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Vijfde ISMARsymposium
ISMAR(InternationalSymposiumouManagemento/AquiferRecharge]iseendriejaarlijks
wetenschappelijksymposium datdezezomer
plaatsvond inBerlijn. Hethandeltoverkunstmarujegrondwafcraanvulliiuj enprocessendie
hierbijeenrolspelen.
Hetprogramma wasonderverdeeld in
negenonderwerpen: oevergrondwaterwinning/ oeverfiltratie, management of'aquifer
recharge'overstrategieën diegerichtzijn op
grondwateraanvulling, modellering, (afval)waterhergebruik, effecten van 'managed
aquifer recharge',opslagen terugwinning,
alternatievesystemen/ duurzaamheid,
geo(hydro)chemieen gezondheidsaspecten:
organischeverbindingen, pathogenen en
microverontreinigingen, PACenEDC.
Eengrootgedeeltevanhetcongreswerd
inbeslaggenomendoorpresentatiesoverhet
NASRI-project(NaturalandArtificial Systems
forRechargeandInfiltration).Ditiseengroot
multidisciplinair project,waarin onderzoek
wordtgedaannaargeochemische processen,
hydrogeologieenbodempassagevanpathogenenenorganischestoffen in oeverfdtratie
enkunstmatigegrondwaterinfiltratie op
laboratorium-,semi-operationele-,enveldschaalinBerlijn.Depresentaties richttenzich
vooralopverwijdering van(micro)verontreinigingen,organisch materiaalenpathogène
micro-organismen doorbodempassageenhet
modelleren vandezeprocessenalsmedehet
modelleren vandehydrologie.
Het belangvandit onderzoekvoorhet
Berlijnse waterbedrijfisgroot.Circa70procentvan hetdrinkwater wordtalsoevergrondwater onttrokken aanderivieren
HavelenSpree.Gedurende dezomerperiode
besraatdeafvoer vandezetweerivierenvoor
20tot40procent uit heteffluent van
stroomopwaartsgelegen afvalwaterzuiveringsinstallaties.Opmerkelijk isdatde
drinkwaterzuiveringen geenactieve koolfiltratiestap kennen,omdat men kostenen
bacteriologische nagroeivreest.Chloor
wordtnietgebruikt. Voorhetwaterbedrijfis
hetdusvancruciaalbelangomtewetenwat
tijdens debodempassage metdegeneesmiddelen,hormonen enpesticiden gebeurt.
DevoordeNederlandse vertegenwoordigersmeest interessante bijdragen gingen
overdeverwijdering van microverontreinigingenenmicro-organismen tijdens

bodempassagedieinhetNASRI-project in
proeflocaties enlaboratoria langsdeHavel
endeSpteezijn uitgevoerd.

Afbraak microverontreinigingen
Dealgemeneconclusieuit deNASRIstudiewasdat veel,maar nietalleonderzochtestoffen effectief verwijderd worden
door bodempassage.Fenazon,carbamazepine, róntgencontrastvloeistofen het lokaal
geproduceerdeAMDOPH(uit Oost-Duitse
fabrieken) wordennietgoedverwijderd en
kunnen doorbreken naardepompputten.
Degevonden afbraak van microverontreinigingen bleekafhankelijk vantypeverontreiniging, redox-staat vandeondetgrond, temperatuur, verblijftijd, type
ondergrond, aanhechting aancolloïden/
deeltjes.Veelvandeonderzoeken naar
afbraakprocessen richtenzichopenkelvoudigerelaties,zoalstempetatuur versus
afbraak ofredoxversusafbraak. Eenoverkoepelend modelmetallerelevanteprocessenenrelariesishelaasniet geptesenteerd.
Eengemistekans,maar positiefgezieneen
uitdagingvoordevolgendeonderzoeksgroep.Degepresenreerde veelheidvan
afhankelijkheidsrelaties maakte hetvoor
vertegenwootdigersvandeNederlandse
waterleidingmaatschappijen lastigomde
resulraten direct tevertalen naar hun eigen
situatie.Decondities indeduinen oflangs
deNederlandse rivieren verschillen daarvoor
teveelmetdegepresenteerde voorbeelden.
Positiefis datbijdegepresenteerde stoffen
dieslechtafbreken tijdens bodempassage,
geenstoffen zitten dienieteerder in Nederlandzijn opgemerkt.Geconcludeerd kan
wordendat het(internationale) kennis-en
informatienetwerk russen met nameEuropeseonderzoeksinstituten enwaterbedrijvenvoldoendesterkisomnieuwe bedreigingengrensoverschrijdend tesignaleren.

Microbiologie
Uitdepresentaties overde verwijdering
vanmicro-organismen tijdens bodempassageblijkt ookeensterkeafhankelijkheid van
temperatuur, redox-condities, autochtone
microflora, deeltjes/colloiden en lengte
onverzadigdezone.Inhet laatstegevalis
waargenomendatdeonverzadigde zone
effectiefE.coliverwijdert metdehoogste
verwijdering indebovenste35cm. Duidelijk
werdookdatexperimenten oplabschaalen
onderlaboratoriumconditiesnietgoedvergelijkbaar zijn metdemeer heterogeneveldsituatiesendatresultaten danookmoeilijk
vertaalbaar zijn.
InAustraliëiseenonderzoeksproject
gestart naardeafbraak vanpathogènevirus-

sen ingrondwater doorde autochtone
microflora. Deeersreresultaten lietenzien
dat inactivatievanvirussensterk afhankelijk
isvanhet typemicroflora dataanwezigis
(bijvoorbeeld sulfaatreducerende microflora,
nitraatreducerende microflora, aërobe
microflora). Inhet project wordt het effect
vaneengroot aantal fysisch/chemisch/
microbiologische parametersgetestopde
inactivatievanvirussen,metals uiteindelijk
doelomeenmodelteontwikkelendatde
inactivatievaneenbepaaldvirus kanvoorspellen aandehand van milieufactoren.

Algemene indruk
Ophet congreswarensprekersuiteen
grootaantallanden,waaronderEgypte,Iran,
India,ChinaenSlovenië.Ruimdehelft van
deaanwezigenwasafkomstig uit Duitsland,
Australië,Engeland endeScandinavische
landen,waardoordeverdeling toch wat
scheefwas.Voorgeohydrologen, geochemici
enmodelleurs ophetgebied vanoevetgrondwaterwinning, (afval)watetopslag en
hergebruik, afbraak vanstoffen tijdens
bodempassageenhydtogeochemie washet
eeninteressant congres.Devaststelling dat
het informatie en kennisniveau inNederland blijkbaar goedgeborgdisennieronderdoetvoorhetbuitenlandgeeft eenvertrouwdgevoel.Deaanwezige microbiologen
warenechter teleurgesteld overhetgeringe
aantalpresentaties overmicrobiologieen
voorhenwashet danookeenminder interessant congres.
Eenaantalvandegepresenteerde resultaten kanenzalgebruikt wordenvoor het
verderoprimaliserenvanzowel hydrochemischealsmicrobiologischemodellendiein
Nederland door Kiwaende waterbedrijven
gebruikt worden.*
Harrie Timmer
(Hydron Zuid-Holland)
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Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moernamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeftgeenzin.Debeeldschermresolutievanfoto's bedraagtmeestalslechts72dpi.
GebruikvanhetprogrammaPowerpoint
voorgrafisch materiaalwordt afgeraden!
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