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NIJHUIS MicroOxi
Verwijderen van microverontreinigingen bij RWZI’s

We gebruiken in Nederland veel medicijnen. De resten daarvan 
komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in het 
oppervlaktewater terecht. Daarom zal er nú gehandeld moeten 
worden om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. Om 
de impact van medicijnresten te verminderen op het milieu, is 
samenwerking in de hele keten nodig om het water leven en 
de waterkwaliteit te verbeteren waardoor er een aanzienlijke 
bijdrage geleverd wordt aan een duurzamer Nederland. 

Voor de behandeling van microverontreinigingen bij RWZI’s heeft Nijhuis 
Industries de MicroOxi oplossing ontwikkeld. Afhankelijk van de lokale 
situatie wordt er een slimme combinatie van oxidatie technologieën 
geselecteerd om effectief meer dan 80% medicijnresten te verwijderen, 
o.a. d.m.v. een intelligente ozon dosering regulatie. Het is een opmaat 
gemaakte, efficiënte en uitbreidbare oplossing op basis van de 
vervuilingsgraad in het afvalwater die de waterkwaliteit voor mens en 
dier verbetert en daarmee bijdraagt aan een duurzame en veerkrachtige 
toekomst. 
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VOORDELEN
• Technologische maatwerk oplossing voor afbraak van 
 microverontreinigingen in de RWZI’s.
• Eenvoudige en robuuste oplossing
• Complementaire en elkaar versterkende technieken gebaseerd op 
 ozon, UV eventueel aangevuld met actief kool.
• On-line sturing van oxidatie process, op basis van 
 vervuilingsgraad in het afvalwater.

IMPACT
• Verminderen van het effect van medicijnresten op het 

oppervlaktewater.

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanpak van 

medicijnresten in de keten.

• Vermindert de algehele toxiciteit van het effluent van een RWZI.

FEITEN
• Bewezen effectiviteit; volledige verwijdering van 
 microverontreinigingen zoals medicijnen, bestrijdingsmiddelen, 
 röntgencontrastvloeistoffen en resistente bacteriën.
• Sterke combinatie mogelijk van oxidatie technologieën, 
 afhankelijk van de situatie. 
• Bromaatvorming kan worden voorkomen
• Behandeling kan geplaatst worden in een container of gebouw.

APPLICATIES
• RWZI’s.

“Verwijderen van microverontreinigingen bij RWZI’s”

Water met 
microverontreinigingen

Gezuiverd 
water

Rioolwater
zuiveringsinstallatie

4e stap
Verwijderen van 

Microverontreinigingen

Naar 
oppervlakte water

Oxidatie 
technieken


