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Wereldprimeur voor
PWNmet nieuwe
zuivering pompstation
Andijk

PeerKamp.

PWNneemtdezewecktengecombineerdeUV/H.O^-installatiein/indijk,incjebnuk,diegebouwdis
volgenseengeheel nieuwconcept,datzeineigen beheer,samen metde UniversityojAlbertaenTrojan Technologiesheeftontwikkeld. Denieuwezuiveringvormteendoeltreffende barrièretegenorganischemicroverontreinigingen,geneesmiddelen,endocrienedisruptoren,bacteriën,virussenenprotozoaalsCryptosporidiumenGiardia.Bovendienontstaan indezuiveringgeen trihalomethaucu
(THM)enbromaat.Debelangstelling,ookuithetbuitenland,voorhetnieuweconceptisgroot.Een
gesprek metPeerKampenjoop Kruithof
Denieuwezuiveringvan productielocatieAndijk vanPWNWaterleidingbedrijf
Noord-Holland kangezien wordenalseen
waardigeapotheosevaneengedachtegang
diedertigjaar eerder begon.In 1974publiceerdeJoopRookoverdevormingvan trihalomethanen bij gebruik vanchloor alsdesinfectiemiddel. Datvormdedeaanzetvooreen
uitgebreidediscussieoverhetgebruik van
chloor.Ruim tienjaar laterzeiGijsOskam
tijdens eenKiwa/VWN-colloquiumoverhet
onderwerp:"Hetgebruik vanchloor bijde
bereidingvandrinkwater zou verboden
moeten worden".WaaropBertRoebert
opmerktehetdaarmeeingrotelijnen wel
eenstezijn,maardatwenietuithetoog
moeten verliezendatchlooruitoogpunt van
volksgezondheid enhygiëneeenzegenvoor
demensheid was,enindeontwikkelingslanden nogis.Dediscussiebinnende
bedrijfstak heeft ertoegeleid,datNederland
indewereld vooropliepmethetuitbannen
vanchloorenhetontwikkelen vangoede
alternatieven.

Passend alternatief
Nu,op21 oktober, wordtdenieuwezuiveringvanpompstationAndijk ingebruik
genomen, waarmeeeeneindekomt aande
daar totnutoegehanteerdedesinfectie door
breekpuntchloring. Dertigjaar iseenhele
tijd, waardoorgemakkelijk demeningzou
kunnen postvatten dat PWNwatlang heeft
getreuzeld metdevervangingvanchloor
door eenpassend alternatief Hetiseen
genoegenomdaarovermetPeerKamp,
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hoofd Onderzoek enInnovatievanPWNen
JoopKruithof,senioronderzoeker,van
gedachten tewisselen.Kamp:"Het iswaar,
datdechloringinAndijk langheeft standgehouden,maardathoudt direct verbandmet
decomplexematerie.InAndijk is immers
sprakevaneendirectezuiveringvanoppervlaktewater uithetIJsselmeer.Enintussenis
devormingvanTHM'sallangniet meerhet
enigeprobleemwaar wemeetemakenhebben.Vanafheteind vandejaren tachtig troffen webestrijdingsmiddelen aaninhet
oppervlaktewater; beginjaren negentig
bleek,dattijdens dezuiveringbromaat kan
worden gevormd;Cryptosporidium enGiardiablekeninhetoppervlaktewater aanwezig
tezijnenintoenemende matevondenwe
restanten vangeneesmiddelen enendocrienedisruproren. Totopheden wasgeengoed
alrernatiefvoorhanden."

Ambitie
"Onzebescheidenambitie,"zegtKamp,
"wasomervoor tezorgendatdevernieuwde
zuiveringvanAndijk werkelijk alleproblemen inéénkeerzouoplossen.Dus niet
alleeneenalternatiefvoordedesinfectie,
waarbij tevensprotozoa alsCryptosporidium wordengeïnactiveerd, maarookeen
aanpakvanalleorganische micro-organismen inclusiefdezeerpolaire,ende(resten
van)geneesmiddelen.Tegelijkerrijd mochten natuurlijk tijdens dezuiveringgeen
ongewenste nevenproducten, zoalsTHM'sof
bromaat,ontstaan.Maareendergelijke universelezuivering bestond nogniet.Die

JoopKruithof.
moestenweontwikkelen.JoopKruithofiste
beschaafd omhettoetegeven,maar dankzij
hemenzijn contacten inhetbuitenland,
zijn wedaarwonderwel ingeslaagd."

Zorgvuldigheid
Kamp:"Indezuiveringsfilosofie hebben
weonsoverigens nietalleenlaten leidendoor
debestaandenormering,maar hebbenwe
ookgekeken naar watwewerkelijk wilden
bereiken.Eenbeetje indesfeer vanalsjehet
kunt metenishetalteveel,watdebasiswas
vandeethischenormeringvoorbestrijdingsmiddelen.Neembijvoorbeeld bromaat:de
normdaarvoorisdelaatstejaren verlaagd
van25via10tot5pg/l,maaralsjenaarde
toxicologischebetekenisvanbromaat kijkt,
zoudenorm eigenlijk nogveellager moeten
zijn (0,05tot0,1 Mg/1). Daarom iseen toekomstigeverlagingvandenormnietuittesluiten.Omdezeredenhebbenwijonsvoorde
toekomstigezuiveringdenorm opgelegdvan
0,5pg/l.Nee,nietomdatPWNroomser dan
dePauswilzijn,maaruitoogpunt vanzorgvuldigheidjegensdeafnemers. Bovendien
scheppenweeralsgezondheidstechnici een
eerinominhetbelangvandevolksgezondheidzogoedmogelijke processenteontwikkelen tegenaanvaardbare kosten."

Ozon geen optie
Aanvankelijk onderzocht PWNdeal
meer toegepastemogelijkheid vaneencombinatievanozonenwaterstofperoxide. Dat
bleekeengoedebarrièretevotmen tegende
meesteongerechtigheden zoals bestrijdingsmiddelen,maar daarmeewerdnadezuivering tochnog2à3 ug/1bromaat aangetroffen, weliswaar beneden denorm,maar toch
niet helemaal bevredigend.LievergingPWN
opzoeknaareenproceswaarbij bromaatvormingin hetgeheelniet opzou treden.

Met 200 liter op stap
"JoopKruithofsuggereerde toen contact
optenemen metJimBolton,een hoogleraar
inCanada,diede toepassingsmogelijkheden
vanUVenwaterstofperoxide uitgebreid had
bestudeerd.Wevertrokken naarCanadaom
daarovertepraten.Vervolgens begonnende
experimenten. Hierbij bleekdatdegewenste
omzettingvan bestrijdingsmiddelen bereikt
kon worden terwijlinhetgeheelgeenbromaat werdgevormd.Gelukkigkoneendeel
vandeproeveninEngeland inplaats vanin
Canada worden uitgevoerd.Datwasal
bewerkelijk genoeg.Naderestsmet Canadeeswater moestnatuurlijk worden vastgesteld ofdepositievebevindingen ookvan
toepassingwaren opwatervanPWNin
Andijk. Dus toogJoopmet 200literPWNwaternaarEngeland, waarmen inhetalgemeennietopkijkt van merkwaardigcontinentaalgedrag,maarnutochwelde

DeUV-reactorinAndijk.

wenkbrauwen fronste. Het waseenpaarjaar
geleden,endewereld wasnogheftig inde
banvanhetinternationaal terrorisme,zodat
hetalgauw werdgezienalsverdachte bagage.Maar metgoedepapieren eneeninnemenduiterlijk heeft Joopzicheruit wetente
redden.",aldusKamp.Ookbij dezeexperimenten bleekdaterbij UV/H202-behandelinginhetgeheelgeenbromaat wordt
gevormd.

Inactivatie vanprotozoa
Kruirhof:"Het leekonsdemoeite waard
omtekijken ofmetdezeforse UV-behandelingookietstegen Cryptosporidium en
Giardiakonworden ondernomen.Weliswaar
zijn voorhetafdoden vandeze organismen
nogveelhogerestralingsintensiteiten nodig,
maarwellicht konden deprotozoa worden
geïnactiveerd, dusonschadelijk worden
gemaakt.Datbleekinderdaad hetgevalte
zijn bijdosesvanzo'n 20 mj/cm2.De
gebruikte dosesUVzijn ruimschoots voldoendeomdeorganismen blijvend teinactiveren;alleenbijinrensitcitcnonderde60
mj/cm2 blijkt reactivatie mogelijk."

Samenwerking
Deontwikkelingvan het procesvond
plaatsinnauwesamenspraak met Gordon
Finch(inmiddels overleden),diensopvolger
DanSmithen met MikeBelosevic,allenvan
deUniversityofAlberta.Ook Waterbedrijf
Europoort,nuEvides,wasbijdeontwikke-

lingbetrokken voorhetUV-gedeelte,dus
alleendedesinfectie. HoewelinRotterdam
altienjaar wordtgewerkt metozon,koos
Evidesertochvoorovertestappen opdeUVbehandeling.JoopKtuithofheeft ookvoorde
Rorrerdamsesituatiegeadviseerd overher
noodzakelijke onderzoek,datvooralisuitgevoerddoor hetteam vanBramvanderVeer.
"VanbelangwasverderdeInspectievoor
deVolksgezondheid tijdig te informeren
overdeplannen enhen telaten meekijken
bijhetonderzoek.Daartoehebben westeeds
contactgehouden eneenaantalmensen van
deinspectieookmeegenomen opwerkbezoekinCanada.Ookzijvonden hereenveelbelovendeontwikkelingentoonden vanaf
hetbegin veelbelangstelling,"aldusKamp.

Simpel en doeltreffend
"Maar metaldatonderzoek waser
natuurlijk noggeenzuivering.Wehebben
metallevooraanstaande leveranciers,waaronder Wedeco,BersonMilieutechnieken
Trojan,gesproken overde mogelijkheden
eennieuwereactor teontwikkelen; uiteindelijk ishetTrojangeworden. Ookdaarvooris
een interessant traject doorlopen,dat uiteindelijk heefr geleid roteenvolkomen nieuwe
reactor,meteenenergieverbruik halfzo
grootalsonsineersteinsrantie voorogen
stond,maar metdezelfde efficiëntie. Deze
reactoren worden op21 okroberfeestelijk in
gebruikgenomen.Het iseenprachtige
installatiegeworden,"meenrKamp,"heel
simpel,maarookheeldoeltreffend. Inmiddelsis,mededankzij diversepublicaties van
Joop,veelalsamenmetdecollega'svan
AlbertaUniversityenPWN,een levendige
belangstelling ontstaan voorhetproces,ook
uit hetbuitenland."Denieuwe installatiein
Andijk laatzien,dathetloontvasttehouden
aaneenhelderezuiveringsfilosofie, ookwanneerdatineersteaanlegeen doodlopende
weglijkt tezijn. Het toont bovendien,dat
hetlonendkanzijn ommembranen alléén
niet alszaligmakend tebeschouwen, f
Geert Vinke

Proceswater
Innummer 23,welkeuitkomtopvrijdag
19november,besteedtderedactieextra
aandacht aanproceswater.Wiltuaandit
themanummer eenbijdrage leveren,neem
dancontactopmetderedactieofstuuruw
bijdragevoor5 novemberop.Wetenschappelijkeartikelendienenuiterlijk 29oktober
ingeleverdtezijn. '
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