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Driejaargeleden isdeIntercommunale WaterleidingsmaatschappijvanVeurne-Ambacht(IWVAJ
begonnenmeihergebruikvanrioolwaterejluent ten behoevevan infiltratie. Zowerddekringloop
vanhetwatergesloten enontstond eenduurzamegrondwaterwinning indeduinen. DeIWVA levert
daarmeeeenbelangrijke bijdrage totintegraal waterbeheer. Momenteel wordt40procentvande
lokaledrinkvatcrbclioefte ingevuld viadecombinatie hergebruik infiltratie. Voordeproductievan
infiltratiewater isgekozenvoorecucombinatievan membraautechmeken,namelijk ultrafiltratie
gevolgd dooromgekeerdeosmose.Dankzij ditproject kandeIWVAhetpiekverbruik,ecugevoig
vanhettoerismemditkustgebied,plaatselijk opvangen. Ditvermindertdekwetsbaarheid vande
distnbutiegedurendedie periodes.
Dewaterwinningindeduinenaande
westkustvanVlaanderen heeft bijgedragen tot
hetbehoud vandezegebiedenalsopenruimte.
Anderzijds wasdegrondwateronttrekking,
samenmetondermeerdealsmaar uitbreidendebebouwing,meerverhardeoppervlaktes,
aanlegvanrioleringen,illegalewinningen,
langdurigebronbemalingen enlagerepolderpeilen,medeverantwoordelijk voordeafname
vandenatuurlijke waardevandezegebieden.
Vanafdejarenzeventigwerdwaterwinningin
deduinendanookbekritiseerddoor natuurbeschermers.Een15-taljarengeledenontstondookbijdeIWVAhetbesefdatdegrondwaterwinningindeduinenhaarlimietenhad
bereikt.In1954werdbegonnenmetnatuurbeheerinhetgrootsteduingebied(Sint-André).
Losdaarvanwerdenalternatieven voorduinwaterwinning onderzocht.
Infiltratie in de duinen
InnavolgingvanwatinNederland reeds
decennialangwordttoegepast,heeftookde
IWVAgeopteerdvoorkunstmatigeaanvulling
vandefreatisch watervoerendelaagindeduinen.In1998wetdeenvergunningafgegevenom
jaarlijks2,5miljoen kubiekemeterteinfiltreren.
Omdeduinen minimaal teverstoten,
werdendeinfiltratiemiddelen aangelegdin
eengebiedwaarreedsaanwaterwinningwerd
gedaan.Hetinfiltratiepand, 1,82hagroot,is

ondiependeoeversvertonen heelwatvariatie.
Tenzuidenentennoordenvanditpandzijn
112nieuweputtenaangelegd.Diehebben
filterelementen tussen8en12meterdiepteen
kunnen3,5miljoen kubiekemetergrondwater
oppompen.Ditismeerdanwordt geïnfiltreerd,omdatallegeïnfiltreerde waterwordt
teruggewonnen.Deverhoogdedrinkwaterproductiediewordtgerealiseerdvia infiltratie,
wordtgecompenseerddoorhetverminderen
vandenatuurlijke grondwateronttrekking
metéénmiljoen kubiekemeterperjaarof27
procentvandevergundecapaciteit.
Deafstand tussenhetinfiltratiepand ende
winputten werdgespreidomkwaliteitsverschillenaftevlakken.Deminimale verblijftijd
werdbegrootop40dagen.
Productie van infiltratiewater
Najaren vanvoorafgaandelijk onderzoek
(ziekader)werdgeopteerdvoor ultrafiltratie
alsvootbehandeling,gevolgddooromgekeerde
osmoseenfinaalUV-desinfectie voordeproductievaninfiltratiewatet. Omgekeerde
osmosemaaktdeeluitvanhet productieproces
vanwegedestrengeeisendiegesteldworden
aandekwaliteitvanhetinfiltratiewater.Zowel
hetzout-alsnutriëntgehalte dienenlaagte
zijn,omdatzoeutrofiëring vandeduinen,van
natureeenvoedselarmmilieu,wordtvermeden.Beperkingvanhetfosfaat- enzwevende
stofgehalte verhindertbovendiende afzetting

Tussen1996en2000voerdedeIWVAuitgebreidonderzoekuitmet membraanfiltratie.
Vanaf1997toteind 1999wetdendeproeven
uitgevoerdopheteffluent vandetioolwaterzuiveringsinstallatievanWulpen.Deze
zuiveringvanAquafin behandelt rioolwater
vandegemeentenaandeVlaamsewestkust.
Verschillendemicro-en ultrafiltratiemembranenzijntoengetest1''2'.Membranendie
vanbuitennaarbinnenfiltreerden,bleken
mindergevoeligtezijnvoorkwaliteitsschommelingenenverstopping.Bovendien
isdevoorfiltratie minderkritisch.Het
gebruikvanluchtheeft eenpositiefeffect
opdewerkingvandemembranen.
DeproevenmetRO-membranenwezenuit
datvoorkomenvanbiofoulingeenabsolute
noodzaakis.Alseenmaalbiofoulingaanwezigis,dankunnendemembranennogmaar
moeilijkefficiënt gereinigdworden.Tijdens
eentweedeproefmetnieuweRO-membranenbleekhetgebruikvanmonochloramine
(NH2Cl,nareactievanammoniumchloride
enhypocloriet)eenefficiënt middelombiofouling tevoorkomen3'.

vanslibwathetonderhoud aanhet infiltratiepandtoteenminimum moet hetleiden.
Micro-ofultrafiltratie blijktdanweereengoedevoorbehandeling tezijn vooromgekeerde
osmose.
Technische installaties
Hetbehandelingsstation kreegdenaam
'Torreele',volgensdetraditievandeIWVAdie
alhaarstationsbenoemtnaardelocatiewaar
zezijngebouwd,enwerdneergezetophetterreinvande rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Debelangrijkste stappenzijn(afbeelding1):
• eenmechanisch voorfilter metspletenvan
éénmillimeter omdegrootstedeeltjes te
verwijderen voordarheteffluent de bufferkeldersvult;
• vijfparallellebekkenswaarinZeeWeed
modulesvanZENONzijn ondergebracht;
dezemembranen zijnchloorresistent, filtrerenvanbuitennaarbinnenenerwordt
periodiek luchtlangsdemembranen
gestuutd;
• eenkaarsenfilter metporiënvan15urn;
• tweeidentiekeRO-installatiesmetelk30
drukbuizen;iederedrukbuisbevatzes
btakwaterlageenergieRO-membraanelementen.Hetiseentweetrapsconcept
volgenseen2o:io-opstelling;
• UV-disinfectie (dosisvan40mj/cm2).
Biofouling wordtvoorkomendoor
monochloraminetedoserenaanhetUF-filH2O
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Processchemavanhetbehandelnysstation'Torreele'.

traat; dit gebeurt vooraleer het in een tussenreservoir terechtkomt.VóórdeROwordt antiscalantgedoseerd en dezuurgraad gecorrigeerd
(tot pH 7).Zowordt scalingvoorkomen.Doseringvan bisulfiet, aangestuurd viaeen redoxmeting, dient om eventuele resten van vrij
chloor teneutraliserenen biedteen extra
bescherming voor de RO-membranen.
Deopbrengst van deUF-en RO-installaties bedraagt respectievelijk 87en75procent.
Deconcentraten van beideprocessen worden
gemengd en samen met het deeleffluent dat
niet wordt ingenomen, in het naastgelegen
kanaal geloosd.
D e r e s u l t a t e n van 'Torreele'
Initieel werd90procent RO-filtraat
gemengd met tien procent UF-filtraat, waardoor het zoutgehalte van het infiltratiewater
dat van het natuurlijk duinwater benaderde.
Vanafmei 2004werd enkel nog RO-filtraat
gebruikt alsbron voor infiltratiewater. Nu
vindt eenzuurcorrectie plaatsdoor toevoeging
van natriumhydroxide. Zowordt vermeden
dat onder andere pesticiden en endocriene
stoorsroffen, die niet door UFworden tegengehouden, in deduinen terechtkomen. In
grondwater, opgepompt uit deduinen, werden
nog nooit pesticiden teruggevonden. Tijdens
2003en 2004,deeerstevolledig operationele
jaren werd respectievelijk 2.155.000en 2.056.000
kubieke water geïnfiltreerd, wat overeenkomt
met bijna 40procent van het drinkwaterverbruik.
UFblijkt eengoedevoorbehandeling te
zijn en degekozen middelen om biofouling en
scaling te voorkomen werkengoed.Naast de
periodieke tcrugspoelingen, worden deUFmembranen maandelijks gereinigd met
chloor.Na tweejaar bleek ookdat de UF-membranen regelmatig gereinigd dienden te
worden met citroenzuur, omdat ijzeroxide
neerslaat op demembranen. Dit isvermoedelijk het gevolgvan een veranderde procesvoeringopde rioolwaterzuivering.
H20
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DeRO-membranen worden gemiddeld om
dedriemaanden gereinigd. De genormaliseerde flux keert nogsteeds terug tot de initiële
waarde.Uit vergelijkende proeven blijken
pesticiden voor97,6tot9&,6procent verwijderd
te worden viaRO.Dezoutverwijdering van de
RO-membranen blijkt na driejaar nog steeds
goed rezijn. Deverwijdering van chloriden en
natrium bedroeg tijdens deeerste driejaar
gemiddeld respectievelijk 99en98,1procent,
met een afname van minder dan 0,2 procent
perjaar.Zoals uit tabel 1 blijkt, voldoet de
kwaliteit van het infiltratiewater ruimschoots
aan devooropgestelde normen. Sedert de
menging met UF-filtraat werdgestopt, isde
zout- en nutriëntbelasting nog verminderd.
Omdat nooit bacteriën worden aangetroffen,
werd in september 2004deUV-installatiestilgelegd.
Veelaandacht isbesteed aan een goede
bewakingvan het systeem. Dit gebeurt enerzijds viaon line metingen, maar daarnaast
voerteen operator nog dagelijks manuele controles uit.

Tabel1.

D e r e s u l t a t e n van i n f i l t r a t i e i n d e
duinen
Sedertdestart van de infiltratie is het
zoutgehalte in het teruggewonnen grondwater gradueel verminderd. Momenteel isde
geleidbaarheid gestabiliseerd rond 300pS/cm.
Ookdehardheid isafgenomen wat het comfort voordegebruikers verhoogt.Nadelig is
dat de temperatuur fluctueert en hoger (tot
i8°C)isdan in natuurlijk grondwater.Alsextra
preventie werd een UV-behandeling bijgeplaatst opdeingang distributie.
Deinfiltratie heeft eenpositieve invloed op
het grondwaterpakket in deduinen. Degrondwatertafel stijgt en degrondwaterstroming in
de richting van dezeeen depolders istoegenomen,waardoor dewatervoerende laag beter
beschermd istegen indringend zout water.De
natuurwaarde in deomgeving van het infiltratiepand issterk toegenomen.
Publieke betrokkenheid
Veelalwordt devraaggesteld naar dereactievan het publiek ten aanzien van dit project.

Kwaliteitvanmjïltrariewaterdatin'Torreele'wordtgeproduceerd(gemiddeldewaarden).
juli 2002 - mei 2004

PH
geleidbaarheid (pS/cm)
chloriden (mg/l)
sulfaten (mg/l)
natrium (mg/l)
totale hardheid(°F)
nitraten (mg/l)
ammonium (mg/l)
totaal fosfor (mg/l)
totaalorganisch koolstof

5.70-7,67
150(35-262)
22(2-36)
10(6-17)
18(5-30)
3,6(1,8-5,8)
6,9 (1 -16)
0,31(<o,05-o,84)
0,1(<o,i-o,3)
o,9 (0,5- 2)

Tussen haakjes herminimum en maximum.

mei 2004 - mei 2005

6,05-7,16
48(22-73)
2,5(i-4)
<i(<i-i)

11(5-16)
<i

2,1 (<1-4,2)
0,19(<o,05-0,61)
<0,1
<0,2

n o n n e n voor
infiltratiewater
<6,5en<9,2
1.000
250
250
150
40
15
1,5
0,4

-

PLATFORM

Het

infiltratieband.

Het antwoord isdat bij de aankondiging van
het project weinig tot niet negatiefwerd gereageerd.Dezeaankondiging gebeurde onder
andere viaeen tentoonstelling in het bezoekerscentrum. Opdie manier kreeghet publiek
volledig inzicht. Daarbij komt datjaren van
onderzoek voorafging aan destart van het
project endat er intussen ookalheel wat
gebeurd was tengunste vandenatuur, zodat

de houding van demensen ten opzichte van de
drinkwateractiviteiten opzich al positiever
was.
Het publiek wordt verder opde hoogte
gehouden viaeen permanente tentoonstelling
in het bezoekerscentrum. Deinformatie wordt
jaarlijks aangepast.

Conclusie
Hergebruik van effluent heeft indeduinen vande westkust vanVlaanderen een
belangrijke bijdrage geleverd aan duurzame
grondwaterwinning. Deervaringleert dat
doorgebruik van omgekeerde osmoseeen kwalitatiefhoogstaand infiltratiewater kan
worden gemaakt. •
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