
Medicijnverwijdering bij HDSR

Samen werken aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving



Hotspotanalyse 2017

4 rwzi’s HDSR hoog in de hotspotlijst: Woerden, 
Nieuwegein, Utrecht en Houten

Rwzi Zeist – grootschalige aanpassing voor 
verbeteren stikstofverwijdering voor KRW-
doelstellingen 2027, medicijnverwijdering 
meenemen in deze aanpassing

Rijksbijdrage ministerie I&W voor verwijdering 
medicijnresten op rwzi’s 2019-2023-2027



Keuze voor rwzi Houten

Beperkte ervaring in NL met aanvullende technieken voor 

verwijdering medicijnresten/microverontreinigingen full scale

rwzi

Lerend implementeren op een van de kleinere hotspot-rwzi’s

Geen aanvullende eisen voor stikstof en fosfaat op deze rwzi

Invloed op drinkwaterkwaliteit in het Lekkanaal via lozing op 

Amsterdam-Rijnkanaal (naast medicijnresten ook 

aandachtstoffen zoals AMPA, Glyfosaat en Bisfenol A)

Ontwerp:

72.000 ie

RWA: 2850 M3/h

DWA: 580 M3/h



Rwzi Houten – ARK – Lekkanaal -

drinkwaterbron



Keuze techniek voor verwijdering 

medicijnresten

Verkenning (bewezen) technieken:

Oxidatie effluent met ozon

Poederkooldosering aan actief slib (PACAS)

GAK-filtratie

Combinatie van O3-oxidatie met GAK-filtratie



Multi criteria analyse



Keuze voor ozoninstallatie 

rwzi Houten

Gekozen voor bouwteam-

constructie

Marktpartij 

Nijhuis/Witteveen&Bos/Panne

nkoek

Looptijd ontwerpfase oktober 

2020 tot juni 2021 – DO fase

Bouw oktober 2021 tot juli 

2022



Ozonreactor, zuurstofopslagtank 
en bedrijfsgebouw (tijdens bouw)





Ontwerpkeuzes en voorwaarden

Reactor met tussenschotten om water en ozoninbreng goed te 

geleiden – CFD simulatie, inhoud 200 m3

U-vormige rechthoekige tank

DWA is 580 m3/h, dan circa 21 minuten verblijftijd

14 minuten verblijftijd in reactor bij maximale aanvoer van 1,5 x 

DWA (870 m3/h)

Gewenste variatie in dosering ozon in mg/mg DOC tussen 0,2 

en 1 (gemiddelde verwachting 0,5) voor operationele flexibiliteit

Productie ozon (O3) vanuit vloeibare zuurstof (O2)



Ontwerpkeuzes en voorwaarden

Bromaatvorming beperken (lage eis 5 µg/l vanuit Waternet als 

beheerder drinkwaterbron), keuze voor inbrengen van ozon met 

diffusers en toepassen tussenschotten in ozonreactor. En 

relatief laag bromideconcentratie in aangevoerd afvalwater 

(circa 50 mg bromide/liter) is gunstig

Bromaat zeer zorgwekkende stof (ZZS)– productie zoveel 

mogelijk beperken/vermijden, oppervlaktewaternorm 1 µg/l 

(2022). Maatwerkvoorschrift 5 µg/l Rijkswaterstaat



Pompput – gezuiverd water uit de nabezinktanks wordt naar 

de ozonreactor gepompt



Zuurstof opslagtank naast de nabezinktank, diffusers in de 

ozonreactor



Ozonreactor met tussenschotten en diffusers voor 

ozoninbreng



Ontwerpkeuzes en voorwaarden

Detectie ozon in de 
lucht bovenin reactor, 
destructie resterend 
ozon

DOC-meting ingaande 
waterstroom

Diverse 
veiligheidsmetingen 
ozon en zuurstof in 
gebouw ozongenerator



Monitoring effecten

Voorwaarden Ministerie I&W:

70% verwijdering van (7 van de 11) gidsstoffen op de rwzi van influent tot effluent 

(biologie en aanvullende techniek)

50% reductie ecotoxicologische risico’s van behandeld effluent t.o.v. effluent NBT’s

48 uurs bemonstering, debietproportioneel

Keuze voor 48 uurs bemonsteringskasten op influent rwzi, ingaande waterstroom 

ozonreactor (=effluent NBT’s), uitgaande stroom ozonreactor en effluent rwzi

Rekening houden met verblijftijd in de rwzi – dus 3 dagen bemonstering bij 

voornamelijk droogweeraanvoer



Bemensing op de rwzi

Beperkte inzet 
zuiveringstechnicus voor 
ozoninstallatie benodigd –
eerste inschatting 5 uur per 
week

Training en opleiding gebruik 
en veiligheid ozoninstallatie 
medewerkers HDSR

Eerste periode veel tijd voor 
inregelen en behalen 
resultaten door zowel Nijhuis 
als HDSR 



Vertragingen juli - najaar 2022

RWS – ozoninstallatie mag 
nog niet in bedrijf, eerst 
maatwerkvoorschrift

Uitloopleiding neemt ozon uit 
lucht boven water mee –
flessenhalsconstructie 
toegevoegd

Legionella besmetting op 
rwzi Houten

November/december 2022 in 
bedrijf



Vragen/opmerkingen


