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WP 5 Zuivering (restant) water 

 

TNO,WUR Glastuinbouw, Bruine de Bruin, 
Hellebrekers Technieken 

Waterterugwinning

Valorisatie
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WP5: Concept waterterugwinning 
  

 
Giet- 

water Restant- 

Water (spui + overige afvalwaterstromen) 

Schoon water 

Zout 

Nutriënten 

Gewasbeschermingsmiddelen 

Groeiremmers 

Pathogenen 

Doel en Aanpak 

Doel: 

Sluiting waterkringloop door behandeling restwaterstromen 

 

Activiteiten: 

- Literatuurstudie naar geschikte behandelingsmethoden (fase 1) 

- Experimenteel onderzoek op labschaal naar geselecteerde technieken uit 
fase 1 (fase 2) 

- Demonstratie van technologie op basis van resultaten uit fase  2 op 
pilotschaal (fase 3)  

 

Resultaten (1): literatuurstudie 
 

Literatuurstudie (fase 1)- afgerond 
Geselecteerde technologie voor labschaal onderzoek: 
• Membraandestillatie (MD) 
• Omgekeerde osmose (RO) 
 

Principes RO & 
Membraandestillatie 

• Plaatje aanpassen 

• Spuiwater 

• Gezuiverd water 

Concentraat 

> 98% 

opgeloste 

stoffen 

verwijderd 

Resultaten (2): 
laboratoriumonderzoek  

 
Experimentele studie op labschaal (fase 2)- afgerond 
• Experimenteel onderzoek met membraandestillatie en omgekeerde 

osmose: 
– Concentreringsfactor, minimaal 5x 
– Vervuilingsgedrag, RO lijkt gevoeliger dan MD 
– Gewasbeschermingsmiddelen, goede verwijdering en geen procesverstoringen 
– Geselecteerde technologie voor pilot experimenten (MD & RO) 
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Resultaten (3): pilotonderzoek 
 

Pilot experimenten bij Olij Rozen in praktijksituatie (fase 3) 
 
• Membraandestillatie (MD) 

- Ontwerp en bouw pilotinstallatie door Hellebrekers Technieken 
 

• Omgekeerde osmose (RO) 
       -    Bouw gecombineerde UF/RO installatie door Bruine de Bruin 

 

• Ondersteuning pilot experimenten met lab experimenten 
 

• Technisch-economische evaluatie op basis van experimenten en aan de 
hand van business cases (afronding in juni 2012) 

 

Experimenteel plan pilot (2) 

Belangrijke aspecten: 

 

• vervuilingsgedrag 

• energieverbruik  

• operatiegrenzen 

• ontwikkeling resultaten in de tijd 

• vergelijking met laboratoriumresultaten 

• haalbaarheid 10x concentreren 

Experimenteel plan pilot (1) 

Uit te voeren test Doel Aanpak 

Parametertests Bepalen invloed Tvoeding, ∆T 

en langsstroomsnelheid op 

prestatie membranen 

T voeding: 60-75 °C 
Debiet obv 3 drukken 
∆T: 4 / 8 °C  

Lage temperatuur operatie Bepalen ondergrens operatie 
op Temp restwarmte 

Tvoeding = Twkk-5 
Tperm = Tvoeding -2 

Hoge temperatuur operatie Bepalen bovengrens operatie 
op Temp restwarmte 

Tvoeding = Twkk-5 
Tperm = Tvoeding–T? 

Concentreringstests Bepalen vervuilingsgedrag Lange duur concentreren 
tot 5x (cycli van 0-5x) 
 

Herhaling parametertests Bepalen verandering in de tijd Zie boven 

Concentreren tot 10x (afh. 
Van precipitatiegrens) 

Demonstreren te behalen 
concentrering 

Concentreren tot 10x, 
vervolgens steady state 

 

Parameter 

Temperatuur top 50, 60 en 70 grdC 

Temperatuurverschil 2,5 – 5 grd 

Debiet 2,3 – 3,5 m3/hr 

Concentrering Tot 20 mS/cm (vanuit 2,5-3), permeaat ca. 100uS/cm 

Waarnemingen: (specifieke) flux neemt toe met debiet 

Flux tot max. 10 l/m2/hr 

Toename drukval in module, wijst op vervuiling (fluxafname 
beperkt) 

1e resultaten Waterkwaliteit (1): elementen 

MD & RO 

• EC, voeding: 8,5-10 mS/cm 

– RO: 0,19 mS/cm, Nitraat 

– MD: 0,10 mS/cm 

• Na, nabij of onder detectiegrens (0,1 mmol/l) 

• Verder weinig verschil in elementen 
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Waterkwaliteit (2): GBM 

Voeding pilots:  

- nauwelijks GBM (nabij detectielimiet) 

- Imidacloprid 

- Abamectine 

Niet vastgesteld in permeaat (< detectiegrens) 

 

 

 

 

 

Hoe verder? 

• Reiniging MD installatie (CIP) 

• Resultaat reiniging 

– Herhaling experimenten 

• Duurproef? 

– Reinigingsfrequentie en prestaties 

– Veranderende condities bij bedrijf? 


