tegen hemelwater onverlet laat dat de 
uitloogbaarheid van het hout zo gering mogelijk dient te zijn. Hout met een 
slechte uitloogkarakteristiek kan, indien het onder de overkapping vandaan 
gehaald wordt, dan alsnog een aanzienlijk emissie van PAK of zware 
metalen veroorzaken. Op die manier treedt verplaatsing van het probleem 
OP. 

4.3 Hergebruik van verontreinigd hemelwater 

Kan het ontstaan van vervuild hemelwater niet worden verhinderd, dan 
dient te worden nagegaan in hoeverre hergebruik van hemelwater tot de 
mogelijkheden behoort. Bij hergebruik van verontreinigd hemelwater wordt 
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gedacht aan het toepassen van dit hemelwater als grondstof voor de 
aanmaak van zoutoplossingen. Deze vorm van hergebruik is dan ook alleen 
geschikt voor bedrijven waar (onder andere) met metaalzouten wordt 
geïmpregneerd. Metaalzouten worden in de vorm van geconcentreerde 
oplossingen, pasta’s of droge zoutmengsels op de markt gebracht. De 
verschillende componenten zijn in een bepaalde verhouding in de pasta of 
in het zoutmengsel aanwezig. Zoutoplossingen voor impregnering worden 
verkregen door van de geconcentreerde oplossing, pasta of het zoutmengsel 
een 2,5-4 procents oplossing in water te maken. Per 1.000 m3 hout is ca. 
150-250 m3 oploswater nodig. 

Hemelwater dat met zware metalen verontreinigd is kan zonder een 
voorafgaande reiniging gebruikt worden als proceswater in het 
impregneerproces. Hemelwater dat met PAK en fenolen verontreinigd is 
kan eerst gebruikt worden als proceswater in het zoutimpregneerproces 
indien de CZV waarde (eventueel na een voorbehandeling) kleiner dan ca. 
50 mg/i is. In de praktijk worden met installaties bestaande uit: 
- olieafscheiding gevolgd door aktief koolfiltratie; 
- biologische behandeling; 

goede resultaten behaald bij het behandelen van verontreinigd (proces- 
en) hemelwater met een hoger CZV gehalte dan 50 mg/i tot geschikt 
proceswater. 

Om het hemelwater zoveel mogelijk te kunnen hergebruiken is een 
buffervoorziening noodzakelijk. De benodigde inhoud van de 
buffervoorziening is afhankelijk van de te verwachten hoeveelheid 
hemelwater en derhalve van de neerslagintensiteit, van het oppervlak van 
het verharde terrein en de bezettingsgraad op het terrein. Het is aan te 
bevelen om de buffertank of -bak zodanig te dimensioneren, dat een 
minimale kans bestaat dat bij hevige of langdurige neerslag situaties van 
overstort van het hemelwater ontstaan. 

Daarnaast is het van belang rekening te houden met de waarneming uit het 
praktijkonderzoek van TNO [ref. 21 dat het eerste hemelwater na een 
periode van droogte over het algemeen sterker verontreinigd is met 
impregneermiddel dan het hemelwater dat daarna valt. Vanuit milieuhygi- 
enisch oogpunt dient vooral dit eerste hemelwater voor hergebruik in 
aanmerking te komen. Hiertoe kan de buffervoorziening worden uitgevoerd 
in twee gedeelten, namelijk een kleine pompput waarnaar het hemelwater 
afstroomt en van waaruit het hemelwater rechtstreeks wordt overgepompt 
naar het tweede deel, de bufferbak of -tank. De pompput is voorzien van 
een overstort naar de riolering of de zuiveringsinstallatie voor overtollig 
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water. Vanuit de buffer wordt het water voor hergebruik betrokken. 
Berekeningen met betrekking tot de omvang van de buffer zijn in bijlage 4 
weergegeven. 

Overigens moet de terreinriolering zodanig gedimensioneerd zijn dat een 
zware bui geen wateroverlast op het terrein veroorzaakt. Als maatgevend 
voor een zware bui kan een regenintensiteit van 60 liter per seconde per 
hectare gedurende 15 minuten genomen worden. 

4.3.1 Zoutimpregneerbedrijven 
Een gemiddeld zoutimpregneerbedrijf impregneert 3.000 m3 hout per jaar 
en heeft derhalve jaarlijks 450-750 m3 water nodig voor de aanmaak van 
zoutoplossingen. Gezien de hoeveelheid hemelwater dat van het 
opslagterrein voor geïmpregneerd hout afkomt is lozing van verontreinigd 
hemelwater in principe te voorkomen. Uit een aantal praktijkgevallen blijkt 
dat er onvoldoende neerslag valt om het benodigd proceswater ten behoeve 
van het impregneerproces te genereren. 

Om inzicht in de orde van grootte van een, voor hergebruik van het 
hemelwater noodzakelijke, bufferbak te krijgen is in bijlage 4 een aantal 
voorbeeldberekeningen gemaakt. Uit de berekeningen blijkt dat bij 
zoutimpregneerbedrijven een berging van ca. 50 mm (50 liter per m2 
opslagterrein) leidt tot zeer geringe kans op overstort. De kosten voor de 
aanleg van een buffervoorziening van 20 m3 voor het model 
zoutimpregneerbedrijf met een opslagterrein van 350 m2 bedragen ca. 3.500 
gulden. Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten voor de aanleg van de 
pomput en leidingwerk en de aanschaf van een pomp. Deze bedragen 
tezamen ca. 5.000 gulden. De annuïteit (jaarlijks bedrag aan rente + 
aflossing) bedraagt bij een aflossing van 10 jaar en een rentepercentage van 
8% voor deze 8.500 gulden ongeveer 1.250 gulden. 

4.3.2 Gemengde bedrijven 
Gemengde bedrijven met een gemiddelde produktie van 4.500 m3 gezouten 
hout per jaar gebruiken jaarlijks ca. 675-1.125 m3 water voor de aanmaak 
van impregneeroplossingen. De hoeveelheid verontreinigd hemelwater 
afkomstig van het opslagterrein voor met zouten geïmpregneerd en 
gecreosoteerd hout is te ramen op ca. 1100 m3. Het is denkbaar dat er in 
de praktijk een overschot aan hemelwater ontstaat. Daarom is hierna 
nagegaan welke maatregelen nodig zijn indien wel al het hemelwater kan 
worden hergebruikt en zijn vervolgens de maatregelen aangegeven indien 
enkel het hemelwater afkomstig van de opslag van gecreosoteerd hout kan 
worden hergebruik t. 
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4.3.3 

4.4 

Uitgangspunt: hergebruik van al het verontreinigd hemelwater is mogelijk 
Blijkens de berekeningen in bijlage 4 heeft een gemengd bedrijf voor het 
realiseren van een situatie, waarbij in beginsel geen overstort hoeft plaats te 
vinden, een berging van ca. 50 mm nodig (50 liter per m2 opslagterrein). 
Voor een situatie, waarbij jaarlijkse zes maal een overstort van hemelwater 
plaatsvindt, is een berging van ca. 11 mm (11 liter per m2 opslagterrein) 
voldoende. Het model gemengd bedrijf met een opslagterrein van 2200 m2 
heeft zodoende voor de beide verschillende situaties buffervoorzieningen 
van respectievelijk 115 m3 en 30 m3 nodig. De aanleg hiervan kost 
respectievelijk ca. 23.000 en 3.500 gulden (jaarlijkse lasten resp. ca. 3.500 en 
520 gulden) 

Uitgangspunt: hergebruik van al het hemelwater afkomstig van de opslag 
van gecreosoteerd hout is mogelijk 
Uit een indicatieve berekening kan blijken dat bij een gemengd bedrijf de 
hoeveelheid af te voeren hemelwater de hoeveelheid proceswater, nodig 
voor het genereren van de zoutoplossing, overschrijdt. Het verdient dan 
aanbeveling zodanige interne maatregelen te treffen dat van het 
hemelwater, dat met de meest milieubezwaarlijke stoffen verontreinigd is 
(in dit geval het PAK-houdend hemelwater), zo optimaal mogelijk gebruik 
kan worden gemaakt. Een en ander houdt in dat gecreosoteerd en 
gezouten hout gescheiden van elkaar moeten worden opgeslagen en dat het 
hemelwater afkomstig van beide terreinen apart van elkaar moet kunnen 
worden afgevoerd en opgevangen. 

Uit bijlage 4 blijkt weer dat voor de buffering van het hemelwater 
afkomstig van het opslagterrein voor gecreosoteerd hout bij theoretische 
overstortfrequenties van O en 6 keer per jaar buffercapaciteiten van ca. 50 
liter respectievelijk 12 liter per vierkante meter opslagterrein nodig is. Voor 
een opslagterrein van bijvoorbeeld 2000 m2 zijn deze getallen te vertalen 
naar buffervoorzieningen van 100 m3 en 30 m3, waarvoor de indicatieve 
kosten ca. 20.000 respectievelijk 3.500 gulden bedragen (annuïteiten: ca. 
3.000 en 520 gulden). 

Creosoteerbedrijven 
Bij bedrijven die enkel creosoteren is hergebruik van verontreinigd 
hemelwater niet aan de orde. 

Reiniging van verontreinigd hemelwater 

Het hemelwater afkomstig van opslagterreinen bij creosoteerbedrijven en 
het hemelwateroverschot van gemengde bedrijven kan niet gebruikt worden 
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voor het genereren van zoutoplossingen en komt zodoende in aanmerking 
om te worden geloosd. Het vervuilde hemelwater kan zonodig gezuiverd 
worden. 

In bijlage 5 zijn de verschillende methoden voor de zuivering van met PAK 
en/of met zware metalen belast afvalwater beschreven. 

4.4.1 Zoutimpregneerbedrijven 
Zoals reeds in paragraaf 4.3.1 is besproken is de lozing van verontreinigd 
hemelwater van het opslagterrein bij een zoutimpregneerbedrijf eenvoudig 
te voorkomen. Er wordt hier daarom niet verder op technieken ter 
behandeling van het hemelwater ingegaan. 

4.4.2 Gemengde bedrijven 
Uit paragraaf 4.3.2 blijkt dat er bij gemengde bedrijven mogelijk een 
hemelwater overschot ontstaat. Bij het modelbedrijf is de lozing van met 
PAK verontreinigd hemelwater te voorkomen. Afhankelijk van de 
verhouding in de produktie van gezouten en gecreosoteerd hout kan in de 
praktijk bij gemengde bedrijven soms ook een overschot aan met PAK 
verontreinigd hemelwater ontstaat. Voor behandelingstechnieken hiervan 
wordt verwezen naar de problematiek bij creosoteerbedrijven (paragraaf 
4.4.3). 

Het met zware metalen verontreinigd hemelwater, afkomstig van een 
terrein waarop hout is opgeslagen dat met geavanceerde technieken is 
geïmpregneerd, is gezien de lage concentraties niet doelmatig te 
behandelen. Hemelwater afkomstig van de opslag van conventioneel 
geïmpregneerd hout kan in principe behandeld worden door (precipitatie 
gevolgd door) de verwijdering van onopgeloste bestanddelen (door 
zandfiltratie) of een gecombineerde behandeling met de verwijdering van 
zuurstofbindende stoffen door middel van biologische zuivering. 

De indicatieve investeringskosten voor een zandfilter met een capaciteit van 
1-5 m3 per uur bedragen ca. 30.000 gulden. Uitgaande van een afschrijving 
van 10 jaar, een rentepercentage van 8 % (jaarlijkse annuïteit ca. 4.500 
gulden) en exploitatiekosten van ca. 25% van de aanschafprijs zijn de 
jaarlijkse lasten voor deze installatie ca. 12.000 gulden. De behandeling van 
grondwater bij bodemsaneringsprojecten in een zandfilter met concentraties 
aan zware metalen in de grootte-orde van enkele mg/i resulteert in de 
praktijk in indicatieve eindconcentraties voor koper, chroom en arseen van 
0.5, 0.5 en 0.2 mg/i. 
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4.4.3 

De aanschaf van een biologische zuiveringsinstallatie met een capaciteit van 
1 m3 per uur is te ramen op ca. 100.000 gulden. Met dezelfde 
uitgangspunten als hiervoor zijn gebruikt zijn de jaarlijkse lasten te 
berekenen op ca. 40.000 gulden. Hiermee is een indicatieve reductie van 
70% voor zware metalen bereikbaar. 

Voor het model gemengd bedrijf is een buffertank van ca. 30 m3 toereikend 
(zie bijlage 4). De aanleg hiervan kost ca. 3.500 gulden. 

Creosoteerbedrijven 
Creosoteerbedrijven hebben in principe altijd een overschot aan 
hemelwater dat verontreinigd is met PAK en fenolen. Drie in aanmerking 
komende behandelingstechnieken zijn biologische zuivering, verregaande 
fysisch-chemische zuivering (bijvoorbeeld flocculatie/zandfiltratie/actief 
koolfiltratie) en de verwijdering van onopgeloste bestanddelen door (zand- 
)filtratie. Bij een laag gehalte aan onopgeloste bestanddelen in het influent 
(minder dan ca. 10 mg/l) kan in plaats van zandfiltratie aktief koolfiltratie 
worden toegepast. De investeringskosten voor een Qsisch-chemische 
zuiveringsinstallatie zijn van dezelfde grootte-orde als voor een biologische 
zuiveringsinstallatie namelijk ca. 100.000 gulden. De jaarlijkse lasten 
bedragen hiervoor ongeveer 40.000 gulden. Van de aanschaf van een 
zandfilter of een aktief koolfilter met een capaciteit van 1-5 m3 zijn de 
kosten globaal 30.000 gulden (jaarlijkse lasten: ca. 12.000 gulden). 

Voor het modelbedrijf is om het hemelwater voor de behandeling te 
kunnen bufferen, blijkens bijlage 4, een buffervoorziening van ca. 200 m3 of 
ca. 45 m3 nodig bij overstortfrequenties van nul respectievelijk zes keer per 
jaar. De indicatieve aanlegkosten hiervoor zijn 40.000 respectievelijk 3.500 
gulden en de jaarlijkse rente- en afschrijvingslasten ca. 6.000 respectievelijk 
520 gulden. 
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5. NORMSTELLING 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt eerst uiteengezet wat de algemene uitgangspunten 
voor het waterkwaliteitsbeleid in Nederland zijn. Vervolgens worden de 
algemene uitgangspunten vertaald naar criteria voor de lozing van 
verontreinigd hemelwater afkomstig van opslagterreinen voor verduurzaamd 
hout van houtverduurzamingsbedrijven. 

5.2 Waterkwaliteitsbeleid 

Het waterkwaliteitsbeleid - zoals weergegeven in het IMP-water en de 3e 
Nota Waterhuishouding - is gestoeld op een tweetal uitgangspunten, 
namelijk: 
- de vermindering van de verontreiniging en 
- het stand-still beginsel. 
Aan het eerste uitgangspunt wordt onder meer invulling gegeven door de 
sanering van lozingen. Voor bepaling van de 'mate van inspanning' bij 
sanering wordt primair naar de milieuschadelijkheid van de geloosde stoffen 
gekeken. Deze milieuschadelijkheid wordt bepaald aan de hand van 
stofeigenschappen zoals toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie. Voor 
zogenaamde (potentiële) zwarte lijststoffen, welke voorkomen op de EG- 
lijst van 132 stoffen (zie bijlage 6) en voor niet nader aangewezen stoffen 
welke vergelijkbare milieu-eigenschappen bezitten geldt in beginsel dat de 
milieuverontreiniging met deze stoffen dient te worden beëindigd. Dit 
betekent in de praktijk dat gestreefd moet worden naar een nullozing. 

Het stand-still beginsel is zodanig uitgewerkt dat: 
a) emissies van stoffen van de zwarte lijst mogen, gerekend over een 

b) voor overige stoffen geldt dat de betreffende waterkwaliteit niet 
bepaald beheersgebied, niet toenemen; 

significant mag verslechteren. 

De kwaliteitseisen en specifieke gebruiksdoeleinden van de watersystemen 
kunnen ertoe leiden dat naast de algemene inspanning die van lozers 
gevraagd wordt, verdergaande eisen gesteld worden en dus extra 
maatregelen zullen moeten worden getroffen. De algemene milieukwaliteit 
is hierbij de na te streven minimum kwaliteitsdoelstelling. 

Indien dit beleid wordt bezien tegen de achtergrond van de lozing van 
verontreinigd hemelwater afkomstig van opslagterreinen voor 
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geïmpregneerd hout kan het volgende worden opgemerkt. 

5.3 

Arseen en een aantal PAK-verbindingen, die voor kunnen komen in het 
verontreinigd hemelwater afkomstig van de opslag van geïmpregneerd hout, 
behoren tot de 132 op de EG-lijst geplaatste stoffen. Dit impliceert een 
sanering door toepassing van de "beste bestaande technieken" (bbt)'. 

Koper, chroom en fenolen worden gerekend tot de relatief schadelijke van 
de categorie "overige verontreinigingen". Voor deze categorie moet de ver- 
ontreiniging van het water zoveel mogelijk worden beperkt door toepassing 
van de "best uitvoerbare technieken" (but)'. Een verschil met de eerder 
genoemde "beste bestaande technieken" bestaat eruit dat bij but de 
kostenaspecten van de maatregelen een evidentere rol spelen. 

Ook na het toepassen van bbt of but geldt dat het overschrijden van de 
waterkwaliteitsdoelstellingen kan leiden tot verdergaande eisen. De 
aanscherping van kwaliteitsdoelstellingen zoals dit in het kader van de 3" 
Nota Waterhuishouding is gebeurd, geven daarbij een grotere kans op 
overschrijding. 

Overigens wordt voor de bestrijding van de verontreinigingen van de 
minder schadelijke "overige verontreinigingen" (zouten, warmte, etc) de 
zogenaamde waterkwaliteitsaanpak gevolgd. De aanvaardbaarheid van de 
lozing van die stoffen is afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstelling van 
het ontvangend oppervlaktewater. Maatregelen worden verlangd als niet 
aan de waterkwaliteitseisen kan worden voldaan. 

Juridische aspecten 

Voor directe lozingen van (procesafvalwater en) verontreinigd hemelwater 
afkomstig van houtimpregneerbedrijven in oppervlaktewater (al dan niet na 
behandeling) is een vergunning vereist ingevolge artikel 1, eerste lid Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO). Voor indirecte lozingen (via de 
gemeentelijke riolering en/of een rwzi) is op grond van artikel 1, tweede lid 
WVO een vergunning geboden. De AMvB (Algemene Maatregel van 

De begrippen best uitvoerbare (but) respectievelijk best bestaande technieken (bbt) worden 
als volgt omschreven [ref. 71: 
but: die technieken waarmee, rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen 

uit kostenoogpunt aanvaardbaar te achten voor een normaal renderend bedrijf, de 
grootste reductie in de verontreiniging wordt verkregen. 
die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de 
verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast. 

bbt: 
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Bestuur) van januari 1984, waarin categorieën bedrijven of instellingen zijn 
aangewezen die ongeacht hun lozingssituatie een WVO-vergunning is 
behoeven, is namelijk ook van toepassing op "bedrijven die hout 
impregneren". Voor de tot stand koming van een WVO-vergunning wordt 
de procedure uit hoofdstuk 3 van de WABM (Wet Algemene Bepalingen 
Milieuhygiëne) gevolgd. 

5.4 Samenhang met de circulaire "Aanpassing Houtimpregneerbedrijven" 

In de voorgaande hoofdstukken is al enkele malen de circulaire van 
VROM, "Aanpassing Houtimpregneerbedrijven", ter sprake gekomen. Met 
de hierin opgenomen milieuvoorschriften wordt beoogd de emissies van 
milieubelastende stoffen ten gevolge van de procesvoering en 
opslagactiviteiten op de bedrijfslocatie zoveel mogelijk te beperken. De 
maatregelen in de circulaire hebben met name betrekking op de 
bescherming van de bodem. In concreto betekent dit, dat het opslagterrein 
voor verduurzaamd hout verhard moeten worden. In de circulaire waarmee 
de minister van VROM de "Milieuvoorschriften Houtimpregneerbedrijven" 
aan de gemeenten aanbiedt, is aanbevolen om de milieuvoorschriften zo 
spoedig mogelijk te verankeren in hinderwetvergunningen. Bij aanpassing 
van de hinderwetvergunningen moet worden gelet op de wederzijdse 
afstemming met de lozingsvergunningen, voor van de opslagterreinen 
afstromend verontreinigd hemelwater, op grond van de WVO. 

5.5 Indicatieve lozingscriteria 

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de aard van de verontreini- 
gingen in het hemelwater van de opslagterreinen voor geïmpregneerd hout 
vrijwel altijd zodanig is dat van (potentiële) zwarte-lijststoffen (arseen, 
PAK) en/of relatief schadelijke overige verontreinigingen (koper, chroom, 
fenolen) sprake is. Daarnaast is er sprake van in omvang beperkte 
hoeveelheden vrijkomend hemelwater (enkele honderden tot enkele 
duizenden m3 per jaar). In het bijzonder bij toepassing van conventionele 
creosoteertechnologie kunnen hoge concentraties verontreinigingen leiden 
tot aanzienlijke vrachten (zie tabellen 2 en 3). 

Uitgaande van de algemene beleidsuitgangspunten dient de hoogst 
mogelijke reductie in de emissie te worden bereikt, rekening houdend met 
de economische beschikbaarheid van de technieken. Voor de invulling van 
deze economische beschikbaarheid van technieken kunnen kosten per m3 
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variant 

i) overkappen 

2) bufferen en hergebruik 

verontreinigd hemelwater en kosten per kilogram verwijderde verontrei- 
niging gehanteerd worden. Aangezien uiteindelijk het verwijde- 
ringsrendement van belang is, zijn kosten en de vracht teruggehouden 
verontreiniging gebruikt als criteria bij de overweging of een zuiverings- 
techniek in de praktijk wel of niet toegepast moet worden. Vergunning- 
verlening blijft echter maatwerk. 

indicatieve kosten in guldens teruggehouden vracht mare  metalen (in 
kg/iaar) 

investering jaarlijkse lasten conventioneel geavanceerd 

125.000 19.000 2,5 0,25 

8.500 1.250 2.5 0,25 

In hoofdstuk 4 zijn de technische mogelijkheden om de lozing van 
verontreinigingen in hemelwater en de daarmee gepaard gaande kosten 
beschreven. Op grond van de geschatte emissies, uitgangspunten en 
gegevens uit de hoofdstuk 3 en 4 kunnen de volgende mogelijkheden 
worden afgeleid voor de modelbedrijven. 

5.5.1 Zoutimpregneerbedrijven 

De jaarlijkse lasten worden bij hergebruik van verontreinigd hemelwater als 
proceswater nog verminderd, doordat voor het proceswater minder 
drinkwater hoeft te worden afgenomen. 

De buffervoorziening kan gezien worden als onderdeel van de normale 
bedrijfsvoering met betrekking tot de inrichting van het opslagterrein en de 
afvoer van vrijkomend hemelwater. Absoluut gezien is de investering gering 
te noemen. A l s  zodanig zijn de kosten als basisinspanning aanvaardbaar te 
achten. 

5.5.2 Gemengde bedrijven 

Voor gemengde bedrijven worden hierna twee omstandigheden uitgewerkt. 
Eerst worden aanbevelingen gedaan voor gemengde bedrijven waarbij de 
hoeveelheid water, nodig voor de aanmaak van zoutoplossingen, groter is 
de hoeveelheid verontreinigd hemelwater dat van het opslagterrein voor 
geïmpregneerd hout afstroomt. Bij deze bedrijven kan derhalve al het 
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variant indicatieve kosten in guldens 

investering jaariijkse lasten 

i )  overkappen 770.000 115.000 

2) bufferen en hergebruik, 30.000 5.000 
O overstorten 

3) bufferen en hergebruik 8.500 1.250 
6 overstorten 

verontreinigd hemelwater worden hergebruikt. Vervolgens worden 
aanbevelingen gedaan voor gemengde bedrijven waarbij de hoeveelheid 
aanmaakwater voor de zoutoplossingen kleiner is dan de hoeveelheid 
hemelwater afkomstig van het opslagterrein voor al het geïmpregneerde 
hout, maar groter dan de hoeveelheid hemelwater afkomstig van het 
opslagterrein van gecreosoteerd hout. Hierbij is het uitgangspunt derhalve 
dat al het hemelwater afkomstig van de opslag van gecreosoteerd hout kan 
worden hergebruikt. 

teruggehouden vracht zware metalen en 
PAK (in kgiaar) 

conventioneel geavanceerd 
metalen1PAK metalen/PAK 

3,1135 0,310,Oû 

3,1135 0,3/0,08 

3,1135. 0,3/0,06* 

Variant 3 verdient de voorkeur. Een restlozing bestaat bij deze variant 
enkel uit de 6 overstorten per jaar. De vrachten die daarmee gepaard 
kunnen gaan zijn verwaarloosbaar. Behandeling van de overstorten wordt, 
bij lozing op de gemeentelijke riolering, niet opportuun geacht. Indien 
aansluiting op het gemeenteriool niet mogelijk is verdient variant 2 de 
voorkeur. 
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variant 

1) overkappen 

indicatieve kosten in guldens teniggehouden vracht mare metalen en 
PAK (In kgdaar) 

conventioneel geavanceerd 
metalen/PAK metalenlPAK 

investering jaarlijkse lasten 

770.000 115.000 3,1135 0,310,08 

2) bufferen en hergebruik, 
O oversiorten 

3) bufferen en hergebruik 
6 overstoten 

Bij toepassing van conventionele verduurzamingstechnologieën verdient 
variant 2 de voorkeur. Indien echter geavanceerde impregneermethoden 
worden gebruikt, is variant 3 aan te bevelen. De verwachte restlozingen van 
PAK -ten gevolge van de overstorten- en zware metalen -ten gevolge van 
de lozing van hemelwater afkomstig van de opslag van gezouten hout- zijn 
zo gering dat bij lozing op de riolering verdere behandeling niet opportuun 
wordt geacht. 

30.M10 5.000 135 10,08 

8.500 1.250 135. /0,08* 

Aanbevolen wordt om een verwachte vracht aan zware metalen van 15 kg 
per jaar als richtwaarde voor het vereisen van een verdergaande 
behandeling van het metaal houdend hemelwater te hanteren. Pas boven 
deze richtwaarde is de financiële inspanning (ca. 1000 gulden per kg metaal 
dat kan worden teruggehouden) in aanvulling op de basisinspanning van de 
buffervoorziening acceptabel te noemen. 

4) zandfiltratie 

5) biologische zuivering" 

Indien slechts een deel van het hemelwater afkomstig van het opslagterrein 
van gecreosoteerd hout kan worden hergebruikt, moeten aanvullende 
lozingscriteria voor het PAK en fenol houdend hemelwater worden 
geformuleerd. Voor de afwegingen die hierbij een rol spelen wordt 
verwezen naar paragraaf 5.5.3. 

40.000 13.500 aihankelijk van het 
rendement 

2,2/ .* t. 
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variant 

1) overkappen 

2a) buffer, O overstorten 

2b) buffer, 6 overstorten 

5.5.3 

indicatieve kosten in guldens teruggehouden vracht PAK 
(in kg/jaar) 

geavanceerd investering jaarlijkse lasten conventioneel 

1.400.000 200.000 90 0,2 

45.000 6.500 

8.500 1.250 

Indien het CZV gehalte van het met PAK en fenolen verontreinigd 
hemelwater meer dan ca. 50 mg/l is kan een voorbehandeling van het 
hemelwater noodzakelijk zijn. Twee daarvoor in aanmerking komende 
technieken zijn biologische behandeling en olieafscheiding gevolgd door 
aktief koolfiltratie. In de praktijk zijn deze technieken als gecombineerde 
behandeling met ander afvalwaterstromen al toegepast. Voorbehandeling 
van het hemelwater doet de jaarlijkse lasten stijgen. 

4) coaguiatielRocculatie/ 
zandfikratielactief koolfilter 

5) zandfiltratie 
of 
aMief koolfiltratie 

Creosoteerbedrijven 

100.000 40.Ooo 66 0.2 

30.000 12.000 afhankelijk van het afhankelijk van het 
rende m e n t rendement 

II 
~~ 

3) biologische zuivering I i 0 0 0  I 40.000 

Indien conventionele creosoteertechnologie wordt gebruikt, is een 
combinatie 2b + 3 aan te raden. In de praktijk is bewezen dat met 
biologische zuivering van PAK en fenol houdend hemelwater, onder 
toevoeging van CZV in de vorm van bijvoorbeeld huishoudelijk afvalwater, 
goede resultaten te bereiken zijn. Het blijkt dat de volgende 
effluentwaarden haalbaar zijn (tabel 6):  
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parameter concenbatie bgil) in het effluent 

PAK 6 van Eorneíi (som) 

naftaleen 

anihraceen 

wwen 

0,1 6 

0,o 10 

0,1 10 

0,l 10 

I fenantreen I 0.1 10 II 
II fenolen I fenol-index I 50 II 

Indien geavanceerde impregneermethoden worden toegepast is de 
verwachte vracht verontreinigingen bij het modelbedrijf zo gering, dat 
vergaande zuiveringstechnieken bij lozing op de riolering niet noodzakelijk 
zijn. 

Voor met PAK en fenolen verontreinigd hemelwater kan als richtwaarde 
een vracht van 3,5 kg TNO-PAK per jaar aangehouden worden als 
criterium voor al dan niet vereisen van een behandeling door middel van 
zandfiltratie of aktief koolfiltratie. Bij een vracht van meer dan 10 kg TNO- 
PAK per jaar (richtwaarde) is een verdergaande biologische zuivering 
gewenst. De financiële lasten bedragen bij deze richtwaarden maximaal ca. 
4.000 gulden per kg verwijderde PAK. 

Tabel 7 geeft een samenvattend overzicht van verschillende mogelijkheden. 



11 Tabel 7. Overzicht van aan te bevelen saneringsvarianten uitgaande van een modeibedrijf 

variant houtproductie oppervlak opslag- hemelwater aanmaak benodigd overstort vereiste lozing behandeling 
terrein zoutoplossing proceswater frequentie buffer bij lozing op 

de riolering 
m3tjaar m2 m3tjaar ilm3 hout m3/jaar ntjaar m3 m31jaar 

i) conventioneeltgeavanceerd 

11 creosoteerbedrijf 

3000 350 i75  150-250 450-750 O 20 O n.v.t. 

** .* .. 
2) hergebruik van al het hemelwater is mogelijk 4500 6500 500 700 250 650 

conventioneellgeavanceerd 

3) hergebruik van al het PAK en fenol houdend hemelwater is mogelijk: 4500 6500 500 700 250 850 
conventioneellgeavanceerd 

4a) hergebruik van een deel van het PAK- en fenolhoudend hemelwater is 
mogelijk; conventioneel 4500 6500 500 700 250 850 

4b) hergebruik van een deel van het PAK- en fenolhoudend hemelwater is 
mogelijk; geavanceerd 4500 8500 500 700 250 650 

* 
** (opslag van) gecreosoteerd hout 

(opslag van) met zouten geïmpregneerd hout 

.. 
250 1125 6 30 overstori nee 

200 850 6 30 275 nee 

.. .. 
150 675 6 115 250 175 nee ja 

.. . .. 
150 675 O 30 250 175 nee nee 

5a) conventioneel 

5b) geavanceerd 

20000 4000 2000 O 200 2000 ia  

20000 4000 2000 6 45 2000 nee 
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5.5.4 Controle- en meetvoorzieningen 

5.5.5 

Uit het oogpunt van een goed beheer van de buffervoorziening en de 
eventueel aanwezige zuiveringsinstallatie is het gewenst dat een 
controlevoorziening aangebracht wordt bij de mogelijke lozingspunten van 
het hemelwater, dat wil zeggen bij de overloop of overstortvoorziening van 
de pompput en bij de eventuele afvoer van het effluent van de 
zuiveringsinstallatie. In de overstortvoorziening kan een overstortteller 
aangebracht worden. Daarnaast is het gewenst dat de waterbalans van een 
bedrijf inzichtelijk gemaakt wordt door te bepalen hoeveel proceswater 
wordt gebruikt, welk deel daarvan door hergebruik van verontreinigd 
hemelwater wordt gegenereerd en welk deel door leiding- of 
oppervlaktewater en hoeveel van de opslagterreinen van geïmpregneerd 
hout afkomstig hemelwater er wordt geloosd. Een en ander kan in de vorm 
van een logboek worden vastgelegd. 

Concentratie-eisen en vracht-eisen 

De in de paragrafen 5.5.1 tot en met 5.5.3 gegeven indicatieve 
lozingscriteria zijn gebaseerd op voorspellingen van de hoeveelheid en de 
verontreinigingsgraad van het hemelwater afkomstig van de opslag van 
geïmpregneerd hout. Om na te gaan in hoeverre de verwachte 
concentraties overeenkomen met de praktijksituatie is het aan te bevelen 
om naast de registratie van de geloosde hoeveelheid verontreinigd 
hemelwater (zie paragraaf 5.5.4) ook de vastlegging van de 
concentratieniveaus van de verontreinigingen te verlangen. A l s  daaruit een 
groot verschil tussen de voorspelde en de feitelijke situatie blijkt kan dat 
een reden zijn om de voorgeschreven saneringsmaatregelen aan de 
feitelijke situatie aan te passen. Zolang niet genoeg gegevens beschikbaar 
zijn over de feitelijke concentraties in het aan verontreinigingen in het te 
lozen hemelwater is het ongewenst om concentratie-eisen in de vergunning 
op te nemen. Uiteraard is het wel gewenst om concentratie-eisen op te 
nemen voor het effluent van een eventuele zuiveringsinstallatie, waarmee 
(elders) reeds voldoende ervaring is opgedaan om hierover een uitspraak te 
kunnen doen. De vracht-richtwaarden kunnen eveneens in een vergunning 
worden vastgelegd. 
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6. CONCLUSIES EN AANBFWELINGEN 

6.1 Conclusies 

1. De aanbevelingen met betrekking tot de interne sanering van lozingen 
afkomstig van houtimpregneerbedrijven uit het CUWVO-rapport van 
september 1986 zijn vrijwel bij alle bedrijven ingevoerd. 

2. In het begin van 1992 is door de VROM een circulaire "Aanpassing 
Houtimpregneerbedrijven" uitgebracht. Als gevolg van de effectuering 
van het pakket milieuvoorschriften uit de circulaire zullen op de 
opslagterreinen voor geïmpregneerd hout van vacuüm-drukbedrijven 
verhardingen worden aangebracht in de vorm van b.v. een 
klinkerbestrating danwel een vloeistofdichte laag. Het van een verhard 
opslagterrein afstromend hemelwater raakt door contact met 
verduurzaamd hout verontreinigd met impregneermiddel. De lozing 
van dit door de procesvoering verontreinigd hemelwater valt onder de 
werking van de WVO. 

3. De verwachte jaarlijkse hoeveelheid hemelwater vrijkomend van de 
opslagterreinen van geïmpregneerd hout varieert van ca. 200 m3 bij 
een gemiddeld zoutimpregneerbedrijf en ca. 1100 m3 bij een 
gemiddeld gemengd bedrijf tot ca. 2000 m3 bij een gemiddeld 
creosoteerbedrijf. 

4. Uitloging van impregneermiddel tijdens de opslagfase leidt bij 
toepassing van conventionele impregneermethoden naar verwachting 
tot een gehalte van ca. 10-15 mg zware metalen per liter in het 
hemelwater afkomstig van de opslag van met zouten geïmpregneerd 
hout en tot maximaal enkele tientallen mg PAK en fenolen per liter in 
het hemelwater afkomstig van de opslag van gecreosoteerd hout. 
Bij toepassing van geavanceerde verduurzamingstechnieken zal minder 
impregneermiddel uitlogen. Naar verwachting bevat het afstromend 
hemelwater hierbij concentratieniveaus in de grootte-orde van enkele 
mg zware metalen per liter respectievelijk tienden van mg PAK per 
liter. Er zijn onvoldoende gegevens bekend om het concentratieniveau 
van fenolen in het hemelwater te voorspellen bij toepassing van 
geavanceerde creosoteertechnieken. 
De mate van verontreiniging van het hemelwater is voorspeld op basis 
van enkele onderzoeken waarbij de praktijksituatie is nagebootst. Ten 
aanzien van de voorspelde emissie moet derhalve enige 
voorzichtigheid in acht genomen worden. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

Door de invoering van de (bij 2 genoemde) milieuvoorschriften wordt 
ernaar gestreefd geavanceerde verduurzamingstechnologie uiterlijk 1 
januari 1994 bij alle verduurzamingsbedrijven in Nederland in te 
voeren. 

Bij zoutimpregneerbedrijven is de lozing van hemelwater afkomstig 
van de opslag van geïmpregneerd hout door het treffen van interne 
maatregelen geheel te voorkomen. Het hemelwater kan worden 
aangewend voor het aanmaken van zoutoplossingen. De hoeveelheid 
benodigd proceswater overtreft de hoeveelheid af te voeren 
hemelwater van een efficiënt ingericht opslagterrein in ruime mate. 

Bij gemengde bedrijven kan de lozing van verontreinigd hemelwater 
afhankelijk van de productieverhouding tussen gecreosoteerd en 
gezouten hout geheel, danwel gedeeltelijk worden voorkomen. Het 
hemelwater afkomstig van de opslag van gecreosoteerd hout bevat 
PAK (zwarte lijststoffen) en fenolen. Het hemelwater afkomstig van 
de opslag van gezouten hout is verontreinigd met arseen (zwarte 
lijststof), koper en chroom, waarbij moet worden opgemerkt dat bij 
veel bedrijven arseen in het zoutimpregneermiddel vervangen wordt 
door minder schadelijke componenten. Gezien de aard van de 
verontreinigingen kan het hemelwater afkomstig van de opslag voor 
gecreosoteerd hout derhalve aangemerkt worden als relatief 
schadelijker dan het hemelwater afkomstig van de opslag van gezouten 
hout. Indien het totaal aan verontreinigd hemelwater groter is dan het 
benodigde proceswater voor het zoutimpregneren is het daarom 
belangrijk dat op de eerste plaats het hemelwater afkomstig van het 
opslagterrein voor gecreosoteerd hout (eventueel na voorbehandeling) 
zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Dit betekent dat gecreosoteerd en 
gezouten hout op twee aparte terreinen met gescheiden 
afvoersystemen opgeslagen moet worden. In veel gevallen is op die 
manier de lozing van met PAK belast hemelwater te voorkomen. 

Creosoteerbedrijven kunnen het hemelwater afkomstig van de opslag 
van geïmpregneerd hout niet aanwenden voor hergebruik, omdat ze 
geen proceswater nodig hebben. Gezien de aard van de 
verontreinigingen dient het hemelwater met behulp van de beste 
bestaande technieken te worden behandeld. Vervolgens dient de 
toelaatbaarheid van de (rest)lozing op de riolering of 
oppervlaktewater beoordeeld te worden. De economische 
beschikbaarheid van de beste bestaande technieken, uitgedrukt als de 
kosten Der kilogram teruggehouden verontreiniging. wordt in het 
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bijzonder bepaald door bepaald door de mate van verontreiniging van 
het hemelwater. Met name met biologische zuivering van 
verontreinigd hemelwater worden bij creosoteerinrichtingen in de 
praktijk goede resultaten behaald. 

6.2 Aanbevelingen 

1. Lozingen van verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater dienen 
zoveel mogelijk door het aansluiten op het gemeenteriool te worden 
voorkomen. 

2. Hoewel de waterkwaliteitsbeheerder in beginsel slechts een beperkte 
invloed uit kan oefenen op de procesvoering van een 
houtimpregneerbedrijf, dient de toepassing van geavanceerde 
verduurzamingstechnologie en een optimale inrichting van het 
opslagterrein te worden gestimuleerd. 

3. Gezien de aanbeveling van VROM in de circulaire "Aanpassing 
Houtimpregneegbedrijven" om voorschriften met betrekking tot de 
verharding van de opslagterreinen voor geïmpregneerd hout zo 
spoedig mogelijk in de van kracht zijnde hinderwetvergunningen van 
houtimpregneerbedrijven te verankeren, is wederzijdse afstemming 
met de gemeente (of provincie) nodig. De waterkwaliteitsbeheerder 
kan dit bevorderen door een gecoördineerde vergunningprocedure te 
verzoeken. 

4. Volgens de emissie-aanpak dient eerst bezien te worden in hoeverre 
zuivering van het hemelwater met behulp van but c.q. bbt kan 
plaatsvinden. Na toepassing van but en bbt dient de (rest)lozing van 
het hemelwater getoetst te worden aan de 
waterkwaliteitsdoelstellingen en specifieke gebruiksdoeleinden van het 
uiteindelijk ontvangend oppervlaktewater. 

5. Voor zoutimpregneerbedrijven kan aan but c.q. bbt invulling gegeven 
worden door het verontreinigd hemelwater afkomstig van het 
opslagterrein voor verduurzaamd hout te hergebruiken als 
aanmaakwater voor de zoutoplossingen. De lozing van verontreinigd 
hemelwater kan bij een zoutimpregneerbedrijf op die manier geheel 
worden voorkomen en behoeft derhalve niet te worden toegestaan. 
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6. Bij de behandeling van een aanvraag om een lozingsvergunning ten 
behoeve van een gemengd bedrijf moet allereerst via een indicatieve 
berekening worden nagegaan in hoeverre het hemelwater afkomstig 
van de opslag van verduurzaamd hout kan worden voorkomen. Indien 
met voldoende zekerheid voorspeld kan worden dat de lozing van 
verontreinigd hemelwater geheel kan worden voorkomen door het aan 
te wenden voor de aanmaak van zoutoplossingen, wordt aanbevolen 
de lozing niet toe te staan. Indien het hemelwater de hoeveelheid 
proceswater voor het zoutimpregneren in omvang overschrijdt dient 
met zouten geïmpregneerd hout en gecreosoteerd hout op van elkaar 
gescheiden terreinen te worden opgeslagen en het hemelwater van 
beide terreinen apart te worden afgevoerd. Het hemelwater afkomstig 
van het opslagterrein van gecreosoteerd hout dient primair voor het 
aanmaken van het proceswater voor de zoutimpregnering te worden 
aangewend. Voor de toetsing van de toelaatbaarheid van een 
mogelijke restlozing van met PAK verontreinigd hemelwater kan 
dezelfde aanpak worden gevolgd als voor de lozing bij 
creosoteerbedrijven (aanbeveling 7). De (rest-)lozing van het met 
zware metalen verontreinigd hemelwater afkomstig van de opslag van 
het gezouten hout behoeft, gezien de geringe vracht aan zware 
metalen (enkele kg per jaar bij toepassing van conventionele 
impregneermethoden tot minder dan 1 kg per jaar bij toepassing van 
geavanceerde methoden) bij lozing op de riolering geen behandeling. 
De financiële inspanning voor de behandeling van met zware metalen 
verontreinigd hemelwater is acceptabel te achten indien de vracht aan 
zware metalen meer dan ca. 15 kg per jaar is. Het is niet te 
verwachten dat deze situatie zich in de praktijk zal voordoen. 

7. Hemelwater afkomstig van het opslagterrein van verduurzaamd hout 
bij creosoteerbedrijven moet geloosd worden. Bij toepassing van 
conventionele impregneertechnologie wordt aanbevolen het 
hemelwater biologisch te zuiveren alvorens de lozing hiervan op de 
riolering toe te staan. Indien een geavanceerde creosoteermethode 
wordt toegepast, kan het hemelwater niet doelmatig behandeld 
worden. De financiële inspanning voor de behandeling van met PAK 
verontreinigd hemelwater met relatief eenvoudige technieken als 
zandfiltratie en/of aktief koolfiltratie is acceptabel te achten indien de 
vracht aan (TNO-)PAK meer dan ca. 3,5 kg per jaar is. Bedraagt de 
vracht PAK meer dan ca. 10 kg per jaar, dan wordt biologische 
zuivering van het hemelwater aan de bron als meest geschikte 
behandelingstechniek aanbevolen. Naar verwachting zullen in de 
praktijk vrachten meer dan 3,5 kg per jaar niet voorkomen. 



-47- 

8. Aanbevolen wordt om verdergaande eisen te stellen, dan genoemd in 
de aanbevelingen 6 en 7, indien de toetsing van de 
waterkwaliteitsdoelstellingen van het ontvangend oppervlaktewater 
daartoe aanleiding geeft. 

9. Aanbevolen wordt een buffervoorziening als onderdeel van de 
normale bedrijfsvoering met betrekking tot de inrichting van het 
opslagterrein en de afvoer van vrijkomend hemelwater te beschouwen. 
Dit betekent dat bij alle bedrijven een buffervoorziening aanwezig 
moet zijn. De buffervoorziening kan in twee gedeelten worden 
uitgevoerd, namelijk een kleine pompput, waarnaar het hemelwater 
afstroomt en van waaruit het hemelwater rechtstreeks wordt 
overgepompt naar het tweede deel, de bufferbak of -tank. De 
pompput is voorzien van een overstort voor hemelwater naar de 
riolering voor het geval dat de buffervoorziening vol zit. Vanuit de 
buffer wordt het water voor hergebruik of behandeling betrokken. 
Hiermee wordt bereikt dat het meest verontreinigde eerste 
hemelwater na een periode van droogte in ieder geval wordt 
hergebruikt, danwel behandeld. 

10. De overstortvoorziening van de pompput en de eventuele afvoer van 
hemelwater (na behandeling) dienen voorzien te zijn van 
controlevoorziening en. 

11. Elk impregneerbedrijf behoort gegevens omtrent de waterbalans van 
het bedrijf bij te houden. Bij zoutimpregneerbedrijven en bij 
gemengde bedrijven die al het verontreinigd hemelwater kunnen 
hergebruiken betekent dit dat de hoeveelheid proceswater voor het 
zoutimpregneerproces, de hoeveelheid verontreinigd hemelwater dat 
hiervoor wordt aangewend en de hoeveelheid ingenomen (drink)water 
moeten worden gemeten. Bij gemengde bedrijven waar lozing van 
verontreinigd hemelwater aan de orde is dient ook de omvang van de 
lozing te worden gemeten. Bij creosoteerbedrijven hoeft enkel de 
omvang van de lozing gemeten te worden. Deze gegevens dienen 
periodiek aan de waterkwaliteitsbeheerder gerapporteerd te worden 
danwel steeds ter inzage op het bedrijf aanwezig te zijn. 

12. Verwacht wordt dat in de komende jaren wijzigingen zullen optreden 
in de toe te passen impregneertechnieken en impregneermiddelen. 
Het is aan te bevelen dat de waterkwaliteitsbeheerder regelmatig het 
effect hiervan op de lozing c.q. de behandeling van het verontreinigd 
hemelwater te toetsen. Op deze wijze kunnen eveneens eventuele 
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door impregneerbedrijven niet gemelde wijzigingen achterhaald 
worden. 

13. Het verdient aanbeveling om aan houtimpregneerbedrijven voor te 
schrijven de concentratieniveaus in het te lozen verontreinigd 
hemelwater te bepalen om na te gaan of de feitelijke lozingssituatie 
overeenstemt met de voorspellingen op grond waarvan 
saneringsmaatregelen zijn vastgesteld. Op basis van de meetresultaten 
kunnen eventueel naderhand de vergunning concentratie-eisen worden 
opgenomen en/of saneringsmaatregelen worden aangepast 
(bijvoorbeeld door de vergunning ambtshalve te wijzigen). 
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BIJLAGE 2 

TOELICHTING BIJ DE BEREKENINGEN NAAR DE CONCENTRATIES EN 

MEND VAN OPSLAGTERREINEN VOOR GEÏMPREGNEERD HOUT 
VRACHTEN VERONTREINIGENDE SI'OFFEN IN HET HEMELWATER AFSTRO- 

In het TNO-rapport HI 87-1178 is het onderzoek beschreven naar de uitloging van 
impregneermiddel uit verduurzaamd hout in de opslagfase. Voor het onderzoek is een 
aantal stapels hout verduurzaamd en op dezelfde dag op een expositieterrein opgesla- 
gen. Gedurende drie maanden zijn na iedere regenperiode de onder de stapels terecht 
gekomen hoeveelheden hemelwater gemeten en de hoeveelheden impregneermiddelen 
daarin bepaald. Van de gegevens uit het TNO-onderzoek is hier gebruik gemaakt om 
de hoeveelheden hemelwater en impregneermiddelen afkomstig van opslagterreinen 
voor ge'ïmpregneerd hout bij houtverduurzamingsbedrijven ten tijde van het onderzoek 
(1987) te voorspellen. 

Hoeveelheden hemelwater afkomstig van omlaeterreinen 

Bij het TNO-onderzoek is het hemelwater dat met het verduurzaamde hout in 
aanraking is geweest opgevangen. De hoeveelheid opgevangen hemelwater is niet 
gelijk aan de neerslaghoeveelheid. Het hemelwater kan deels worden opgenomen in 
het hout of als aanhangend water in de stapels achterblijven (en vervolgens verdam- 
pen). Er is voor de diverse stapels hout een bepaalde verhouding aan te geven tussen 
de hoeveelheid gevallen hemelwater en de hoeveelheid hemelwater dat de bodem 
onder de stapels bereikt. Deze verhouding is in de berekeningen "omrekenfactor" 
genoemd. De omrekenfactor varieert van ca. 0,2 tot 0,4, dat wil zeggen dat slechts 
20% tot 40% van het op de stapels hout terecht gekomen hemelwater de grond 
bereikt. 

Bij de berekingen is ervan uitgegaan dat hoeveelheid hemelwater dat van een 
opslagterrein afstroomt gelijk is aan de hoeveelheid hemelwater dat de bodem bereikt. 
De hoeveelheid van een opslagterrein afstromend hemelwater is sterk afhankelijk van 
de bezettingsgraad. Is het hele opslagterrein bedekt met hout dan bereikt slechts 
20% - 40% van alle neerslag de bodem. Is het opslagterrein voor de helft bedekt met 
hout, dan bereikt op het met hout bedekte deel van het terrein weer 20% - 40% van 
de neerslag de bodem, maar op het onbedekte deel 100%. Gemiddeld over het gehele 
opslagterrein moet dus 60% - 70% van de neerslaghoeveelheid worden afgevoerd 
(0,5*20% + 0,5*100% = 60%). 



Concentraties van PAK en zware metalen in hemelwater 

Bij de berekeningen (tabel I, kolom h, "vracht in kg/jaar") is gebruik gemaakt van de 
in het TNO-onderzoek gemaakte voorspelling van de vrachten aan PAK en zware 
metalen die bij produktie van 1OOO m3 per jaar door hemelwater wordt meegevoerd, 
bij een gemiddelde opslagtijd van 10 en 6 weken voor resp. gecreosoteerd hout en met 
zouten behandeld hout. De grote verschillen in uitloging van gecreosoteerd hout zijn 
toe te schrijven aan een combinatie van de factoren samenstelling creosootolie, 
verduurzamingsmethode en houtsoort. De verschillen werken in de gehele berekening 
door. 

De voorspelde vrachten aan verontreinigende bestanddelen die met het hemelwater 
van opslagterreinen worden afgevoerd zijn onafhankelijk van de bezettingsgraad. De 
concentraties verontreinigingen nemen echter af bij een afnemende bezettingsgraad. 
De concentraties bij verschillende bezettingsgraden zijn berekend door de vrachten te 
delen door de jaarlijks af te voeren hoeveelheden hemelwater. Bij deze af te voeren 
hoeveelheden is geen rekening gehouden met een eventuele "overdimensionering" van 
het benodigd opslagterrein. Indien jaarlijks 1000 m3 hout met een dichtheid van 0,76 
m3/m2 gedurende 10 weken wordt opgeslagen dan is daarvoor (1000/0,76 * 10/52 =) 
ca. 250 m2 opslagterrein nodig. Bij een bezettingspercentage van 40% wordt dan met 
een opslagterrein van (250/0,4 =) 625 m2 gerekend en niet met een groter oppervlak 
dat bijvoorbeeld tijdelijk benodigd zou kunnen zijn bij stagnerende afzet. 

Overigens is de uitloging van fenolen uit gecreosoteerd hout moeilijk te voorspellen, 
omdat er weinig onderzoek naar is gedaan. Het praktijkonderzoek van TNO in 1987 
heeft niettemin wel enige informatie opgeleverd. Van een aantal hemelwatermonsters 
is de hoeveelheid fenol-achtige verbindingen geanalyseerd. Het gehalte totaal vluchtige 
fenolen varieerde van enkele tot enkele tientallen milligrammen per liter. Bij vergelij- 
king met de uitgeloogde hoeveelheden PAK is gebleken, dat daar waar veel PAK 
uitloogt ook relatief veel fenol wordt gevonden. Er is echter geen vaste verhouding 
tussen de uitgeloogde hoeveelheid PAK en de uitgeloogde hoeveelheid fenolen 
aangetoond. Een nadere voorspelling van de vracht fenolen die tijdens opslag naar 
hemelwater kan uitlogen is daarom achterwege gelaten. 

Een en ander is in tabel I samengevat. 



a = uit TNO-rapport HI 87.1178 
c = uit TNO-rapport HI 87.1178 
e = d/b 
g = uit TNO-rapport HI 87.1178 
i = lûûû/g * 10/52 voor creosootolie 

1 = j + (i * 614 * 0.75) 
lûûû/g * 6/52 voor zouten 

b = uit TNO-rapport HI 87.1178 
d = c/a 

e*750 f - 
h = uit TNO-rapport HI 87.1178 

i * f11ûûû 
k = h/j * 1ooO 
m = hil*lûûû 

- 

- - j 



Vertaling naar modelbedriiven 

Produktiecapaciteiten modelbedrijf 
Alle berekeningen in tabel I zijn gemaakt voor produktiehoeveelheden van 1.OOO m3 
hout per jaar. In werkelijkheid loopt de produktie van impregneerbedrijven aanzienlijk 
uiteen van capaciteiten van minder dan 1.OOO m3 hout per jaar tot meer dan 20.000 m3 
per jaar. Bedrijven die enkel creosoteren zijn gemiddeld het grootst; hun 
produktiecapaciteit bedraag gemiddeld ca. 20.000 m3 hout per jaar. De kleinere 
impregneerbedrijven verduurzamen meestal uitsluitend met metaalzouten; hun 
gemiddelde produktiecapaciteit is ca. 3.000 m3 hout per jaar. Van gemengde bedrijven 
is in het algemeen ook de produktie van gecreosoteerd hout groter dan dat van 
gezouten hout. De verhouding is ongeveer 65%/35%. Een gemiddeld gemengd bedrijf 
produceert per jaar ca. 13.000 m3 hout per jaar, dus 8.500 m3 gecreosoteerd en 4.500 
m3 met metaalzouten geïmpregneerd hout. Deze gemiddelde produktiecapaciteiten 
worden hier gebruikt voor de typering van zogenaamde modelbedrijven. 

Opslaadichtheid bii modelbedriiven 
Verder is het van belang dat een reële inschatting wordt gemaakt van de bezettings- 
graad van het opslagterrein. De gemiddelde opslagdichtheid van verduurzaamd hout 
bij houtimpregneerbedrijven is thans ca. 0,25 m3/m2. Bij stapels rondhout van 1,5 
meter hoogte (dichtheid stapel = 0,76 m3/m2) betekent een dergelijke opslagdichtheid 
dat ca. 30% van het opslagterrein met hout is bedekt en bij stapels bouwhout van 3,5 
meter hoogte (dichtheid stapel = 3 m3/m2) ca. 7%. Het is voor een 
verduurzamingsbedrijf uit kostenoogpunt aantrekkelijk om de mogelijk in de toekomst 
vereiste vloeistofdichte verharding voor de opslag van geïmpregneerd hout zo klein 
mogelijk te houden en bijgevolg de opslagdichtheid zo groot mogelijk. Een bedekt 
oppervlak van een dergelijk opslagterrein van 40% lijkt reëel. De opslagdichtheid in 
m3 hout per m2 opslagterrein is afhankelijk van de stapelhoogtes. Aangenomen wordt 
dat 1 m3 hout per m2 terreinoppervlak wordt opgeslagen, hetgeen inhoudt dat de 
dichtheid van een stapel hout (1/0,4 =) 2,5 m3/m2 is. 

Grootte van omlagterreinen bii modelbedriiven 
Uitgaande van een gemiddelde opslagduur van 10 weken voor gecreosoteerd hot en 6 
weken voor met zouten geïmpregneerd hout bedraagt het minimaal benodigd 
opslagterrein voor: 
- het model creosoteerbedrijf (20.000 * 10/52) / 1 = 4000 m2; 
- het model zoutimpergneerbedrijf (3.000 * 6/52) / 1 = 350 m2; 
- het model gemengd bedrijf (8.500 * 10/52) / 1 + (4.500 * 6/52) / 1 = 2200 m2. 

Hoeveelheid van het omlagterrein bii modelbedriiven afstromend hemelwater 
De hoeveelheid neerslag die de bodem jaarlijks bereikt kan berekend worden volgens 
de volgende methode: 

jaarlijks aantal m3 hemelwater per m2 opslagterrein = 
(Tabel I, kolom i) / 0,4 * (Tabel I, kolom 1) 

Deze bedraagt globaal 0,5 m3/m2. 



Vrachten aan Verontreinigingen - bii modelbedniven 
Voor de berekeningen van de vrachten aan verontreinigingen bij de modelbedrijven 
worden de in het TNO-rapport nummer B-91-0082 gegeven concentraties gebruikt 
(Tabel 11). 

bron TNO-rapport nr. B-91-0082 conventionele 
methoden (1987) 

TNO-PAK ') 44 mg/l 
koper 2 mg/l 
chroom 10 mg/l 
arseen 0,15 mg/l 

geavanceerde 
methoden (1993) 

091 mgn 
0 s  mgn 
1 mg/i 
0,015 mg/l 

Minimaal benodigd oppervlak * 0,5 m3 hemelwater/m2 opslagterrein * concentratie 
levert het volgende op (Tabel 111): 

ii 
11 Tabel 111: Overzicht van 

indicatieve vrachten in 
kgijaar 

conventioneel ('87) 
TNO-PAK 
koper 
chroom 
arseen 

geavanceerd ('93) I TNO-PAK 

,egevens van houtverduurzamingsbedrijven 

creosoteerbedrijf zoutimpregneer- 
bedriif 

gemengd bedrijf 

30 
097 
397 
0706 

0,07 
0,07 
0,37 
0,OOfj 



BIJLAGE 3 

Overzicht van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag en het potentieel neerslagoverschot in 
Nederland. 

Bron: KNMI 
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BWLAGE 4 

Waterbalans houtimmm eerbedriiven, uitwerking van een aantal varianten 

zoutimpregneerbedaf 

Uitgangsmmten - -  

jaarproductie 
werkdagen per jaar 
werkuren per etmaal 
vakantie 
aanmaak zoutoplossing 
van het terrein af te voeren hemelwater 
oppervlakte opslagterrein 

3000 m3 hout 
220 dagen 
8 uren 
3 weken per jaar 
150 liter per m3 hout 
500 mm 
350 m2 

Berekend 
benodigd proceswater 
vrijkomend hemelwater 
houtproductie per dag 
benodigd proceswater per dag 
benodigd proceswater per uur 
benodigd proceswater per uur per m2 opslagterrein 

450 m3 per jaar 
175 m3 per jaar 
13,6 m3 hout per dag 
2,O m3 per dag 
0,3 m3 per uur 
0,73 mm per uur 

Er kunnen twee omstandigheden worden onderscheiden: 
a) er is pompcapaciteit beschikbaar tijdens de dag; 
b) 's nachts en in de vakantie is er geen pompcapaciteit beschikbaar. 

Nadere uitwerking a) 
pompcapaciteit 0,73 mm per uur 
1 overstortfrequentie 6 keer per jaar 

uit Kuipersgrafiek ---> benodigde buffer 8,9 mm 
berging in buffer 3,l m3 

O keer per jaar 
uit Kuipersgrafiek ---> benodigde buffer 46 mm 
berging in buffer 16,l m3 

2 overstortfrequentie 

Nadere uitwerking - b) 
pompcapaciteit O mm per uur 
1 overstortfrequentie 6 keer per jaar 

uit Kuipersgrafiek --- > benodigde buffer 12,2 mm 
berging in buffer 4,3 m3 

O keer per jaar 
uit Kuipersgrafiek --- > benodigde buffer 52 mm 
berging in buffer 18,2 m3 

2 overstortfrequentie 



zoutimpregneerbedrijf 

Uitgangsuunt 
aanmaak zoutoplossing 250 liter per m3 hout 

Berekend 
benodigd proceswater 
houtproductie per dag 
benodigd proceswater per dag 
benodigd proceswater per uur 
benodigd proceswater per uur per m2 opslagterrein 

750 m3 per jaar 
13,6 m3 hout per dag 
3,4 m3 per dag 
0,4 m3 per uur 
1,22 mm per uur 

Er kunnen weer twee omstandigheden worden onderscheiden: 
a) 
b) 

er is pompcapaciteit beschikbaar tijdens de dag; 
's nachts en in de vakantie is er geen pompcapaciteit beschikbaar. 

Nadere uitwerking a) 
pompcapaciteit 1,22 mm per uur 
1 overstortfrequentie 6 keer per jaar 

uit Kuipersgrafiek --- > benodigde buffer 8,9 mm 
berging in buffer 2,5 m3 

O keer per jaar 
uit Kuipersgrafiek ---> benodigde buffer 43 mm 
berging in buffer 15,l m3 

2 overstortfrequentie 

Nadere uitwerking b) 
pompcapaciteit O mm per uur 
1 overstortfrequentie 6 keer per jaar 

uit Kuipersgrafiek --- > benodigde buffer 12,2 mm 
berging in buffer 4,3 m3 

O keer per jaar 
uit Kuipersgrafiek --- > benodigde buffer 52 mm 
berging in buffer 18,2 m3 

2 overstortfrequentie 



gemengd bedrijf 

UiteanPsDunt 
jaarproductie met zouten geïmpregneerd hout 
werkdagen per jaar 220 dagen 
werkuren per etmaal 8 uren 
vakantie 3 weken per jaar 
aanmaak zoutoplossing 250 liter per m3 hout 
van het terrein af te voeren hemelwater 500 mm 
oppervlakte opslagterrein 2200 m2 

4500 m3 hout 

Berekend 
benodigd proceswater 
vrijkomend hemelwater 
houtproductie per dag 
benodigd proceswater per dag 
benodigd proceswater per uur 
benodigd proceswater per uur per m2 opslagterrein 

1125 m3 per jaar 
1100 m3 per jaar 
20,5 m3 hout per dag 
5, l  m3 per dag 
0,6 m3 per uur 
0,29 mm per uur 

Er kunnen weer twee omstandigheden worden onderscheiden: 
a) 
b) 

er is pompcapaciteit beschikbaar tijdens de dag; 
's nachts en in de vakantie is er geen pompcapaciteit beschikbaar. 

Nadere uitwerking a) 
pompcapaciteit 0,29 mm per uur 
1 overstortfrequentie 6 keer per jaar 

uit Kuipersgrafiek ---> benodigde buffer 10,8 mm 
berging in buffer 23,8 m3 

O keer per jaar 
uit Kuipersgrafiek ---> benodigde buffer 49 mm 
berging in buffer 107,8 m3 

2 overstortfrequentie 

Nadere uitwerking b) 
pompcapaciteit 
1 overstortfrequentie 

uit Kuipersgrafiek --- > benodigde buffer 
berging in buffer 

2 overstortfrequentie 
uit Kuipersgrafiek --- > benodigde buffer 
berging in buffer 

O mm per uur 
6 keer per jaar 
12,2 mm 
26,8 m3 
O keer per jaar 
52 mm 
114,4 m3 



gemengd bedrijf 
gescheiden opslag van gecreosoteerd en gezouten hout 

UitgangsDunt 
jaarproductie met zouten geïmpregneerd hout 
jaarproductie gecreosoteerd hout 
werkdagen per jaar 
werkuren per etmaal 
vakantie 
van het terrein af te voeren hemelwater 
Oppervlakte opslagterrein gezouten hout 
oppervlakte opslagterrein gecreosoteerd hout 
vrij komend hemelwater opslagterrein gezouten hout 
vrij komend hemelwater opslagterrein gecreosoteerd hout 

4500 m3 hout 
8500 m3 hout 
220 dagen 
8 uren 
3 weken per jaar 
500 mm 
500 m2 
1700 m2 
250 m3 per jaar 
850 m3 per jaar 

Benodigde buffer voor de opvang van hemelwater afkomstig van het Opslagterrein 
voor gecreosoteerd hout bij een hergebruikcapaciteit van 3 m3 per dag: 

verhard oppervlak hergebruikcapaciteit overstortfrequentie benodigde buffer 
m3 m3/uur mm n keer per jaar m3 

1700 0,38 292 O 
1700 0,38 292 6 

85 
19 



Uitganesmmten 
jaarproductie gecreosoteerd hout 
van het terrein af te voeren hemelwater 
oppervlakte opslagterrein gecreosoteerd hout 
vrij komend hemelwater opslagterrein 
benodigd proceswater O m3 

2oooO m3 hout 
500 mm 
4ûûû m2 
2ûûû m3 per jaar 

benodigde buffer voor het zuiveren van dit afvalwater in een behandelingsinstallatie 
met een capaciteit van: 

a 1 m3 per uur bij een overstortfrequentie van O maal per jaar 
b 1 m3 per uur bij een overstortfrequentie van 6 maal per jaar 
c 5 m3 per uur bij een overstortfrequentie van O maal per jaar 
d 5 m3 per uur bij een overstortfrequentie van 6 maal per jaar 

verhard oppervlak hergebruikcapaciteit overstortfrequentie benodigde buffer 
m3 m3/uur mm n keer per jaar m3 

a 4000 1 295 O 

C 4000 5 12,5 O 
b 4000 1 295 6 

d 4000 5 12,5 6 

196 
44 
186 
27 



Waterbalans houtimpregneerbedrijven, overzicht van enkele varianten 

2 m  

20000 

2 m  

2 m  

houtproductie verhard hemel- aanmaak benodigd proceswater capaciteit behande- overstort- buffer 

m3/jaar m3/dag m2 m3/jaar Vm3 hout m3/jaar m3/dag m3/uur mm/uur m3/uur mm/uur djaar m3 

zoutimpregneerbedriif 

oppervlak water zoutopl. lingsinstallatie frequentie 

9099 4Ooo 2000 O 1 295 6 44 

90,9 4Ooo 2000 O 1 295 O 1% 

90,9 4Ooo 2000 O 5 123 6 44 

9099 4Ooo 2000 O 5 12,5 O 1% 

I -  

3ooo 13,6 350 175 150 450 2 093 

3ooo 13,6 350 175 150 450 2 o93 

3ooo 13,6 350 175 250 750 394 094 

3ooo 13,6 350 175 250 750 374 094 

eemened beúriif 

0,73 6 493 

0,73 O 18,2 

1,22 6 493 

1,22 O 18,2 

0,17 I Is 
0,17 I O 144,4 

4500+8500 20,5+38,6 500+1700 250+850 250 1100 591 096 0,29 6 27,8 

4500+8500 20,5+38,6 500+1700 250+850 250 1100 5 s  0 6  0,29 O 144,4 

creosoteerbedriif 

1) (opslag) gecreosoteerd hout 
2) (opslag) met zouten geïmpregneerd hout 
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BIJLAGE 5 

Reinigingsmogelijkheden hemelwater 

1 Olie-afscheiding 

2 

Olie-afscheiding bestaat uit een bassin waar, onder invloed van de zwaarte- 
kracht, gemakkelijk opdrijfbare stoffen uit het hemelwater verwijderd kunnen 
worden. De zwaartekracht afscheiding verloopt vrij langzaam zodat een 
relatief groot oppervlak benodigd is. Een betere olie-afscheiding kan verkre- 
gen worden door in de afscheider een voorziening aan te brengen die het 
kontakt tussen de druppels bevorderd in de vorm van platen, gaasfilters of 
pakkingsmateriaal (coälescentiefilter). Geëmulgeerde stoffen en colloïden 
worden niet of zeer beperkt verwijderd. 

In een olie-water systeem hebben polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) de voorkeur voor de oliefase. Bij gelijktijdige aanwezigheid van 
minerale olie en PAK kan door middel van olie-afscheiding een aanzienlijke 
verwijdering van aan olie gebonden PAK optreden. De daadwerkelijke 
verwijdering hangt dus af van de aanwezigheid van olie. 

Bezinking 

Bezinking bestaat uit een bassin waar, onder invloed van de zwaartekracht, 
gemakkelijk bezinkbare stoffen uit het hemelwater verwijderd kunnen worden. 
Bezinking verloopt Mij langzaam zodat een relatief groot oppervlak benodigd 
is. Het grote oppervlak dat voor bezinkbassins benodigd is kan worden 
verkleind door toepassing van zogenaamde lamellenafscheiders. Hierbij wordt 
het water door een pakket evenwijdig geplaatste platen geleid, zodat bezinking 
op meerdere nivo’s kan plaatsvinden. 

Bij bezinking kunnen met name stoffen verwijderd worden die aan onopgelos- 
te bestanddelen gebonden zijn, zoals PAK en metalen. De verwijdering hangt 
dus af van de aanwezigheid van onopgeloste bestanddelen en de mate van 
binding van PAK en zware metalen aan de onopgeloste bestanddelen. 
De afgescheiden stoffen moeten periodiek uit het bezinkbassin verwijderd 
worden. 

3 Coagulatie/flocculatie 

Hoewel coagulatie en flocculatie vaak als één techniek genoemd worden, 
betreft het in feite twee verschillende technieken voor de verwijdering van 
slecht bezinkbare- of colloïdale bestanddelen uit het hemelwater. Door 
toevoeging van chemicaliën onder intensief mengen (verblijftijd 0,5 - 2 
minuten) worden emulsies en colloïdale deeltjes allereerst gedestabiliseerd 
zodat samenklontering mogelijk is (coagulatie). Vervolgens dient de vlokvor- 
ming en vlokgroei bevorderd te worden door langzaam eventueel trapsgewijs 



roeren (verblijftijd 20 - 30 minuten) (flocculatie). Eventueel kan polyelectroliet 
toegevoegd worden. De gevormde vlok kan door bezinking, filtratie of flotatie 
verwijderd worden. In de praktijk is coagulatie/flocculatie een minder eenvou- 
dige techniek aangezien de samenstelling van het influent niet constant is. Dit 
betekent dat de chemicaliën dosering steeds aangepast moet worden (arbeids- 
intensief). 

Door coagulatie/flocculatie kunnen met name PAK verwijderd worden. De 
daadwerkelijke verwijdering is afhankelijk van de mate van adsorptie aan de 
gevormde vlokken. Door coprecipitatie kan, door het invangen in andere 
gelijktijdig gevormde deeltjes, enige verwijdering plaatsvinden van opgeloste 
verontreiniging, zoals fenolen. 

Overigens dient opgemerkt te worden dat coagulatie/flocculatie gebruik kan 
worden als voorafscheiding van bijvoorbeeld PAK ter beperking van het 
aktieve kool verbruik en daarmee ter beperking van de kosten. Hier is echter 
weer het nadeel aan verbonden dat bij coagulatie/flocculatie een (aanzienlijke) 
hoeveelheid slib gevormd, die als chemisch afval afgevoerd moet worden 
(ekstra kosten). 

4 Precipitatie 

Precipitatie is een fysisch-chemisch proces waarbij stoffen die als ion aanwezig 
zijn, door toevoeging van chemicaliën aan het afvalwater onoplosbaar worden 
gemaakt. Eventueel kan polyelectroliet toegevoegd worden. Precipitatie is 
onder andere geschikt voor de verwijdering van metalen en kan gerealiseerd 
worden in een geroerde tank. De precipitatie van metalen kan uitgevoerd 
worden door toevoeging van hydroxide of door toevoeging van sulfide. Door 
middel van toevoeging van sulfide zijn lagere effluent waarden haalbaar. 
Nadeel is echter de vorming van zwavelwaterstof (H2S). 

Omdat ieder metaal bij een verschillende pH op een optimale wijze uit het 
water verwijderd kan worden, dient van te voren nagegaan te worden welke 
chemicaliën en welke dosering nodig zijn met het oog op zuiveringsrendement 
en dimensionering van doseer-apparatuur. De door precipitatie gevormde vlok 
kan door bezinking, filtratie of flotatie worden verwijderd. 

Bij precipitatie kan, evenals bij coagulatie/flocculatie, door coprecipitatie enige 
verwijdering plaatsvinden van opgeloste verontreiniging. Het gevormde slib 
wordt na ontwatering als chemisch afval verwerkt. 

5 Flotatie 

Flotatie wordt meestal toegepast in kombinatie met coagulatie/flocculatie of 
precipitatie. Nadat vlokvorming heeft plaatsgevonden worden van onder af 
luchtbelletjes ingeblazen. Door hechting aan de vlok en de opwaartse bewe- 
ging van de luchtbelletjes wordt de vlok naar het oppervlak gevoerd, waar een 
schuimlaag wordt gevormd. Deze drijflaag, waarin zich een deel van de 



6 
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verontreiniging bevindt, wordt vervolgens afgescheiden. Het flotatieslib wordt 
na een eventuele indikking afgevoerd als chemisch afval. 

Zandfiltratie 

Doel van zandfiltratie is de verwijdering van zwevende stof of vlokken met 
hieraan geadsorbeerde verontreinigingen uit het water. Voor de verwijdering 
van onopgeloste bestanddelen is zandfiltratie een zeer geschikte techniek. 
Opgeloste verontreinigingen worden echter niet verwijderd. Veelal worden 
zandfilters opgebouwd uit een laag zand van gelijkmatige korrelgrootte (@ 1 
mm) met een onderlaag van grind (@ 3 - 5 mm) waarover het te behandelen 
afvalwater in neerwaartse stroming (downflow) doorheen gevoerd wordt. De 
opbouw kan echter ook bestaan uit een grofkorrelige bovenlaag en een 
fijnkorrelige onderlaag. Bij een te hoge drukval over het zandfilter, veroor- 
zaakt door opeenhoping van afgefilterd materiaal, wordt het filter met effluent 
teruggespoeld. Het terugspoelwater wordt doorgaans teruggevoerd aan het 
begin van de installatie. Tevens is het mogelijk om het zandfilter vrij te maken 
van afgefilterd materiaal door lucht door te blazen. 

Aktieve kooladsorptie 

Door middel van fysische adsorptie aan aktieve kool kunnen opgeloste 
verontreinigingen van voornamelijk organische aard (bijvoorbeeld fenole) uit 
hemelwater verwijderd worden. Aktieve kool heeft een groot inwendig 
oppervlak (500 - 5000 m2/g) zodat veel verontreiniging geadsorbeerd kan 
worden per volume-eenheid kool. De adsorptie aan aktieve kool wordt 
bepaald door de adsorptie-isotherm van de specifieke verontreiniging. De ene 
stof zal dan ook beter geadsorbeerd worden dan de andere stof. Indien in 
eerste instantie (heme1)water met een hoge concentratie behandeld is en 
vervolgens (heme1)water met een lage concentratie behandeld wordt kan 
desorptie van eerder geadsorbeerde stoffen optreden. In die gevallen is het 
zelfs mogelijk dat het effluent een hogere concentratie aan verontreinigingen 
bevat dan het influent, waardoor de behandeling dus geen zin heeft. 

In het algemeen zijn bij een redelijk konstante influent concentratie rende- 
menten van 99% en meer mogelijk. Na verloop van tijd zal de aktieve kool 
verzadigd raken met als gevolg dat verontreinigingen niet meer geadsorbeerd 
worden (doorslaan). Het aktieve kool dient voor dat niet meer voldaan kan 
worden aan de lozingsvoorschriften vervangen te worden. Een deel van het 
aktieve kool zal echter nog niet verzadigd zijn. Om steeds te kunnen voldoen 
aan de lozingsvoorschriften en om het aktieve kool verbruik te kunnen 
optimaliseren kan uitgegaan worden van meerdere in serie geschakelde filters 
(met in totaliteit dezelfde verblijftijd als één filter) in plaats van één filter. 
Verder kan aktieve kool door vervuiling (zwevende stof, vlokken e.d.) snel in 
aktiviteit achteruitgaan. Met name bij de toepassing van aktieve kool is het 
gewenst dat aandacht besteed wordt aan de aanwezigheid van nevenverontrei- 
nigingen. Bescherming door voorschakeling van bijvoorbeeld een zandfilter is 



vaak gewenst zo niet noodzakelijk. Het verzadigde aktieve kool kan gerege- 
nereerd worden of verbrand worden. 

8 Ionenwisseling 

Bij dit proces treedt een reversibele uitwisseling van ionen op tussen het 
afvalwater en een absorptiemedium (hars). Na verloop van tijd moet het 
absorptiemedium geregenereerd worden, waarbij een geconcentreerde 
afvalstroom ontstaat. Voor de verwijdering van verontreinigingen worden 
veelal specifieke harsen ingezet. Voorbeelden hiervan zijn harsen ten behoeve 
van de verwijdering van specifieke metalen, fenolen en PAK. Bij afnemende 
concentraties in het afvalwater treedt geen of nagenoeg geen desorptie van de 
hars op. 

9 Biologische behandeling 

Bij biologische processen treedt microbiologische verwijdering van afbreekbare 
verontreinigingen op. Daarnaast treedt ook adsorptie aan slib en vervluchti- 
ging op. Verder blijkt soms dat bepaalde verontreinigingen die in eerste 
instantie niet afgebroken worden, na verloop van tijd toch afgebroken kunnen 
worden (adaptatie). De concentraties van de verontreinigingen mogen bij 
ongeadapteerd slib niet te hoog zijn omdat dan slibvergiftiging en slibsterfte 
optreedt. Voorbehandeling van het te behandelen water kan dan ook noodza- 
kelij k zijn. Voor het goed funktioneren van biologische processen is een juiste 
pH en aanwezigheid van voldoende nutriënten (C, N, P en spore-elmenten) 
nodig, terwijl sterke wisseling in concentratie en/of belasting voorkomen moet 
worden. 

Er zijn uitvoeringsvormen waarbij het slib geïmmobiliseerd is (biorotoren, 
oxydatiebedden e.d.) naast uitvoeringsvormen waarbij de biomassa zich als 
zwevende vlokken in het verontreinigde water bevindt (aktief slibproces). 
Biologische zuivering kan (ook) rendabel zijn als voorzuivering op een aktieve 
kooladsorptie-unit. 
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Specifieke gegevens betrekking hebbend op: 

C. HOUTIMPREGNEERBEDmN 

18. PROCESVOERING 

18.1 Geef in onderstaande tabel aan welke impregneerprocessen er worden toegepast, 
alsmede welke impregneermiddelen daarbij worden gebruikt en hoeveel. 

Procesvoering Impregneermiddelen verbruik in 
kgjaar 

o- vacuuüm-druk o- creosootolie .......................................... 
o- koper-chroom zouten .......................................... 
o- koper-chroom arseen .......................................... 
o- ................................... .......................................... 
o- ................................... .......................................... 

o- vacuüm 

o- dompelen, enz. 
alsmede 

o- bespuiten/ 
bestrijken 

o- eventuele 
andere methode 

o- pentachloorfenol .......................................... 
o- bis (tributy1tin)- .......................................... 

o- bis (tributy1tin)-oxide .......................................... 
fosfaat 

o- ................................... .......................................... 
o- ................................... .......................................... 

o- fluor-chroom zouten 
o- fluor-chroom-arseen 

zouten 
0- 

0- 

0- 

0- 
0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

0- 

bifluoriden 
silicotluoriden 
borium 
pentachloorfenol 
kopernaftenaat 
zinknaftenaat 
bis( tributy1tin)-oxide 
carbolineum 
................................... 
................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................... 
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18.2 Hoe groot is de produktiecapaciteit 
per jaar? 

3 gecreosoteerd hout ............................... m hout/jaar 
met zouten geïmpregneerd hout ............................... m3 hout/jaar 
.................................................. ............................... m3 hout/jaar 
.................................................. ............................... m3 hout/jaar 

18.3 Geef in onderstaande kolommen aan op welke wijze grondstoffen, hulpstoffen en het 
verduurzaamde hout worden opgeslagen of bewaard 

opslag van: verharde onverharde overdekt* in de open gerio- 
bodem* bodem* lucht* leerd* 

1 ............................. ................ ................ ............... ................ ......... 
2 ............................. ................ ................ ............... ................ ......... 
3 gecreosoteerd hout ................ ................ ............... ................ ......... 
4 gezouten hout ................ ................ ............... ................ ......... 
5 ......... ............................. ................ ................ ............... ................ 

............................. ................ ................ ............... 6 ................ ......... 

* aan te kruisen 
bij verhard opprvlak m2 aangeven 
De opslagplaatsen dienen genummerd te worden aangegeven op een situatietekening. 

18.4 Geef voor zover u dat nog niet bij de o koelwater ............. m3/etm 
vragen 11 t/m 17 hebt gedaan aan o hemelwater ............. m3/etm 
welke afialwaterstromen o condenswater ............. m3/etm 
verontreinigd kunnen zijn met o lekwater ............. m3/etm 
impregneermiddel. o schoonmaakwater ............. m3/etm 

o ............. m3/etm ............... 

19 MAATREGELEN C.Q. VOORZIENINGEN 

19.1 Welke maatregelen, naast de o opvangbassins rondom opslagtanks 
o verdiepte vloeren in opslagruimten 
o condensors in vacuiimsysteem 
o (her)gebruik van verontreinigd 

o opvangbak onder uitrijspoor 
o overkapping uitrijspoor 

eventueel bij vraag 8 aangegeven 
voorzieningen zijn er getroffen ter 
beperking van de hoeveelheid te 
lozen stoffen met het proceswater? proceswater 

o ................................... 
o ................................... 
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19.2 Welke maatregelen zijn getroffen ter 
beperking van de hoeveelheid te 
lozen stoffen met het hemelwater 
afkomstig van opslagterrein voor 
verduurzaamd hout? 

19.3 Hoeveel van het in 19.2 bedoelde 
hemelwater wordt per jaar gteloosd? 

19.4 

19.5 

19.6 

19.7 

Hoeveel stoffen worden er met het in 
19.3 bedoelde hemelwater geloosd? 
Analyseresultaten en/of berekeningen 
toevoegen. 

Op welke wlJLe wordt voorkomen dat 
niet meer bruikbare 
impregneermiddelen en eventuele 
reststoffen afkomstig van ook in vraag 
8 genoemde zuiveringsinstallaties, met 
het afvalwater worden geloosd? 

Hoeveel van de in vraag 19.5 
bedoelde stoffen worden per jaar 
afgevoerd of behandeld? 

Zijn er maatregelen getroffen om 
extra lozingen t.g.v. storingen, 
proefdraaien, in gebruik stellen, 
buiten bedrijf nemen, schoonmaak- of 
herstelwerkzaamheden, te 
voorkomen? 

o overkapping opslagterrein 
o gescheiden opslag gecreosoteerd 

en gezuiten hout 
o bufferbassin voor met creosootolie 

verontreinigd hemelwater (.... m3) 
o bufferbassin voor met 

metaalzouten 
o verontreinigd hemelwater (.... m3) 
o ................................... 
o ................................... 

o ... m3 met creosootbestanddelen 

o ... m3 met metaalzouten 
verontreinigd hemelwater per jaar 

verontreinigd hemelwater per jaar 
o ................................... 

o ... kg koper per jaar 
o ... kg chroom per jaar 
o ... kg arseen per jaar 
o ... kg zink per jaar 
o ................................... 
o ................................... 
o ... kg PAK per jaar 
o ... kg fenolen per jaar 
o ................................... 

o afvoer naar een verwer ,ligs- of 

o behandeling in eigen beheer 
o op andere wijze, nl. .............. 

inzamelbedrijf 

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

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

o ............. m3/jaar 
o ............. kg/jaar 

o ja, nl ........................................ 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 
..................................................... 

o nee 
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Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en de daarbij 
behorende bescheiden, te weten .......... bijlage(n), naar waarheid te hebben ingevuld. 

Plaats: .................................................... datum: ....................................................... 

handtekening ............................................ 

naam en functie (in blokletters) ...................................................................................... 

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

telefoon: ................................................................................................................................ 
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CUWVO-MODELVERGUNNINGSVOORSCHRIFïEN TEN BEHOEVE VAN 
~~ ______ 

HOUTIMPREGNEERBEDRUN 

een lozingsvergunning ex artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren te verlenen, onder de volgende voorschriften: 

TOELICHTING ALGEMEEN 

Tot de categorie houtimpregneerbedrijven worden in dit vergunningsmodel die 
bedrijven gerekend die hout impregneren volgens de vacutimdruk-methode. Bij 
bedrijven die spuiten, dompelen of strijken, zijn veelal geen concrete 
afvalwaterstromen aanwezig en deze zijn hier buiten beschouwing gelaten. 

De houtimpregneerbedrijven zijn te verdelen in creosoteer- en zoutimpregneer- 
inrichtingen. Ook kunnen binnen één bedrijf zowel zoutimpregneer- als creoso- 
teeractiviteiten plaatsvinden. 
Afvalwater komt bij beide processen vrij maar het procesafvalwater van het 
zoutimpregneerproces kan veelal worden hergebruikt. 

In het CUWVO VI-rapport "Aanbevelingen met betrekking tot de sanering van 
lozingen van procesafvalwater afkomstig van houtimpregneerbedrijven" (1986) zijn de 
mogelijkheden ter voorkoming dan wel beperking van procesafvalwater aangegeven. 
Dit procesafvalwater kan als specifieke componenten in principe metalen als koper, 
chroom en arseen bevatten, alsmede PAK en fenol. 

In het CUWVO VI-rapport "Hemelwaterproblematiek houtimpregneerbedrijven" 
(1991) zijn aanbevelingen met betrekking tot de sanering van verontreinigd 
hemelwater afkomstig van de opslagterreinen voor geïmpregneerd hout gedaan. 

Het besluit is enigszins vereenvoudigd weergegeven. 
De exacte tenaamstelling, laingsplaats en eventueel tijdelijkheid van de vergunning 
kan, afhankelijk van de in de aanvraag verstrekte informatie worden opgenomen. 
Na het besluit kunnen allereerst voorschriften worden opgenomen met betreldring tot 
begripsbepalingen en plaatsbepaling. 
Het is gebruikelijk bepaalde, veel in de vergunning voorkomende begrippen in 
begripsbepalingen te omschrijven, teneinde onnodige herhalingen te voorkomen. 
In een plaatsbepalingsvoorschrift kan worden aangegeven op welke plaats(en) de 
lozing(en) plaatsvind(t)(en) waarbij veelal naar een tekening wordt verwezen. Dit is 
met name voor toezicht en opsporing van belang. 
Formulering van beide voorschriften is hier, om reden van specifieke situaties bij 
afzonderlijke gevallen, achterwege gelaten. 
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VOORSCHRIïT 1 (soorten afvalwaterstromen) 

De ingevolge deze vergunning op de gemeentelijke riolering/oppervlaktewater te 
brengen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen mogen uitsluitend 
bestaan uit: 

a. huishoudelijk afvalwater, afkomstig van .................................................. 

b. regenwater, afkomstig van ..... .............. 
c. koelwater, afkomstig van ..._ ................................................. 
d. bedrijfsafvahvater, t.w. 

- procesafvahvater, afkomstig van ........................ 
- spoelwater , afkomstig van .................................. 
- schrobwater, afkomstig van ................................. 
- ...................... , atkomstig van .... 

e. ................. ., _.. , .. __, ................................................... ,. ......... 

Overeenkomstig de bij de aanvraag d.d. nr. 
overgelegde beschrijving(en). 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 1 

Hier dient te worden aangegeven op welke soorten afvalwater de vergunning 
betrekking heeft. Het onderscheid dat in deze opsomming wordt gemaakt wil niet 
zeggen dat er sprake is van afzonderlijke lozingen. 
Meestal wordt het bedrijfsafvahvater gemengd geloosd, met andere bedrijfsafval- 
waterstromen, koelwater etc. 
Door het treffen van interne maatregelen kan worden voorkomen dat het koelwater 
ten gevolge van het productieproces verontreinigd wordt. 
Indien zowel lozing in oppervlaktewater ais in de riolering plaatsvindt dan moet een 
tweede, gelijksoortig lid, opgenomen worden in dit voorschrift. 
Regenwater is in deze opsomming eveneens opgenomen, omdat het verontreinigd kan 
zijn ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten. 
Voor een lozing van niet verontreinigd regenwater op Oppervlaktewater is geen 
WVO-vergunning nodig. Om vast te leggen welk regenwater (afkomstig van ..................... 

dit voorschrift te worden opgenomen. 
Bij zoutimpregneerinrichtingen kan het bij de procesvoering cntstane procesafvalwater 
veelal worden hergebruikt zodat geen lozing nodig is. 

...................... op de riolering dan wel op oppervlaktewater g e l d  wordt, dient dit in 



VOORSCHRIFT 2 (lozingseisen in gesaneerde toestand) 

1. Het faecaal huishoudelijk afvalwater, afkomstig van toiletten, moet een septictank 
van voldoende afmetingen doorlopen. Ander dan faecaal afvalwater mag niet door 
de septictank worden geleid. De septictank dient zo vaak als voor de goede 
werking noodzakelijk is te worden geleegd. De hierbij vrijkomende afvalstoffen 
mogen niet op het oppervlaktewater worden geloosd.* 
Het vethoudend huishoudelijk afvalwater, afkomstig van keukens en kantines, 
moet een vetvanger van voldoende capaciteit doorlopen. Deze vetvanger dient zo 
vaak te worden schoongemaakt als voor de goede werking ervan noodzakelijk is. 
De hierbij vrijkomende afvalstoffen mogen niet alsnog met het afvalwater worden 
g e l d .  

2. Tussen de impregneerketel en de vacutimpomp dient een doelmatige condensor 
en/of spatvanger aanwezig te zijn. 

3. Het te lozen koelwater mag ten gevolge van de bedrijfsvoering niet anders dan 
thermisch verontreinigd zijn. 

4. Het te lozen koelwater mag een hoeveelheid van ............... m3/etmaal en ............... 

Het te laen bedrijfsafvalwater mag een hoeveelheid van ............... m3/etmaal en 
m3/uur niet overschrijden. 

.-.,-,-_ m3/uur niet overschrijden. 

5. Ter plaatse van het (de) lozingspunt(en) dient de totale afvalwaterstroom aan de 
volgende eisen te voldoen: 
a. de zuurgraad, uitgedrukt in pHeenheden, mag niet lager zijn dan 

...................... en niet hoger zijn dan ....................... 
...................... b. het chloridegehalte mag niet hoger zijn dan 

d. het gehalte aan minerale olie mag niet hoger zijn dan ........_. _. .................. mgil 

f. het fenolgehalte mag niet hoger zijn dan 

mgil 
c. het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan ...................... mgil 

e. de temperatuur mag niet hoger zijn dan ... 

g. het gehalte aan PAK mag niet hoger zijn dan 
h. het metaalgehalte (som Cu, Cr, As-gehalten) mag niet hoger zijn dan 

O C  

.................................... mg/i 
-., mgii ** 

....................... mgil *** 
1. ................................................................................................................................................................... 
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TOELICHTING VOORSCHRIFT 2 

In dit voorschrift dienen de lozingseisen in gesaneerde toestand te worden vastgelegd. 
Daarbij moet ondubbelzinnig vaststaan in welke afvalwaterstromen en op welke 
plaatsen deze lozingseisen gelden. 
De lozingseisen kunnen betrekking hebben op de totale afvalwaterstroom, gemeten 
op een gezamenlijk lozingspunt en/of op een zo nauwkeurig mogelijk omschreven 
specifieke afvalwaterstroom. Deze specifieke lozingseisen zijn van belang indien een 
deel van het afvalwater van het bedrijf schadelijke stoffen kan bevatten en eventueel 
sanering slechts betrekking heeft op deze deelstroom. Het verdient aanbeveling de 
eisen zo dicht mogelijk bij de bron te stellen. Deze bron zal in een aantal gevallen 
een zuiveringsinstallatie ten behoeve van het procesafvalwater betreffen. Op grond 
van de ontwerpcapaciteit en/of de productiecapaciteit is het dan mogelijk naast 
concentraties tevens vrachten aan verontreinigende stoffen te limiteren. 
In de totale afvalwaterstroom, waarin naast het bedrijfsafvalwater tevens koelwater en 
hemelwater kan voorkomen, is het limiteren van vrachten veelal niet zinvol. 
Voorts wordt dit voorschrift onderscheiden in zogenaamde middelvoorschriften en 
doelvoorschriften. 

Middelvoorschriften 
In dit voorschrift zijn middeivoorschrifîen opgenomen die dienen tot beperking van 
de lozing van schadelijke stoffen. Voor een optimale toepassing dienen deze 
maatregelen bij de verontreinigingsbron te worden getroffen. 
In lid 1 is een voorbeeld gegeven van een voorschrift ' ter beperking van de lozing van 
afvalstoffen van huishoudelijke aard. Lid 2 is een Morbeeld van een middelvoorschrift 
voor het procesafvalwater. 
Voor de concrete mogelijkheden ter verkrijging van deze beperking wordt verwezen 
naar de CUWVO VI-rapporten betreffende deze bedrijhtak. 

Doeivoorschriften 
Afhankelijk van de situatie - lozing op de riolering of op oppervlaktewater - zal het 
nodig zijn bepaalde parameters te limiteren, zowel in het procesafvalwater als het 
hemelwater. 
Van bedrijven die zowel met creosootolie als met anorganische zoutmengsels 
impregneren dient het procesafvalwater afkomstig van de creosoteerinstallaties zoveel 
mogelijk te worden hergebruikt voor de aanmaak van zoutoplossingen. 



6. In het bedrijfsafvalwater van .............................. , gemeten ter plaatse van ...................... 
mag het gehalte en de vracht aan de in onderstaande tabel genoemde stoffen de 
daarbij vermelde waarden niet overschrijden. 

stoffen concentratie **** concentratie in hoeveelheid 
in prop.etmaal enig steekmonster in g/etmaal 
monster in mg/m3 in mg/m3 

7. 

* 
** 

*** 

**** 

P A K 4  van Borneff .............................. ............................. 
naftaleen ............................... ............................. 

antraceen .............................. .............................. 

pyreen .............................. .............................. .............................. 
fenan treen .............................. .............................. .............................. 
fenol .............................. .............................. .............................. 
..................................................................... .............................. 

De analyses dienen te worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar 
wordt verwezen in de bijlage behorende bij deze vergunning. 

alleen bij lozing rechtstreeks in oppervlaktewater 
voor PAK dient te worden aangegeven welke (som)parameter wordt bedoeld, 
bijvoorbeeld de 6 van Borneff 
ondanks het feit dat laing van procesafvalwater vanuit het zoutimpreg- 
neerproces kan worden voorkomen en dus niet behoeft te worden toegestaan is 
er wellicht in sommige gevallen behoefte aan limitering van metaalemissies, 
veroorzaakt doordat bijvoorbeeld een bedrijf eenzelfde vacuumsysteem heeft voor 
zowel de creosoteer- als de zoutimpregneerketel. 
indien geen proportionele etmaalmonsters beschikbaar zijn gelden deze waarden 
voor het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van 10 steekmonsters, waarbij 
tussen twee achtereenvolgende steekmonsters tenminste 24 uur verstreken dient 
te zijn. 
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VOORSCHRIFT 2 (alternatief a: sanering in voorbereiding) 

1. Tot uiterlijk ......................... na het van kracht worden van deze vergunning gelden 
de volgende lozingseisen: 

(hier de huidige laingssituatie vastleggen en tabel opnemen met max. toelaatbare 
waarden, die eveneens op de huidige lozingssituatie zijn gebaseerd) 

2. Na de in lid 1 genoemde termijn gelden de volgende lozingseisen: 

(hier de situatie na sanering beschrijven en tabel opnemen met max. toelaatbare 
waarden, afgestemd op de gesaneerde afvalwatersituatie) 

TOELICHTING VOORSCIIRIfl 2 (alternatief a) 

Indien de realisering van de saneringsplannen zover is gevorderd dat het effect van 
de saneringsmaatregelen kan worden ingeschat, kunnen de lozingseisen reeds bij het 
verlenen van de vergunning worden geformuleerd. 
Deze situatie is vergelijkbaar met die in voorschrift 2, waar in de reeds bereikte 
gesaneerde toestand is vastgelegd. 
Daarnaast dienen lozingsvmrschriften te worden gegeven die gelden tot het tijdstip 
waarop de saneringsplannen zijn gerealiseerd. 
Ais regel zal daarmede de bestaande lozingssituatie worden vastgelegd. Deze voor- 
schriften zijn dus van tijdelijke aard, hetgeen uitdrukkelijk door het stellen van een 
termijn tot uitdrukking dient te worden gebracht. 
Moelde voorschriften kunnen zowel op de aard en de hoeveelheid van het afval- 
water betrekking hebben, als op de wijze van laen ,  de getroffen maatregelen, enz. 
Uit de aanvraag moet duidelijk blijken welke maatregelen door de aanvrager verder 
nog zullen worden getroffen. 
Aangenomen is dat de waterkwaliteitsbeheerder hiermee instemt. 
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VOORSCHRIFT 2 (alternatief b saneringsplan nog op te stellen) 

1. (hier huidige lozingssituatie vastleggen en lozingseisen formuleren die zijn 
afgestemd op de ongesaneerde toestand) 

Voorts: 

2. Uiterlijk .... .___.___I _....... maanden na het van kracht worden van deze vergunning 
moet door vergunninghouder bij de waterkwaliteitsbeheerder een saneringsplan 
zijn ingediend, dat gericht is op het binnen ....... ...... jaar na het van kracht worden 
van deze vergunning, beperken van de te lozen hoeveelheden van de volgende 
stoffen, tot de daarbij aangegeven waarden. 

(hier tabel opnemen met maximaal toelaatbare waarden, afgestemd op de naar 
verwachting te bereiken gesaneerde afvalwatersituatie) 

3. Het in het vorige lid bedoelde saneringsplan behoeft de goedkeuring van de 
waterkwaliteitsbeheerder en moet in overleg met de waterkwaliteitsbeheerder 
worden opgezet. 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 2 (alternatief b) 

Bedrijf is niet gesaneerd; maatregelenboorzieningen onvoldoende. 
In dit geval wordt een situatie in beschouwing genomen waarbij het, in tegenstelling 
tot de onder a beschreven situatie, niet goed mogelijk is de toekomstige lozing in 
gesaneerde toestand in te schatten. Zo kan het nodig zijn, dat bijvoorbeeld eerst nog 
onderzoek dient te worden verricht naar de mogelijkheden die een of meer 
behandelings- systemen hebben voor de betrokken afvaiwater(dee1)stroom. Ook kan 
worden gedacht aan de situatie, waarin nog onvoldoende kennis is verkregen met 
betrekking tot aard en omvang van de in het g e l d e  afvalwater aanwezige 
verontreinigende stoffen. 
In een dergelijk geval dient de bestaande lozingssituatie te worden vastgelegd. Tevens 
dient het bedrijf een saneringsplan op te stellen, gericht op het verminderen van de 
lozing van de nader te noemen stoffen, binnen een bepaalde termijn. Daartoe 
worden in de vergunning tevens streefwaarden aangegeven waaraan het afvalwater na 
realisering van het saneringsplan zal moeten voldoen. Deze waarden kunnen uiteraard 
nog veranderen als bij het uitwerken van de plannen mocht blijken dat deze niet 
haalbaar zijn. 
De consequentie hiervan is, dat te zijner tijd aanpassing van de vergunning zal 
moeten plaatsvinden. In verband hiermee verdient het de voorkeur om voor de 
overgangsfase, te weten de termijn die naar schatting nodig is voor het opstellen van 
het saneringsplan en het realiseren van saneringsmaatregelen, een tijdgebonden 
vergunning te verlenen. De voornoemde argumenten die hieraan ten grondslag liggen, 
dienen in de overweging tot uitdrukking te komen. 
Ten einde enige zekerheid te hebben dat het saneringsplan ook zal leiden tot het 
beoogde resultaat, is bepaald dat het plan in overleg met de kwaliteitsbeheerdex dient 
te worden opgezet. 
Bij het opstellen van het saneringsplan kan het CUWVO W-rapport, vermeld in de 
toelichting bij voorschrift 2 (lozingseisen bij gesaneerde toestand) mede als leidraad 
dienen. 
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VOORSCHRIFT 3 (verplichting tot het hebben van een controleput) 

1. Het te lozen .............................. afvalwater dient te allen tijde te kunnen worden 
bemonsterd. Daartoe dient het via een controleput te worden geleid, die geschikt 
is voor bemonsteringsdoeleinden. 

2. De in lid 1 bedoelde controleput dient zodanig te worden geplaatst, dat deze 
goed bereikbaar en toegankelijk is. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 3 

De houtimpregneerbedrijven lozen over het algemeen een geringe hoeveelheid 
afvalwater en veelal discontinu. Een meetgelegenheid is in deze situatie niet 
doelmatig. Teneinde toch in elk geval door middel van steekmonsters de naleving van 
de vergunningsvoorschriften te kunnen controleren, is het nodig dat het te 
controleren afvalwater door één of meer daartoe geschikte controleputten wordt 
geleid. Voor zover één en ander niet blijkt uit de rioleringstekening die deel uitmaakt 
van de vergunning, verdient het aanbeveling om in dit voorschrift de plaats van de 
voorgeschreven voorzieningen nader aan te geven. 
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VOORSCHRIFT 4 (tijdelijke uitbreiding productie) 

1. Indien de productie onverwacht tijdelijk hoger wordt dan die waarop de 
vergunning is gebaseerd, mag afhankelijk van de omstandigheden de in voorschrift 
2 lid 4 genoemde hoeveelheid te lozen afvalwater en de daarmee samenhangende 
in voorschrift 2 lid 6 genoemde hoeveelheden te lozen afvalstoffen naar 
evenredigheid worden vergroot, mits hiervoor van tevoren toestemming is 
verleend door de waterkwaliteitsbeheerder. De in voorschrift 2 lid 6 genoemde 
maximaal toelaatbare concentraties mogen daarbij evenwel niet worden 
overschreden. 

2. De in lid 1 bedoelde situatie geldt maximaal voor een periode van dertig dagen 
per jaar. 
De gedurende die periode toegestane uitbreiding van de lozing mag maximaal 
.............. % van de in voorschrift 2 lid 6 genoemde hoeveelheden bedragen. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 4 

Deze bepaling is opgenomen om onverwachte, kortstondige uitbreidingen van de 
productie (overwerk e.d.) mogelijk te maken, zonder dat het bedrijf daardoor in een 
overtredingssituatie geraakt. 
Dit betekent niet dat hiermee een mogelijkheid wordt geschapen om ongelimiteerde 
hoeveelheden afvalstoffen te lozen. In feite blijven de lozingseisen met betrekking tot 
de kwaliteit van het te lozen water normaal van kracht. Alleen de hoeveelheid te 
lozen water mag - na toestemming van de waterkwaliteitsbeheerder - tijdelijk groter 
zijn dan in voorschrift 2 is aangegeven. Aangezien de toegelaten vrachten recht 
evenredig zijn aan deze hoeveelheid, mogen deze vrachten in de beschreven situatie 
eveneens worden verhoogd. Alle voorzieningen ter beperking van de lcrzingen dienen 
echter optimaal te blijven functioneren, hetgeen in de concentraties tot uiting komt. 
Opgemerkt wordt dat het hier gaat om incidentele productievergrotingen. Om die 
reden is er zowel aan de tijdsduur als aan de uitbreiding van de lozing een grens 
gesteld. 
Zodra de productievergrotingen een structureel karakter, krijgen dient een nieuwe 
lozingsvergunning te worden aangevraagd. 
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VOORSCHRIm 5 (beheer en onderhoud) 

De in de voorschriften ............... en ,.............. bedoelde lozingwerken en voorzieningen 
moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg 
worden bediend. Aanwijzingen hieromtrent van of vanwege de waterkwaliteits- 
beheerder moeten worden opgevolgd. 

TOELICHTING VOORSCHRIFï 5 

Het spreekt voor zich dat de lozingmerken en de gevraagde voorzieningen goed 
beheerd en onderhouden dienen te worden. Voor wat betreft de lozingmerken geldt 
dat het de lozing zonder problemen moet kunnen verwerken, waarbij geen lekkage, 
uitspoelingen en verzakkingen optreden. 
Voorts is voor voorzieningen zoais afvafwaterbehandelingsllistallaties, meet- en 
bemonsteringsvoorzieningen en controleputten een goed beheer en onderhoud 
geboden. 
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VOORSCHRIFT 8 (aanwijzen contactpersoon) 

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het 
bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning 
bepaalde of bevolene, waarmede door of namens de waterkwaliteitsbeheerder in 
spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. De vergunninghouder deelt binnen 14 
dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterkwaliteitsbeheerder mee 
de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem 
is (zijn) aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld. 

TOELICHTING VOORSCHRiëT 8 

Dit voorschrift is in de vergunning opgenomen zodat in spoedgevallen met de 
vergunninghouder overlegd kan worden. In die gevallen waarbij de vergunninghouder 
zelf direct bij de bedrijfsvoering is betrokken is dit voorschrift niet strikt noodzakelijk. 
Het verdient aanbeveling dat ook de  waterkwaliteitsbeheerder een contactpersoon of 
een contactadres aanwijst, waarmee vergunninghouder in spoedgevallen kan over- 
leggen. 
Deze aanwijzing maakt geen deel uit van de vergunning, maar kan in een aanhangsel 
met mededelingen of in de toezendbrief worden vermeld. Aldus wordt voorkomen 
dat bij wijziging van bijvoorbeeld het telefoonnummer, de vergunning moet worden 
aangepast. 
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VOORSCHRIFT 9 (calamiteitenregeling) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet 
aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden 
voldaan, dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde de 
nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De 
waterkwaliteitsbeheerder dient van één en ander zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder ter 
zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd. 

Indien de waterkwaliteitsbeheerder dit gewenst acht, zal vergunninghouder 
betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van 
oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de 
gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde afvalwater, alsmede van de 
voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

(de volgende leden alleen opnemen in geval van rechtstreekse lozing op 
oppervlaktewater) 

Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van 
calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter 
voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen 
van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op 
aanschrijving van of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder onverwijld over te gaan. 

De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de 
vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven 
lozingen edof beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen 
zoals deze volgens de vergunning is toegestaan. 

Een maatregel als hierboven bedoeld zal maximaal voor een periode van 48 uur, 
telkenmale met maximaal even zoveel uren te verlengen, worden opgelegd en 
mag in geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens de 
vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of 
gedeeltelijk niet meer mogelijk is. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 9 

Leden 1 en 2 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of andere uitzonderlijke 
omstandigheden binnen de inrichting. 

Leden 3, 4 en 5 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of uitzonderlijke 
omstandigheden (heersende of dreigende kritieke waterkwaliteit) buiten de inrichting 
die de kwaliteit van het ontvangende water zodanig benivloeden dat de lozing van 
afvalwater volgens de vergunning tijdelijk niet meer toelaatbaar kan worden geacht. 
Door het treffen van tijdelijke maatregelen moet deze periode overbrugd worden, 
waarna weer afvalwater volgens de vergunning geloosd kan worden. 





BULAGE (analysevoorschriften) 

De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald 
volgens: 

de voorschriften, vermeld in de "methoden voor de analyse voor afvalwater" van 
het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI): 

Stof/parameter NEN-nummer 

koper 
chroom 
arseen 
PAK4 van Bomeff 6524 
fenolen 6670 

6451 na ontsluiting vlgs NEN 6447 
6448 na ontsluiting vlgs NEN 6447 
6432 na ontsluiting vlgs NEN 6447 

.... - ..... - ..,,,.,....... * . . . ... . . . .... .,, . ........... . ... . . . 

Standard methods for de examination of Water and Waste water, American 
Public Health Association inc. New York 

Annual book of ASTM standards (part 31) 

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser/Abwasser und Schlammuntersuchung, 
Weissheim Verlag Chemie. 

Een wijziging in een normblad of voorschrift wordt automatisch van kracht dertig 
dagen nadat de wijziging door de waterkwaliteitsbeheerder ter kennis van 
vergunninghouder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de waterkwaliteits- 
beheerder schriftelijk bezwaar is aangetekend. 
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TOELICHTING BULAGE 

Bij voorkeur worden door zowel de vergunningverlener als de vergunninghouder de 
voorschriften van het NNI gebruikt. Indien er geen voorschrift is of voor het 
specifieke afvalwater deze niet toepasbaar is, wordt voor de betreffende parameter 
een andere norm of analysemethode voorgeschreven uit de onder b. t/m d. 
genoemde mogelijkheden. 
Zodra normen of voorschriften worden gewijzigd dient deze bijlage te worden 
aangepast en aan vergunninghouder te worden toegezonden. In verreweg de meeste 
gevallen zal er voor de vergunninghouder geen aanleiding zijn tegen de wijziging 
bezwaar aan te tekenen, omdat het vaak gaat om zeer geringe wijzigingen die geen 
significant verschil in uitkomst opleveren. Mocht de VeKguMiIIghOUder wel bezwaar 
maken, dan dient zo nodig de bijlage door middel van een besluit tot wijziging van 
de vergunning te worden aangepast. Tegen dit besluit staat dan normaal beroep 
open. 
De in deze bijlage gegeven analysevoorschriften zijn de voorschriften welke horen bij 
de in de vergunning vermelde emissiegrenswaarden (voorschrift 2) en dienen gebruikt 
te worden bij controle van de vergunning door de vergunningverlener. 


