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U N E S C O - I H E VERWACHT IN BUITENLAND VEEL VAN TECHNIEK

Afvalproduct uit
waterzuivering haalt
arseenuit drinkwater
in Hongarije
Eenafvalproduct uiteenwaterzuiveringinNederland bhjkt inHongarijeuitstekendvanpaste
komentekomenbijhetverwijderenvankankerverwekkendarseenuitdrinkwater. UNESCO-IHE,
bedenkervandetechniek,venvachtdathetproce'de'wereldwijd eenuitkomst kanbiedenopplaatsen
waar^rondwaterdebelangrijkstebronvormtvoordrinkwater.
Denieuwefiltratietechniekisnietalleen
simpel,maarookbijzonder goedkoop.De
techniekmaaktnamelijkgebruikvanmet
ijzergecoatzand,datontstaat bijhetfikeren
vangrondwater inNederland."Hetgrondwaterheeft eenhoogijzergehalte.Zanddat
wordtgebruikt inNederlandse waterbehandelingsinstallaties,krijgt daardoorindeloop
derjareneenlaagjeijzeroxide.Omdatarseen
zichdaaraanuitstekend bindt,kunnenwedit
bijproduct hergebruiken inwaterfilters,"verteltassociateprof!dr.BranislavPetrusevski
(UNESCO-IHE).DeDelftse kennisinstelling,
diesinds2001deUNESCO-statusheeft, krijgt
hetproductvandrinkwaterbedrijfVitens,dat
ookbijdraagt indekostenvanhetonderzoek.
Deroestigeballetjes kwamenvoorheenals
onbruikbaar afvalterechtinwegasfalt.BehalveVitensneemtookonderzoeksinstelling
Selordeelinhetproject.VEWTNenPartners
voorWaterdragenbijindeonderzoekskosten.
Doelvanhetonderzoek wasvanmeetaf
aanhetvinden vaneenalternatiefvoorde

durebestaande technieken.Diezijn veelal
gebaseerdophetgebruik vanseparatiedoor
middelvanvlokvormingoffiltratiemet
behulpvanabsorberende stoffen. Die stoffen
zijn duur enkunnen maareenmalig worden
gebruikt.Bovendien iseen belangrijk
bezwaardat kleeft aanvlokvormingdat bij
hetzuiveringsprocesgrote hoeveelheden
arseenhoudend slibworden geproduceerd.

Snelgroeiend probleem
Eenoplossingdiedezebezwaren ondervangtisdringendgewenst,omdat arseenvervuilingeenernstigensnelgroeiend probleemisbinnen Europa.Denieuwe
EU-landenmoeten (stapsgewijs) namelijk
gaanvoldoenaanderichtlijn vandeEUen
vandewereldgezondheidsorganisatie WHO,
datdrinkwater eenmaximale arseenverontreinigingvan 10|Jg/liter magbevatten.Op
veelplaatsen invoormalige Oostbloklanden
wordtdienorm langnietgehaald.
BuitenEuropaishetprobleem schrij-

Prof.dr.BranislavPetrusevski(UNESCO-IHE)voordeproefopstellinginDelft.
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nender.Metwestersehulpzijn de afgelopen
decennia indeDerdeWereld miljoenen
waterputten geslagenomeenalternatiefte
biedenvoorhetdrinken vanmicrobieelverontreinigd oppervlaktewater.Datwaseen
grootsucces:desterfte doordiarreeencholeranam indiegebiedenspectaculair af
Maar nieuweziektebeelden kwamen
ervoorindeplaats.Oorzaak:het grondwater
blijkt sterkverontreinigd met arseen.Met
nameinBangladesh,waarde130miljoen
mensen tellendebevolkingde afgelopen
decenniavoor80procent isovergeschakeld
opwateruit drinkwaterputten, voltrektzich
momenteel volgensdeWHO"degrootste
massavergiftiging ooit".Volgens schattingendrinken inBangladeshtenminste30
miljoen mensen dagelijks waterdat met
arsenicum is vergiftigd.
Arseenwasinvroeger tijden eenpopulair middelomeenvijand tevergiftigen. Het
wordrookgebruikt inrattengifenpesticiden.Bijlageconcentraties en langdurige
inname leidt hetmiddel tot gezwelvorming,
verhoorning vandehuidendiversevormen
van kanker.
Hetprobleemaanpakken bij debronis
lastig,omdat onduidelijk iswaarhetgifvandaan komt.Arseenkomtvannature voorin
gesteentelagen enkandoorwater worden
uitgespoeld.Sommigeonderzoekers veronderstellen dathetgebruikvanputwater deel
vandeoorzaakvanhetprobleem is.Omdat
alsgevolgdaarvan fluctuaties optreden in
hetgrondwaterpeil,kanzuurstofbij het arseenkomen datvastzitingesteente.Datzou
ertoebijdragen datdestofoplostin water.

Problemen in 400tot 500 steden
en dorpen
InHongarije isvastgesteld dat het
drinkwarer inbijna400stedenendorpenis
vergiftigd met arseen.Vande50bronnen

DirecteurPalMedgyesivanhetHongaarsedrinkwaterbedrijfVist

waaruit drinkwaterbedrijfVfzmü put inde
regiorond hetstadje Makovoor bevoorradingvanzo'n 60.000mensen,zijn er inmiddelszesgesloten.Hetarseengehalteindeze
bronnen overschreeddetoegestanemaximum waarden fors.HetdorpjeMaroslelein
hetuiterstezuidenvanHongarije spanrde
kroon:dearseenvervuilingbedraagt hier250
ppb(microgram perliter).Het consortium
vanUNESCO-IHE,SelorenVitenskoosdeze
plaatsuitvooreen proefproject.
"DebroninMarosleleis20jaargeledenin
gebruikgenomenenheeft sindsdietijdsteeds
hogerewaardesvanarseenvervuilingvertoond,"verteltterplaatsedirecteurPalMedgyesivandrinkwaterbedrijfVfzmü."Voor
20051moetenwevandeEUbewijzendatweop
eenniveauvan10ppbkunnen komen,duswe
doengraagaanditprojectmee.Ditkanvoor
onsdeoplossingvaneenenormprobleem
betekenen."Vfzmübezitzelfgeenlaboratoriumvooronderzoeknaarverbeteringvande
samenstellingvanhetdrinkwater. Hongarije
kanaanspraakmakenopEuropeesgeldbijde
oplossingvanhetarseenprobleem.Maarmet
gebruikmakingvandebestaande,durezuiveringsmethoden verwachtMedgyesidatdie
subsidienooitvoldoendezalzijn.
Ineengebouwtje inMaroslelezijn drie
filters gemonteerdgevuld metmet ijzer
gecoatzand uitNederland.Peruur kan het
zuiveringsstationnetje daarmee500liter
waterbehandelen.Nadriemaanden isvolgensPetrusevskideconclusie gerechtvaardigddathetpilotproject eensuccesis."We
hebbenbereiktwat wewilden: arseenvrij
water.Daarmeeisdewerkingvandetechnologiebewezen,"aldusdeonderzoeker.
InDelft vindtnognader laboratoriumonderzoekplaats.Behalvehetvasteteamvan
UNESCO-IHE-bestaandeuitdr.B.Petrusevski,prof dr.}.Schippers,dr.S.SharmaenF.
Kruis-nemendaaraanmeerdantienpromovendiuitondermeerPeru,Gambia,BangladeshenArgentiniëdeel.UNESCO-IHEwil
nadereprakrijkproeven nemenomtezienof
grootschaligetoepassingenookwerken.Petrusevskihooptbinnenkorttoestemmingte
krijgenvoorhetopstartenvaneenvervolgprojectinHongarije waarbij50tot 100kubiekemeterperdagwordtgezuiverd.Vitens,dat
groteervaringheeft incomplexegrondwaterbehandeling,levertdaarvoordepilot-installatie.Petrusevskiwilbijditprojectookandere
stoften wegfilteren.Bijrecentemetingenin
installatiesinHongarijebleeknamelijkdat
bronnenmetarseenvaakookmetandereverontreinigingentemakenhebben.Nieuwe filtersystemenmoetenookijzer,mangaanen
ammoniakuithetwaterhalen.IJzerenmangaanwordendoorhetmetijzergecoatezand

Deproefopstelling(driejïlters)inHongarije.
geabsorbeerd;voorhetverwijderenvan
ammoniakwordteenbiologischfiltertoegevoegd.

kandaardoor velejaren worden gebruikt.
Hetisheteerstepatentindegeschiedenis
vandeDelftse kennisinstelling.

Ter plekke produceren

Alternatieve filtratiemethode

Datijzerarseenaanzichbindt,isallanger
bekend.Maardetoepassingvanmetijzer
gecoatzanduitbehandelingsinsrallatiesvoor
grondwaterisnieuw.UNESCO-IHEisinmiddelsopzoeknaareenmethodeommetijzer
gecoatzandterplekketeproduceren.Alsdat
lukt,hoeft hetmateriaalnietmeeruitNederlandtewordengetransporteerd,waardoorde
kostenvandetechniekverderdalen.Bovendienisdetoepasbaarheiddannietmeer afhankelijkvande-bescheiden-productievanhet
materiaaldoorNederlandsewaterbedrijven.
UNESCO-IHEheeft inmiddels patent
aangevraagdopeenzelfontwikkelde methodeomhetmateriaalteregenereren, nadat
hetverzadigdismetarseen.Her mareriaal

Omdat inBangladesh het drinkwater
overhetalgemeennierviaeen waterbedrijf
bij demensen komt,isdaargezocht naareen
alternatieve filtratiemethode, diehetmogelijkmaaktdatfamilies zelfhun waterzuiveren.HetprototypedatPetrusevskiin het
laboratorium heeft staan,bestaatuit eenaan
éénzijdedichtgelijmde PVC-pijp metaande
onderzijde eenkraantje.Depijp wordt
gedeeltelijk gevuldmetmet ijzer gecoat
zand.Degebruikerkaneenvoudigzijn
emmertje putwater indebovenzijde kieperenenwachtentothetwatereraande
onderzijde -gezuiverd-weeruit komt.
Sindsenkelemaanden looptoptwaalf
plaatseninBangladesheenproefmetde
'familiefilters'. Ditiseengezamenlijk projectvanUNESCO-IHE,VitensenFiltrix,een
Nederlands bedrijfdatgespecialiseerdis
kleinschalige waterzuiveringssystemen.
Hetisdebedoelingdatdeproefvolgend
jaar,inherkadervanPartnersvoorWater,
wordruirgebreid naarvijf- rorzeshonderd
families.
OokinHongarije hopendeonderzoekersbinnenkort eennieuwestapte kunnen
zetten."Destudiesdiewenuuitvoeren in
Hongarije, moetendewerkelijke kostenvan
grootschaliger toepassingen inkaartbrengen,"zegtPetrusevski."Wewillenvaststellenhoewedetechniekcommercieel kunnen
maken.DaarvoormoetenwedewaterbedrijvenendeoverheidinHongarije overtuigen
datonzemethodebreedkanworden ingezet.
Ikdenkdathetgaatlukken." f

Laboratoriumonderzoek
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