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JAARLIJKS T E R U G K E R E N D I H E / K I W A ONDERZOEKSSEMINAR I N
TEKEN VAN O N D E R MEER GRONDWATERZUIVERING

IHEontwikkeltfilter
voorarseenhoudend
grondwater
Hetjaarlijks terugkerendeResearchSeminarvanIHEenKiwaWaterResearchvondditkeerplaats
op25aprilenbehandeldedethema'smembraantechnologieengrondwaterzuivenng.Ondermeerde
ontwikkelingvaneenvoormenseninontwikkelingslandenbetaalbaar/liter, datopeentamelijkeenvoudigewijzearseenuithetgrondwaterkanjilteren, kreegvolopaandacht.Deeersteresultaten lijkennamelijkhoopvol.

H

Vervuilingvan membranen speelt vanaf
deallereerstetoepassingeneen hoofdrol.
IngridaBtemeteuitLetland (PhD-studente
bijIHE)legdetijdens hetseminar uitwaaromditiniedergevalvoordeafzetting van
siliciumdioxide (opgelostzand)opnano-en
hyperfiltratiemembranen nogwelevenzo
zalblijven.Hetblijkt namelijkdatbijongeveet30procentvanvervuilde membranen,
siliciumdioxide inhogegehalten wordt aangetroffen. Menweetechtermeestalniethoe
ditteinterpreteren. Ootzaakhiervan isvolgensBremetedatdemechanismen diehietbijeenrolspelen,zeeringewikkeldengrotendeels nogonbekend zijn.
Vooreensuccesvolletoepassingvande
inmiddels welbekende membraanbioreactorenishetvangrootbelangdatdevervuiling
vandemembranen wordtbeheerst.Indeze
wetenschap heeft TaoJianguitChina(MScstudent bijIHE)eenfundamentele studie
uitgevoerd naarhetvetvuilingsgedragvan
verticaalgeplaatstebuisvotmige membranen,waarbij continue luchtwordtingebracht.Dezemembtanen zitten ineen
proefinstallatie vanNuon/Norit MTin
Beverwijk.Eénvanzijn aanbevelingen isom
eennieuweparameter tegebtuiken,namelijkdegemiddelde membraanweerstand
gebaseetdopdenetto productiepetvietkantemetet membraanoppervlak.

vanPWN.Omhetprocesvetdet teoptimaliserenisfundamentele kennisnodig.VandaaldatJayanthiWijesingheuitSriLanka
(MSc-studentebijIHE)hemhietbijmet
ondetzoekinhetlabotatotium ondetsteunt.
Eénvandeeetsteresultaten vanhaat ondetzoekisdathetpte-coatmatetiaal diatomite
geenvetstoppingvandepotiënvandemembranen geeft.

Behandelingvanoppervlaktewatetmet
ultrafiltratie zonderenigevoorzuiveringis
deuitdagingdieGilbett Galjaatd (Kiwa)
oppakte.Hiervoor heeft hijhet'ptecoaten'
geïnttoduceeidengepatenteerd. Toepassing
opverschillende soorten watetlukt wondetwel,waaronder hetals'zeer moeilijk'
bekendstaande wateruithetspaarbekken
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Borium
Borium iseenstofdievolgensJames
Baker(SELOR)geleidelijk meer aandacht
krijgt. Hetisuitoogpunt vanvolksgezondheidongewenstindtinkwateteninirrigatiewater heeft borium eennegatiefeffect op
degroeivaneenaantalgewassen.Dootdat
hettotvoorkortlastigtemetenwas,ishet
langaandeaandachtontsnapt. Opsteeds
meetplaatsenblijkt hetnuvoottekomenin
hetgrondwater, bovendien inhogeconcentraties.Ookzeewatetbevatrelatiefveel
botium,datdootomgekeetde osmoseniet
afdoende wotdt vetwijderd.Vandaardat
SELORinhetkadetvanEU-ptojectenop
CypruseninIsraëlonderzoekmetproefinstallatiesuitvoert.Terondersteuning hietvanwordtookdoorIHE-studenten onderzoekverricht.Eénvande resultaten hiervan
is,datmetmagnesium bijeenrelatiefhoge
pH,botium wordt vetwijderd.

Arsenicumvergtenkrijgt steeds meet
aandachtvolgensBtanislavPettusevski
(IHE).Dezezeetgiftige stofkomt namelijk
opsteedsmeerplaatsenvoorinhet grondwater.Hetvetoorzaakt allerleivormenvan
kanker.Bangladeshiseenlandwaar miljoenen mensenzijn aangewezenopgrondwatet

meteenveeltehoogarseengehalte.Honderdduizenden mensen leidenaanwat'arsenicosis'genoemd wotdt.OokinIndia,Chili,
Ghana,Mexico,Atgentinië,maat ookin
Europa (Griekenland enHongarije) vormt
atseeneensetieusprobleem.Ditwasvoor
IHEaanleidingonderzoekopditgebiedte
statten.Ineetsteinstantie isditgelichtop
debevolkinginlandbouwgebieden waai
geencenttaledtinkwatetvootzieningis.Zij
isaangewezen opmethoden waarbijde
mensenzelfhetgrondwater behandelen.
VandaardatIHEdeontwikkelingvaneen
goedkope,betrouwbareenrobuustemethode,indevotmvaneen'FamilyFilter'ter
hand heeft genomen.Mohammed Houssain
uitBangladesh (MSc-student bijIHE) heeft
tweevandezeapparaatjes inBangladesh
doottweegezinnenlatenbeproeven(zie
foto).Hetfilter isgevuldmetzanddateen
coatingvanijzetoxiden heeft. Ditgecoate
zand komtvrijbijdezuiveringvan ijzerhoudend grondwatet.Ditnevenproduct
blijkt eengroteadsorptiecapaciteit tehebbenvootarsenicum.Mohammedsteldevast
datéénfilter uitstekend wetkte;hetandere
datmetwatermeteenhoogijzergehalteis
gevoed,verstopteechterregelmatig.Omdit
euveltevootkomen heeft hijeenaantalvetbetetingen voorgesteld,diebinnenkort worden beproefd.
AbdissaTadessauitEthiopiëenArnold
ColeuitSietraLeone(beidenMSc-studentbij
IHE)gingendieperinopdeoptimalisatievan

HetinBamjlasdeshbeproefdejtlter,datdebevolkingin
staatsteltomopeeneenvoudigeen.goedkopermanier
arseen vooreenbelangrijkdeeluithetgrondwaterte
jilteren.Hetzandinhetjilterheefteencoatingvan
ijzeroxiden.Het adsorbeertarsenicum.

het'FamilyFilter'.Tadessabesprakdewerkingvanpuimsteen,waaropeencoatingvan
ijzeroxiden isaangebracht.Hetideeom
puimsteen tegebruiken, isingegevendoor
hetfeitdathetinveellandenvoorrradigen
goedkoop is,terwijl ditvoorhetgecoatezand
vaakniet hetgevalis.Arnoldmodelleerdede
adsorptieinsnelfilters metgecoatzand.Hij
concludeerdedatdevoorspellingmet het
modelruimte laatvoorverbetering.Deoorzaakligtwaarschijnlijk inhervaststellen
vastdeadsorptiecapaceit vanhetzand.
Arseenmoetookgemeten worden.Laboratoriadiezijn uitgerust met geavanceerde
apparatuur,zijn hiertoeheelgoedin staat
volgensFredKruis(hoofd laboratoria van
IHE).Inontwikkelingslanden ismen veelal
echter aangewezen op'testkits'.Deze blijkenvolgenszijn onderzoekniet tevoldoen.
Grotebehoefte bestaat aanapparatuur die
welaandeeisen voldoet.
SarojSharmauitNepal(IHE]ontwikkeldeeenmodelwaarmeekanworden berekend
watderolisvankatalytischeadsorptie en
vlokkenfiltratie, bijontijzering vangrondwater.Ditmodellevertdeinformatie die
nodigisomhetprocesreoptimaliseren,
zoalsverbetering vandekwaliteiten beperkingvandehoeveelheidspoelwater.Jan
PeterBuiteman (IHE)belichtedeaanpak in
SriLanka.Geziendebeperktemiddelen in
datlandwordteenandereaanpakgevolgd
dan inWesterselanden.Hetgebruik van
voorfiltratie overgrotestenen (Roughing
Filtration)in eenrobuuste uitvoering blijkt
bemoedigende resultaten opteleveren. ff
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WRKcreëert dijk vol
natuur bij Andijk
In15175begonWatcrrransportmaatschappij
Rijn-Kennemerlaud(WRK)metdeaanlegvan
hetwatenvtnstarionPrinsesjuliana bijAndijk.
Hetstationonttrektsinas 15181 wateruithet
IJsseïmeerdatterplekkewordtvoogezuiverden
doorgestuurdnaarPWN,diehetwaterinde
duineninfiltreert. InhetbekkenbijAndijkiseen
tweedeanalysebekkenaamjele^d, datisajgescheidendooreenrin^dijk^emaaktvansteen,
zandenasfalt. Opdezedijkis,integenstelling
totwatvelenverwachtten,eenbloeiendstukje
natuurontstaan.OverdienatuurheeftWRK
eenboekuitgebrachtonderdetitel'Eendijkvol
natuur'.

Omdegroeivandesoortenrijkdom in
kaart tebrengen isin 1984een uitgebteide
inventarisatie vanalleplantensoorten uitgevoerd.Dezeinventarisatie isin 1996,na
twaalfjaar ongestootdeontwikkeling, herhaald.Hierbij isduidelijk teziendatdeontwikkelingvandeoudedijk verder isdandie
vandenieuwe dijk.
In 1999zijn intotaal 140plantensoorten
geteld,eenhoogaantalomdat destrook
waardaadwerkelijk ietskangroeien slechts
maximaal viermetetaanweetszijden vande
dijk beslaat.Tussendietweestroken iseen
duidelijk verschiltezien:dekantdienaar
hetIJsselmeetgekeerd is(noordzijde) ende
kantdienaarhet bekkenisgekeerd(zuidzijde).Aandezuidkant komenveelmeergrote
koloniesvanéénplant voor,aandenoordzijde meer kleinestukjes met gevarieerde
begroeiing.
Het41 pagina's tellendeboekisverluchtigdmetveelkleutenfoto's engeschteven
doorLuukdeBloisenGertBaeyens.Veelvelschillendeplanten komenaanbod,evenals
sommigevogelsdieeenpitstop komen
maken.Aanheteindevan het boekzijn de
soortenlijsten van 1984,1996en 1999afgedrukt,zodatdeontwikkelingduidelijk in
beeldwordt gebtacht.
Voormeerinformatie:(020)5840600.

Canadese,ganzenmetjongen.
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prof.dr.ir.Jan Schippers
(KiwaWater Research)

Themanummers
Ookditjaarverschijnen enkelenummers
dieinhettekenstaanvaneenbepaaldthema.Hetbetreft devolgendenummersen
onderwerpen:
• nummer 13 van28juni:oplevering
waterfabriek NoorderdierenparkEmmen
• nummer 14/15van12juli:milieu/duurzaamheid
• nummers 18,15en20van13 en27septemberen11 oktober:Aquatech
• nummer 24van6december:drinkwater
Ukuntbijdragen voordezethemanummersaanbieden.AlshetomwetenschappelijkebijdragengaatvoorderubriekPlatform,moetendezezeswekenvantevoren
binnenzijn.Voorandersoortigeartikelen
geldteentermijn vandrieweken.Voor
meerinformatie:(010)4274165.

Eigenlijkgaathetomtweedijken:de
oudeendenieuwedijk.Deoudedijk isin
1968aangelegd toenPWNeendrinkwaterproductiebedrijfaanlegde;denieuwedijk in
1977omhetanalysebekkenaftescheiden.
Dezetweewordeninhetboeksamendedijk
genoemd.Delangzamekomstvanplantenop
dedijkwerdontdektdooiLuukdeBloisvan
WRK,diedaar regelmatigwandelde.Toenhij
deenenadeanderebijzondere plant opmerkte,besloothijdezeontwikkelingbijtehoudenmetpotloodenpapieren fotocamera.
Maarwatisnuzobijzonder aandit stukje
natuur dateteenboekovergeschrevenis?
VolgensWRKzijn ertwee bijzonderheden.Indeeersteplaatsgebeutt het bijna
nooitinNederlanddatdenatuut helemaal
ongeremd haargangmaggaanendatishier
twintigjaar langhetgevalgeweest.Daardooriseengrotediversiteit aanplanten ontstaan,dieophun beutt weerhebbengeleid
toteengrotebelangstellingvan voorbijttekkendevogels.
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