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Stand vanzaken rond
biologische
drinkwaterzuivering
Op3,4en5meivondinMülheim(D.)devierde
editieplaatsvanhetinternationalecongres
Slowsandandalternative biologicaljiltration',
"ijhetonderzoeksinstituutIWWenwaterleidingbedrijfRWW.Daarwordthetwater
gezuiverdvolgenshetMiilheim-proces: met
oeverfiltratie,ozonisarieenbiologischeactieve
Koolfiltrarie.Aanhetcongresnamencirca160
wetenschappersenveldwerkersdeel.DeNederlandsedrinkwatersectorwerdvertegenwoordigd
doorKiwaWaterResearch,RIVM,hetWaterlaooratonum,Waterlaboratorium Noord,IHE,
DZHenWaternet.
Langzamezandfiltratie staat bekend als
neteersteprocesdat waterleidingbedrijven
inde 19eeeuwgebruikten om hygiënisch
betrouwbaardrinkwater temaken.Later
kwamen ookandere biologischezuiveringsstappen inbeeld,waaronder oeverfiltratie,
snelfiltratie enbiologischeactieve koolfiltratie.Biologischezuiveringwordt indedrinkwaterbereiding vooral toegepast voordeverwijdering vanpathogène micro-organismen
enorganische stoffen. Verminderingvande
concentraties aanorganischestoffen leidt tot
eenafname vanongewenste nevenproductenbij desinfectie én toteenafname van
nagroeiindistributiesystemen. Omdat studiesindejaren negentig hebben laten zien
dat uitbraken vanziekten door drinkwater
mdeontwikkelde landen nogvoorkomen en
<«tvermeerdering vanLegionellain warmWatersystemenlevensbedreigend kan zijn,
Waservolopbelangstelling voordeze 'oude
enbekende' technieken.

belangvan'rijping' vanhet filter werddoor
eenaantal auteurs aangetoond enookderol
vanpredatie bijdeverwijdering kwam in
diversebijdragen aandeorde(onderander
Wim Hijnen, Kiwa).Deverwijdering van
organischestoffen van natuurlijke herkomst
(microcystine,isoborneol/geosmin) bij langzamezandfiltratie isoverhet algemeen
goed,maargeneesmiddelen worden nauwelijks verwijderd.
Inhetbuitenland bestaat nogsteeds
veelaandacht voordehogerebiologie(muggenlarven,algen)in langzame zandfilters
door hetgebruik vanopen filters. Enkele
auteurs bespraken schoonmaaktechnieken,
detoepassingvaneenextra bovenlaag(verhogingvandelooptijden en aanvullende
adsorptie)en toepassing vanalternatievefiltermaterialen.
Toepassingvanmobiele langzame
zandfiltratie ophuishoudschaal ter verbeteringvande(microbiologische) kwaliteitvan
drinkwater inontwikkelingslanden kwam
ookaandeorde.
Overdebiomassa inactieve koolfilters
werdgesproken door RenévanderAa
(Waternet, modellering) enAleksandra
Magic-Knezev(Waterlaboratorium Noord,
samenstellingeneigenschappen microorganismen).Daarnaast warener bijdragen
overdeverwijdering vanmicrocystineen
isoborneol/geosmin enbiologischeverwijderingvanammonium ennitraat in biologischefilters.Innovatiefwasdebijdrage over
dehogeeffectiviteit vaneenfiltergevuld

metzero-valentijzer voorde verwijdering
van virussen.
Oevergrondwater engeïnfiltreerd oppervlaktewater wordt inDuitsland veeltoegepast.Vanuitdit land warenerdan ookdiversebijdragen overdeverwijdering vanDOC,
micro-organismen en microverontreinigingenbijbodempassage.Hetbelangvande
redox-potentiaalbij afbraakprocessen werd
aangetoond.Voorsommigeorganische verbindingen iseenaëroobmilieu van belang
maar andereverbindingen vereiseneen
anoxisch milieu voorverdereafbraak. Doorbraakvanbacteriofagen waargenomen bij
eenlocatiemet oevergrondwater, toont aan
datvirussen bijoeverpassagedemicrobiologischeveiligheid vanhetgewonnen grondwater bepalen.
Hetcongreswerd afgesloten met twee
excursies.HetMülheim-proces werdbekeken,onder anderederenovatievande infiltratiepanden langsdeRühr.Dezeopknapbeurt wasnodigomde afnemende
infiltratiecapaciteit alsgevolgvan vervuiling
teherstellen.Dedagdaarna reisdeeendelegatievan ruim 20deelnemers afnaar
Amsterdam vooreenrondleidingopdezuiveringLeiduin vanWaternet.Leiduin ismet
duininfiltratie, snelfiltratie, biologische
actievekoolfiltratie en langzame zandfiltratieeenwalhallavooronderzoekersop het
gebied vandebiologische drinkwaterzuivering, f
Wim Hijnen (Kiwa)
René vanderAa (Waternet)

Het meestbiologischedeelvaneenlangzaam zandjïlter: de zogehetenschmutzdecke.

Vandekeynote-presentaties kwamener
tweeuitNederland:'Integrated comparison
°fbiofiltration inengineered versus natural
systems'vandeAmerikaanGaryAmy,
momenteelwerkzaamalsprofessor aan het
'HEinDelft,en'Removalofmicroorganisms
°yslowsand filtration' doorYolandaDullemontvanWaternet. Ervaringen met biologischefiltratiein hetMülheim-procesenineen
hybridemembraanfiltratieproces werden
besproken door respectievelijk Bundermann
(Duitsland)enprofessor Watanabe(Japan).
Enkelebijdragen toonden vergelijkbare
kwantitatievegegevensover verwijdering
vanbacteriën (E.coli)enCryptosporidiumen
Giardiadoor langzamezandfiltratie. Het
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