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Ongewenste stoffen
gesignaleerd:
verwijderen of
omzetten?
Doordejaren heen isbinnendewaterleidingsectordiscussiegevoerdrondomomzettenofverwijderenvanstoffen.Telkensalsnieuwemilieuvreemdeenongewensteverbindingenin
ruwwaterbrounenwordenaangetroffen, leeftde
discussieindedriukwatersectoropoverhoedeze
zogehetenprioritaireverbindingenaantepakkenomtevoorkomendatzemhetdrinkwater
terechtkomen.Dediscussieopzuiveringsvlak
richtzichdaarbijprimairopdevraag methet
abstractieniveau 'verwijderen ofomzetten?'.
Deontdekking vanRookin 15174dat
chloringinaanwezigheid vanhumuszuren
leidt totdevormingvan trihalomethanen
enhaloazijnzuren zorgdevoor toenemende
bewustwordingvandeeffecten vandezui-

veringvanwater.Omdeproblemen het
hoofd tebieden,werddechloordosisgereguleerdofwerdendestoffen verwijderd dietot
devormingvandeongewenste bijproducten
leidden.Mededoordat ookgebromeerde
stoffen steedsmeeraandacht kregen,werd
detoepassingvanchloorvoordesinfectie van
water steedsmeerverlaten. GemeentewaterleidingenAmstetdamwasheteerste waterleidingbedrijfdat in 1983 chloordefmirief in
debandeed.Daarna volgdePWN.Evides
rrekrvolgendjaar alslaarstewaterleidingbedrijfin Nederland destekkeruitde
chloordosering voorprimairedesinfecrie.Als
vervangervanchloorkwamozonsterkopin
dejaren tachtigennegentig. Onderzoek
naardetoepassingervanstrektezich naast
desinfectie uit totdeomzetting vanorganischemicroverontreinigingen. Devorming
vanbiologischafbreekbare verbindingen is
indiejaren nogniet kritisch.
Beginjaren negentigbleekdat bromaar,
dat alsnevenproduct ontstaat bij ozonisatie
vanbromidehoudend water,alsverdacht
carcinogeen moetworden beschouwd.De
vormingvanbromaat werdzoveel mogelijk
beperktdoordepHvanhet water teverlagen.Hetgevolgwasechterdarhogerect-

Waurbehanddingmetozonenactievekoolheeftdeinzichtenintoepassingvanoxidatieverdroot.
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waarden nodigzijn enhet bromaatprobleem
nietwerdopgelost.Indetweedehelft vande
jaren negentigkwam het accentvan het
onderzoek teliggenopdesinfectie zonder
chemischemiddelen.Deaanpak richttezich
opdetoepassingvanmembranen,zoals
ultrafiltratie enomgekeerdeosmose.Bijde
toepassingvanvooraldelaatstewerd
gezochtnaareenantwoord opdevraaghoe
omtegaanmet hetgevormde concentraat.
Ondanks devormingvanAOC,nitriet bij
toepassingvanmiddendruklampen en
mogelijk ooktoxischestoffen intensiveerde
hetonderzoek naarhetgebruik van ultraviolet licht opbasisvanlagedruk- en middendruklampen.
Voordebehandelingvangrond-en
oppervlaktewater werdozon aanvankelijk
gebruikt omkleur,geurensmaakaante
pakken.Laterkteegozonookeenrolbijde
verwijdering vanorganische microverontreinigingen.Denagroeipotentie vanhet
geozoniseerde watervormdetoen echter
steedsvakereenprobleem.Ookactievekool
werdmeerenmeer ingezetom ongewenste
stoffen, zoalsbestrijdingsmiddelen, uit
grond-enoppervlaktewaterwater teverwij-

sterkbij aanhetoxidatie/actievekoolconcept
dat inNederland intussen als vanzelfsprekendwordtbeschouwd.Vandemeesrtoegepasteverwijderingstechniek voor organische
microverontreinigingen, actieve koolfiltratie,isbekenddatdezeveelkwaliteit kantoevoegen,maardatzegeenafdoende barrière
vormt tegen polaireverbindingen.Voorde
verwijdering vanongewenste stoffen lijkt
actievekoolplaats tegaanmakenvoor
ionenwisselaars,nanofiltratie en omgekeerdeosmose.Dedaarbij gevormdeconcentraat-ofregenatiestromen vormennu grote
uitdagingen,omdat lozingervansteeds
moeilijker wordt.Hetonderzoek iserop
gerichtomdeconcentraatstromen zoklein
mogelijk tehoudenofuiteindelijk om te
zetten ineenvaste afvalstof

Toekomst

Dcvraag blijft:'verwijderenofomzetten'?

deren.Eenbelangrijk nadeelvanactievekool
isechterdeadsorptiecapaciteit. Ervaringen
metactievekoolfütratie enonderzoek naar
nagroeileidden totdetoepassingvanozonisatiegevolgddooractievekoolfiltrarie inde
jaren tachtig.In 1990werddeafweging tussenverwijderen enomzetten voorhet eerst
opschrift gezetdoorKruithof:fysische of
chemischewaterbehandeling. VanDijkging
in 1992verderdoordemaarschappelijke ontwikkelingen teanalyserenenkwamtorde
conclusiedardefysische zuivering,inclusief
bodempassage,eengrotevoorkeurgeniet.In
dietijd werdopeenaantalplaatsen in
Nederland danookgekeken naardemogelijkheden vankunstmatige infiltratie (de
projecten PIM,OEDI,DIZONenHeel).Eind
jaren negentigstabiliseerde devraagnaar
drinkwater echter,waardooreenaantalvan
dezeprojecten uiteindelijk nietdoorging.

Minimalisering risico's
Doordeontwikkelingen indejaren
zeventig,tachtigennegentignam hetbesef
overrisico'sbij debereidingvan drinkwater
toe.Methetaantreffen vanbentazon in
drinkwaterdatgeproduceerd isuit Rijnwater,werdindetachtigerjaren bovendien
duidelijk datdevoortgaande ontwikkeling
indeanalysetechnieken leidt tothet aantonenvanlagereconcentraties énmeerstoffen.Deeisenenrichtlijnen voordewaterkwaliteit werdenstrenger. Bovendien
volgden nieuweeisen.Tevenswerd inrensievergezocht naar mogelijke risico's,zoalsde
eventuelehumaneeffecren van organische
microverontreinigingen. Dit leiddetot het
benoemen vandekenmerken vanveilig

drinkwatergerichtopde microbiologische
veiligheid,afwezigheid van organische
microverontreinigingen en organoleptische
enesthetische parameters.Waterbedrijven
hanteerden meerenmeereenpro-acrieve
aanpakgericht opminimaliseringvande
risico'sbij dewinningenzuivering:beter
voorkomenvan waterkwaliteitsproblemen
danachterafvaststellendatzezijn opgetreden.

Perspectief
Metdecombinatievanozonisatieen
actievekooliseenbelangrijke stapgezet
naarnieuwezuiveringsprocessen gericht op
desinfecrie enomzettingvanorganische
microveronrreinigingen waarbij deongewensteneveneffecten het hoofd worden
geboden.Zotoonden Waterleidingbedrijf
Amsterdam,TUDelft, DHVenKiwaopkleineschaalaandatmeteenanderewijzevan
ozondoseringmogelijk eensterke reductie
indebromaatvorming kanwordengerealiseerd(Vakantiecursus 2005). Onderzoek naar
detoepassingvanozonen waterstofperoxide
heeft veelkennisopgeleverd overhoe
geavanceerdeoxidatieprocessen kunnen
worden ingezetbij debereidingvandrinkwater.Medehierdoor neemtPWNin 2004de
nieuweUV/H2Oz-installatiein gebruik,
waarmeeeengrootaantalorganischemicroverontreinigingen met verschillendeeigenschappenkanwordenomgezet.Daarnaast
biedthetnieuweprocesvolgensPWNvoldoendedesinfectiecapaciteit, waarbij resistentemicro-organismen effectief worden
geïnactiveerd. Deexpertisegericht opverwijdering vanAOCmet actievekooldraagt

Het isdeverwachtingdardoordeomwikkelingen inanalysemethoden enindustriëleprocessen,gecombineerd met het
gebruikvanallerleinieuwestoffen, steeds
opnieuwongewenstestoffen in het water
zullenopduiken.Vanwegedegroteverschilleninhetchemischeenfysische karakter
vandezestoffen zijn robuuste allround zuiveringsschema's noodzakelijk omdeze
bedreigingen herhoofd tekunnen bieden.
Duidelijk isdatzoweloxidatiealsmembraanfiltratie eenbelangrijke rolzullenspelenindetoekomstendatookonderzoek
naardebelangrijkste drempelsvoortoepassing(concentraat,vervuiling, bijproduct
vorming) nodigis.Omookindetoekomst
goedenveiligdrinkwater tekunnen leveren,
iseenintegralevisieopzuiveringnodig.
Combinaties metmembraantechnologie en
geavanceerdeoxidatietechnieken zijn daarbijzekeraandeorde. f
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Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeft geenzin.Debeeldschermresolutie vanfoto's bedraagtmeestalslechts72dpi.
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