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CleanWater reinigt - met behulp van een mobiele installatie -
afvalwater, onder meer afkomstig van:  

- gevelreiniging,  
- wagenparkreiniging (personenwagens en trucks) en  
- hogedrukreiniging op jachthavens. 

 
De compacte mobiele zuiveringsinstallatie waar CleanWater 
gebruik van maakt, is een doorontwikkeling van installaties 
die wereldwijd bij veel bedrijven opgesteld staan als statio-
naire zuiveringsinstallatie. De zuiveringsinstallatie van 
CleanWater is - samengesteld op een stalen frame - ge-
bouwd in een aanhangwagen. Hierdoor kan op vrijwel iede-
re gewenste locatie worden gezuiverd.  
De mobiele zuivering heeft een capaciteit van ca. 1000 liter 
afvalwater per uur en is een milieuvriendelijk alternatief voor 
ongezuiverd lozen op riool of oppervlaktewater en voor 
ongecontroleerd transport van afvalwater naar een rioolwa-
terzuiveringinrichting. 
 
 
Instrumentarium  
Twee heavy-duty polyethyleentanks van ieder 500 liter zijn 
de grootste elementen van de installatie, waarvan ook een 
leidingstelsel met verschillende pompen, een grof en een fijn 
filter, een zeolietfilter en een actiefkoolfilter deel uitmaken. 
Daarnaast zijn er vaste voorraadvaten met chemicaliën voor 
de pH-regulatie en een ozongenerator geïnstalleerd. 
Op een goed bereikbare plek zitten een bedieningspaneel 
met PLC, bedieningsknoppen en signaleringslampen.  
 
Tot het aanwezige losse instrumentarium behoren een pH-
meter, een controlekit om de aanwezigheid van zware meta-
len te detecteren, een veiligheidskit voor de gebruiker, 
dompelpompen, opvangbakken, een opvangzeil, diverse 
opslag- en voorbezinktanks en de benodigde aan- en afvoer-
slangen.  
Een geluidgedempt aggregaat naast de aanhangwagen zorgt 
voor een zelfstandige stroomvoorziening van de mobiele 
zuivering.  
 
De opvangbakken, gebruikt bij gevelreiniging, vangen het van 
de gevel afkomende vervuilde water op, waarna het naar de 
zuiveringsinstallatie wordt gepompt.  
 Bij wagenparkreiniging worden een waterdicht opvangzeil 
gebruikt, waarop een volledige truck past. Door de opstaan-
de rand kan bij het wassen geen verontreinigd water in de 
bodem of in het hemelwaterriool terechtkomen. 
Jachthavenbedrijven beschikken vaak al zelf over opvangbak-
ken waarin de schepen staan bij het schoonspuiten van het 
onderwaterschip. Zonodig kan daarvoor ook een opvangzeil 
worden ingezet. Het met antifouling of andere verf, vuil of 
vetten verontreinigde water kan met deze installatie ter 
plaatse worden gezuiverd.  
 

Tijdelijke opslag van water (voor batchvorming, voorbezin-
king of calamiteitenopslag) vindt plaats in zogenaamde cubi-
tainers, watertanks met een inhoud van 1 m3. Hiervan zijn er 
zeven in gebruik, één totale dagproductie van de zuivering. 
 
 
Procesbeschrijving  
Het eigenlijke zuiveringsproces* komt neer op: 

* zie  ook  het volledig schema op de laatste pagina 

voorfiltratie  pH-neutralisatie  ozonisatie   
fijnfiltratie  absorptie 

 
De voorfiltratie gebeurt via een 50 μ groffilter, in sommige 
gevallen nog voorafgegaan door een zandvanger of een 
voorbezinktank. Aan die laatste kan, op basis van de analyse-
resultaten en de lozingseisen, al zwavelzuur of zoutzuur of 
natriumhypochloriet worden toegevoegd voor een eerste 
pH-neutralisatie.  
De feitelijke neutralisatie van de pH tot 7 gebeurt in tank I 
(inhoud 500 liter). Hier wordt automatisch, afhankelijk van 
het aangeleverde water, aluminiumsulfaat of -chloride, ijzer-
sulfaat of -chloride of natriumhypochloriet toegevoegd.  
Zouten van zware metalen worden in deze tank omgezet in 
hydroxiden die neerslaan op de bodem. Het residu kan 
eenvoudig worden verwijderd en verantwoord afgevoerd.  
Een automatisch werkende ozongenerator injecteert ozon in 
tank II. Als verblijftijd kan worden gekozen voor 0, 30, 45 of 
60 minuten, afhankelijk van de analyseresultaten. Hiermee 
worden organische stoffen, kleine metaaldeeltjes en cya-
niden omgezet en afgebroken. Er is dus geen toevoeging van 
chloorbleekloog nodig. Het residu kan eenvoudig worden 
verwijderd en verantwoord afgevoerd.  
 
Hierna gaat het water door een 20 μ fijnfilter en een actief-
koolstoffilter of een zeolietfilter, alvorens het de installatie 
verlaat. Het xenotex-filter, op basis van Clinosorb-zeoliet, 
kan worden ingezet als een nog verdergaande verwijdering 
van zware metalen nodig is. Het kan ook samen met het 
actiefkoolfilter worden ingeschakeld.  
Hierna is het water in principe klaar voor hergebruik of 
lozing, afhankelijk van de analyseresultaten. Het gehele pro-
ces wordt gestuurd en bewaakt met behulp van een PLC-
processor. Door de gedeeltelijk automatische werking kan 
het zuiveringsproces aan veel uiteenlopende situaties wor-
den aangepast. Op de schakelkast is een bedieningspaneel 
aangebracht dat zicht geeft op de juiste werking van de 
installatie op dat moment.  
 
 
Bemonstering en analyse 
De resultaten van het zuiveringsproces zijn goed meetbaar. 
In vrijwel alle gevallen wordt zowel het inkomende als het 
uitgaande water geanalyseerd. Bemonstering en analyse van 
het influent zijn - in het algemeen - een taak van de op-
drachtgever.  



CleanWater aanvaardt opdrachten op basis van de analyse-
resultaten van het ongezuiverde water. Bij afwijzing van de 
opdracht zal de opdrachtgever worden geadviseerd het 
afvalwater ongezuiverd per as af te voeren. 
Monstername van het gezuiverde afvalwater wordt uitge-
voerd door CleanWater. Hiervoor is een aantal monsterpak-
ketten voorhanden. De feitelijke analyse is uitbesteed aan 
het laboratorium van TAUW in Amsterdam.  
 
 
Lozing 
De resultaten van de analyses van influent en effluent, en de 
voorwaarden uit de vergunning, bepalen de plek van lozing 
van het gezuiverde water: riool of oppervlaktewater. In 
sommige gevallen wordt het water ter plaatse hergebruikt. 
Lozing van het gezuiverde water op het riool kan zijn op het 
hemelwater- of het vuilwaterriool. Als het water niet vol-
doet aan de gewenste zuiveringsgraad kan het nogmaals 
door de zuivering worden gevoerd.  
Eventuele tijdelijke opslag van gezuiverd water gebeurt in 
zogenaamde cubitainers, met een inhoud van 1.000 liter. 
 
 
Afvalproducten 
De in filters en tanks opgevangen en achtergebleven vaste 
stoffen, de in de tanks neergeslagen hydroxiden en eventuele 
andere afvalproducten worden verantwoord afgevoerd naar 
het 
Afval Energie Bedrijf van de gemeente Amsterdam. Met dit 
bedrijf is een contract afgesloten onder Afvalstroomnummer 
071024000D2B.  
Het groffilter wordt na iedere uitvoering schoongespoeld of 
vervangen. Na 200 uur wordt het fijnfilter vervangen en 
afgevoerd naar Afval Energie Bedrijf. Het actiefkoolfilter en 
het zeolietfilter worden geregeld geregenereerd of vervan-
gen. 
 
 
Veiligheden en calamiteiten 
Tijdens de werking van de installatie is voortdurend een 
deskundige aanwezig die in geval van storing of calamiteit 
kan ingrijpen.  
De werking van de zuivering is op een aantal plaatsen bevei-
ligd. Hart van de beveiliging is de PLC, van waaruit alles 
geprogrammeerd wordt afgehandeld. De PLC houdt voort-
durend het proces in de gaten, beginnend bij de vulling van 
de tanks. Gekoppelde vlotters in tank I en II voorkomen dat 
de dompelpomp, aangesloten op de stroomkring van de 
zuivering, blijft werken als één van de tanks vol is. Zo kan 
maximaal 500 liter in het systeem worden ingevoerd, het 
totaal in de installatie is 1.000 liter. De rest blijft opgeslagen 
in de cubitainer(s). 
 
Tijdbeveiligingen zorgen er voor dat niet teveel zuur of base 
(of beiden) in tank I kan worden geïnjecteerd. Met de hand-
meter wordt daarnaast periodiek het verloop van het neu-
tralisatieproces gecontroleerd. 

Zuur, basen en andere chemicaliën zijn in een afgesloten 
deel van de aanhangwagen opgeslagen.  
De installatie kan ook in een afgesloten ruimte, volkomen 
veilig opereren. Door de eigen stroomvoorziening kan dat 
op iedere gewenste plek op ieder gewenst moment. Zono-
dig kan in tank I een antischuimmiddel worden toegevoegd. 
Ondanks goed onderhoud kan het toch gebeuren dat een 
calamiteit optreedt. Bij interne leidingbreuk, pompstagnering 
of verstopping grijpt de PLC direct in en stopt de installatie. 
Alarmering van de bedienaar vindt plaats via lampen op het 
bedieningspaneel. Op het paneel is af te lezen welk onder-
deel in storing is. In de zuivering is een aantal afsluiters aan-
wezig, automatisch en handbediend, die voorkomen dat het 
systeem volledig geleegd moet worden bij reparatie of spon-
taan leegloopt bij leidingbreuk. Het water wordt vervolgens 
teruggepompt in een cubitainer. 
 
 
Voordelen 
De inzet van CleanWater heeft een aantal duidelijke voorde-
len: 
 milieuverantwoord en snel (in situ) reinigen van afvalwa-

ter, óók in de stad; simpele lozing op riool of oppervlak-
tewater; 

 compacte, mobiele installatie maakt kostenbesparend en 
milieuvriendelijk reinigen met water (door derden) moge-
lijk;  

 afvalwaterzuivering geeft meetbare resultaten (analyse van 
influent en effluent);  

 oxidatie van ongewenste stoffen (zie lijst) tot geheel ver-
wijderbare verbindingen; 

 strak gereguleerde toevoeging van noodzakelijke chemi-
sche stoffen; geen toevoeging van chloorbleekloog; 

 verantwoorde afzet van reststoffen; 
 proces levert gezuiverd water van een goede kwaliteit op.

Lijst verwijderbare stoffen  
 
 

grof filter (50 µ) 
- zand 
- verfresten 
- onopgeloste organische stoffen 
 

tank I (neutralisatie> pH 7) 
- zuren  
- basen  
- metaalzouten(>hydroxides ) 
 

tank II (toevoeging O3) 
- opgeloste organische stoffen 
- metaaldeeltjes: Cu, Pb, Zn, Cr, Cd, Fe (> hydroxides ) 
- bacteriën 
- ontvetters 
 

fijn filter (20 µ) 
- stof  
- zwevende deeltjes 
 

actief-koolfilter (optioneel) 
-  opgeloste organische stof  
 

xenotexfilter (optioneel) 
-  zware metalen: Zn, Cu, Pb, Cd 
-  anorganische componenten: ammonium, chloriden, pesticiden 
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