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datmetcapillairenmeteengroterediameter
eeneffectievere luchtspoelingmogelijk is.Dit
wordtonderschrevendoordeTUDelft«1.
Nacircaviermaandenonderzoek,ismet
hetStorkCompactmoduleindeverticale
opstellingeenlangeduurproefvanongeveer
driemaanden uitgevoerd.Tabel5vatde
belangrijkste bedrijfsvoeringsparameters van
deverticaleopstellingmetdit membraan
samen.Debedrijfsvoering vandepraktijkinstallatieisdirectgebaseerdopdezeinstellingen.
Hetblijktbijdeintabel5beschreven
bedrijfsvoeringgoedmogelijkdevervuilingte
beheersen.Bijhettijdelijk opvoerenvanhet
flux tot 150l/m2hneemtdevervuilingweltoe,
maarnadateenmaalterugisgeschakeldnaar
eenfluxvan100l/m2hneemtdevervuiling
snelaf(zieookafbeelding3).
Alslaatstegeeft afbeelding 4hetverloop
vandegenormaliseerde transmembraandruk
weermetenzonderAirflush. Hetblijkt dat
Airflush, mitstoegepastbijdejuistewater-en
luchtsnelheden,eenuitersteffectieve reiniging
is.
Bewezen techniek
Doormiddelvanproefonderzoek enpraktijkervaringen isaangetoonddat ultrafiltratie
metAirflush eenrobuusteen bedrijfszekere
optieisvoordeverwerkingvanspoelwatervan
snelfilters.DoorWML,WLZenDHVWateris
Airflush vanuitconceptvorm uitontwikkeld
toteensuccesvolleenbewezentechniek.*
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Sindsbeginditjaar wordtvanuit lietLatcraalkanaaloppervlaktewater inherbekkenDeLange
l/lieteringenomenvoordeproductievan drinkwater.Dekwaliteitsbewakingvanhetintenemen
watervindtplaatsmeteencombinatievaneenbiologischearlywarningsysteem(BEWS)eneen
[ystsch-chemischmeetprogramma. Het{ysisch-chemischmeetprogramma bestaat uitsensormetingenvoortemperatuur, zuurgraad, zuursto),troebelheid enelektrischgeleidingsvermogen, aangevuld
metweekmonstersvoordiuron,atrazinecuzwevendsttrf.HetBEWSbestaat uiteenmosselmonitor
eneenalgentoximeter, waarmeedewaterkwaliteit on-linewordtbewaakt.DaarnaaststeuntWML
opdemeldingen vanAqualarm(RIZAJomvroegtijdig tewordengeïnformeerd overwaterkwaliteitsverslechteringen inde Maas.
Waterleidingbedrijven dieoppervlaktewateralsbronvoordrinkwaterproductie
gebruiken,zijnkwetsbaarvoorplotseling
optredendeverontreinigingendiehetzuiveringsproceskunnenverstorenofdezuivering
ongemoeidkunnenpasseren.Dezeverontreinigingenkunnenhetgevolgzijnvanbekende
effluenten vanindustriëleofagrarischeaard,
ongebruikelijke (eenmalige)lozingendooracti-
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Demosselmonitor.

viteiteninenomhetwater,riooloverstortenof
moedwillige(illegale)lozingenvanindividuele
overtredersofzelfsdoelgerichtesabotageacties.Hoeweldeoverheidtrachthetaantal
lozingen(alofnietzobedoeld)tebeperken,
blijft hetrisiconogaltijdbestaan.Vooreen
oppervlaktewaterbedrijf ishetdaaromvan
belanggoedopdehoogtetezijnvandekwaliteitvandegrondstof Hoeweldekansopeen
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dermategroteverontreiniginggeringis,kunnendegevolgenvoordevolksgezondheid
enormzijn indienietsdergelijkszichdaadwerkelijkvoordoet('highimpact,lowprobability').
Earlywarning-systemen (EWS)zijn
bedoeldomplotselingeveranderingen in
waterkwaliteit tedetecteren,ofweldirectbij
hetinnamepunt, danwelstroomopwaarts.Ze
zijnbedoeldomdeconventionelemonitoringssystemen aantevullenmetsnelle informatieverstrekkingoverwaterkwaliteit.Stofgerichteanalyseskunnen nietaltijd on-line
uitgevoerdworden,waardoor hetmeetresultaatnietophetmomentvanhetpasserenvan
eenverontreinigingbeschikbaar is.Bovendien
moetdaarbij voorafbekendzijn naarwelke
stoffen wordtgezocht,hetgeeninhetgeval
vanongelukkenenlozingenmeestalniethet
gevalis.Hetroutinematiganalyserenvaneen
grootaantalstoffen iskostbaarenonpraktisch.
Hetgebruikvaneeneffectgericht biologischEWS(BEWS) kaneendeelvandezeproblemenondervangen.Doordeinzetvanlevendeorganismen als'sensoren'wordtde
integralewaterkwaliteitalseffect on-line
gemeten.Omdatdeorganismenvooreen
breedscalavanstoffen gevoeligzijn, blijven
hierdoorminderverontreiniginenonopgemerkt.Zelfsstoffen waarvoor(nog)geenanalytischetechniekisontwikkeld,kunnenzo
wordengedetecteerd.
Tochishetookbelangrijk omrekeningte
houdenmetdebeperkingenvaneenBEWS.Zo
geeft hetsysteemgeeninformatieoverlange
termijneffecten vandewaterkwaliteit ophet
organisme.Eenalarmisalleeneenindicatieve
waardevoordeacutetoxiciteitvanhetwater
voorhetgebruikteorganismeenhetuitblijven
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Resultatenvandemosselmonitorop15april2000alsreactieopeentolueen^olfindeMaas.Tijdstipwaarop
mossel4,5,den7onßevccrgelijktijdig sloten.Mossel2en}warenopdatmomentdood.

vaneenalarmisgeengarantievoordeafwezigheidvanbezwaarlijkestoffen waarvoordeorganismenindemonitorgevoeligzijn.Ditkan
gedeeltelijk wordenondervangendoormeerderemonitorenmetverschillendeorganismen
naastelkaartegebtuiken,enzodoendegebruik
temakenvandespecifiekegevoelighedenvan
deorganismenvoordiverse stofgroepen.
Welk systeem is geschikt?
Belangrijk bijdekeuzevoorenimplementatievaneenBEWS isdateenduidelijke monitormgsstrategiebestaat.Belangrijkevragendie
hierbij moetenwordenbeantwoord,zijn:
• Welkestofgroepen zijn vooralvanbelang
opdebetreffende locatie?
• Watzijndepotentiële verontreinigingsbronnen terplaatse?

De mosselmonitor
Hetprincipevandemosselmonitor isgebaseerdopdewerkingvandemosselzelfalssensor
voordekwaliteitvanhetwaterwaarindemosselzichbevindt.Bepalendhierbij isdestandvan
deschelphelften tenopzichtevanelkaar.Bijnormaalwelbevindenzullende schelphelften
gemiddeldvoor70tot80procentvandemaximalestandgeopendzijnvoorhetopnemenvan
voedselenzuurstof Slechtsafentoezullendemosselenvoorkortetijd hunkleppensluiten.
Indieneenverontreiniginginhetwaterwaargenomenwordt,kunnendemosselendaaropverschillendemanierenopreageren:
• Deschelpenblijvengedurendelangeretijdgesloten;
• Deschelpenvertoneneenverhoogdematevanactiviteitdoorfrequenter openendichtte
gaan(hetzogenaamde'klepperen');
• Degemiddeldeopenstand vandeschelpenwordtgedurendeeenbepaaldeperiodeverlaagd
(tenopzichtevande70-80%normaal);
• Ervindthelemaalgeenbewegingmeerplaats,deschelpenblijven wijderopenstaandande
normalemaximaleopenstand('gapen';ditgebeurtalsdemosselnietmeerleeft).
Hiertoeisdemosselvoorzienvansensorendiedeafstand tussendebeideschelphelften meten.
Meteencomputerwordthetgedragvanachtdriehoeksmosselen (Dreissenapolymorpha)inde
monitorgeregistreerdengeëvalueerd.Ingevalvansignificante gedragsafwijkingen vande
mosselen,wordteenalarmgegenereerd.

•
•

Hoewordtmetalarmeringen omgegaan?
Welketechniek(en)is(zijn)hetmeest
geschiktvoortoepassing?

Technischgezienmoetendegeselecteerde
monitoringssystemenzonderveelmenselijk
ingrijpen goedkunnen functioneren ensnel
(liefst binnenenkeleminuten)waterkwaliteitsgegevens kunnen aanleveren.Eenvolgendestapisomervoortezorgendardeze informatiesnelenopdejuistemanierwordt
geïnterpreteerd, waarna-indiennodig-passendemaattegelenkunnen worden getroffen.
BijdeselectievaneenBEWSmoetende
eisenvantechnische,economische, bedrijfsorganisatorischeenmaatschappelijke aardtegen
elkaarafgewogen worden.Omaldieverschillendecriteriatenopzichtevanelkaartekunnenwegen,werddaarom voordesituatie bij
WPHeenmulricriteria-analyseuitgevoerd.De
gehanteerdecriteriavoordekeuzevaneen
BEWSvoorWMLzijn:
• degevoeligheidvoorherbiciden,zware
metalen,pesticidenendiverseorganische
verbindingen (fenolen,gechloreerdealifaten),
• dereactietijd (detijdvoormeting,interpretatieenhetstartenvaneenactiemag
maximaalcircatweeuurbedragen),
• on-linetechniek(continue bemonstering
enmeting),
• destatusvanbewezentechniek(integenstellingtottechniekendiezichnogineen
experimenteel stadiumbevinden),
• deinterpretatie(eenduidig),
• hetdraagvlak(zowelbinnenalsbuitende
organisatie),
• deaanschafkosten (eenmaligeinvesteringskosten),
• dejaarlijkse onderhoudskosten endaarH 2 O ji 10-2002
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meesamenhangend deonderhoudsinrensiteic.
Aandehandvandezecriteria isvervolgens
eenaantalverschillendebiologischeEWSgeïnventariseerdophungeschiktheid voortoepassingbijWPH.Ditleiddeuiteindelijk totde
keuzevooreenmosselmonitor (Deltaconsult)
eneenalgentoximeter(BBE)(ziekadersen
foto's).
Implementatie
Bijdeimplementatievanbeidesystemen
ishetallereerstvanbelangomdebasisinstellingenenconditiesvasttestellen,waarbijde
monitorroutinematigmoetkunnen functioneren.Indetweedefasewordtmetbehulpvan
spike-testendereactievanhetsysteemopvoor
hetstroomgebied relevante verontreinigingen
onderzocht.
Alseersteonderdeelvanhetearlywarning-systeemvoorWaterproductiebedrijf Heel
werdop13 oktober 1999demosselmonitor
geïnstalleerd bijsluisHeelinhetLateraalkanaal.Medio2001 wetddemosselmonitor
naarhetinnamewerkverhuisdenwerddaar
ookdealgentoximeter geïnstalleerd.Sinds
begin2002zijnbeide monitoringssystemen
volledigoperationeel.

hiervaniseenaantalmogelijk relevantestoffenaangewezen.
Ditzijnvoordelandbouw:
• bestrijdingsmiddelen: atrazineendiuron;
voorhetvetkeer/bedrijfsmatige activiteiten:
• indicatoren vanbrandsroffen vanschepen
(ingevalvanscheepvaartongelukken):
tolueen;
• oplosmiddelen:trichlooretheen,trichloorethaan,dichloormethaan;
• tributylfosfaat (werdindeperiode19951997zesmaalalscalamireuzeverontreiniging aangerroffen);
• anderebedrijfsmatige activiteiten;
voorderwzi:
• zwaremetalen:koper,lood,cadmium,
kwik,nikkelenzinkinverbandmethet
aanbodaanindustrieel afvalwater.
Demosselmonitor werdgetestmetvijf
verschillendespike-vloeistoffen: eenoplossing
vanzinksulfaat, eenoplossingvanlood-,
koper-,kwik-,nikkel-enzmkzouten,tolueen,

trichlooretheen entributylfosfaat. Hoewelniet
allespike-testen eenduidelijke detectielimiet
voordeonderzochtestoffen hebbenopgeleverd,kaninhetalgemeenwordengeconcludeerddatdemosselmonitor diecalamiteuze
veronrreinigingenwaarvoormosselengevoelig
zijn,vannormalewaterkwaliteit kanonderscheiden.
Tolueencalamiteit op 14 april 2000
Op14april2000werddoorRIZAinEijsden
eentolueenverontreiniging geconstateerd,
waatbijinhett2-uurverzamelmonsteteen
concentratievant30|jg/ltolueenwerdgemeten.Onduidelijk isechterhoehoogdepiekconcentratieinhetwaterisgeweest.Viermosselenhebbengereageerd(afbeelding 1),wat
blijkt uithetfeitdatzeongeveer gelijktijdig
slotenophetmomentdatdeverontreiniging
hetLateraalkanaalpasseerde.Hettijdstip van
passerenvandeverontteinigingsgolfwerd
berekend metbehulpvanDYNAMAAS,een
simulatiemodelvanRijkswaterstaat. Mogelijk
bevondzichtijdens detolueencalamiteitvan

Deal,genmomtor.

De mosselmonitor
Vanbelangbijdeinstallatievandemosselmonitorishetafregelen vandegevoeligheid:hetaantalmosselendatgelijktijdig een
gedragsverandering tezienmoetgevenende
minimaletijdsduur datdeze veranderingzich
voordoet.
Indeloopvandeperiodewaarindereferentiegegevenszijnopgebouwd,zijndeinstellingenvandemosselmonitor voorwat betreft
dealarmwaarden meerderemalengewijzigd
omdezeoptimaalopdelocalesituatietekunnenafsremmen.Opdiemanierwordtzoveel
mogelijk voorkomendatvalspositievealarmenoptreden.Eentegevoeligeinstellingkan
leidentoteenvalspositiefalarm,alsmeerdere
mosselenbijtoevaltegelijkertijd evensluiten,
zondetdathiereen verontreinigingsoorzaak
vooris.

De algentoximeter
Reactievermogen
Hetreactievermogen vandemosselmonitordientgerichttezijnopcalamiteitendiein
hetstroomgebied vandeMaas,hetLateraalkanaalendeSleijebeekzoudenkunnenvoorkomen.Debelangrijkste risico'svoordewaterkwaliteitzijnafkomstig vandelandbouw,
locaalverkeer(autoenscheepvaart)en
bedrijfsmatige activiteitendirectlangsde
watergangen.IndeSleijebeekmondtbovendieneenrwziuitdiezowelhuishoudelijk als
industrieelafvalwater verwerkt.Opgrond
34
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DeBBE-algentoximetetmeetdeacutetoxiciteitvaneenwatermonstervooralgendiereageren
opschadelijkestoffen doorveranderingen inhun fotosynthetisch gedrag.
Ondernormaleomstandigheden wotdtongeveer98procentvandedooralgenopgenomen
energie(zonlicht)gebruikrvoorfotosyntheseprocessen ofafgevoerd indevormvanwarmte.De
overigetweeprocentwordtuitgestraald indevormvanfluorescentie.Alshet fotosyntheseproceswordtverstoord(bijvoorbeeld doorherbiciden),wordtdeovertolligeenergie gedeeltelijk
ookafgevoerd viafluorescentie.Grofweg kanwordengestelddathoeslechterdefotosynthese
verloopt,destemeerfluorescentieoptreedt.Deveranderingen influorescentie,dieoptredenals
gevolgvaneentoxischestofinhetmonsterwater,wordenmetdealgentoximeter gedetecteerd
doormiddelvaneenfotocel.Bijsignificante afwijkingen wordteenalatmgegenereerd.
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oorzaakt.Ookafstemming met andete meetlocaties in deMaas kan hictbij een rol spelen.
Her alarmcontact van de monitoren is ten
tijde van het uitbrengen van dit artikel wel
aangesloten op het besturingssysteem, maar
dezeprocedure bevindt zich nog in een testfase.Wellicht isverdereafregeling van de alarminstellingcn in relatie tot de ingenomen
waterkwaliteit nodig om het aantal alarmmeldingen cq.deduur van deinnamestops in
overeenstemming tebrengen met het innamebeleid.

Conclusies
9:36 10:19 11:02 11:45 12:28 13:12 13:55 14:38 15:21 16:04 16:48

Time
Aß.2:

Resultatenvandespike-testvandeal^enmonitormet Huron. • =Inhibition, • =Activechlorophyll

14/15april ook nogeen andere stofin het
water, waaropdemosselen hebben gereageerd,
maar die doordechemische analyses niet werd
waargenomen. Eenbelangrijke conclusie isdat
demosselmonitor op 15 april 2000goed heeft
gefunctioneerd: erwerd een duidelijk signaal
afgegeven dat overeenkomt met een voor inname ontoelaatbatc slechte waterkwaliteit.

De algentoximeter
Deinstallatie van de algentoximeter vond
direct bij het innamewerk plaats,niet eerst op
locatieSluisHeelzoals bij de mosselmonitor.
Tijdens deimplementatie bleekdat de voorfiltratie van het Maaswater van cruciaal belang is
voor het goed functioneten van demonitor, in
verband met verstopping van de wateraanvoerslangen en dedunne slangetjes in het
appataat zelf Overigens isook vootde mosselmonitor een voorfiltratie van het aangeboden
water van belang.

monitor goed in staat iscalamiteiten met herbiciden in het Maaswater te detecteren.

Vervolgacties
Van belang voor eengoede innamebewaking ishet omzetten en integreren van alle
verzamelde data tot bruikbare informatie die
leidt tot een eenduidig innamebeleid. Indien
demonitoren een alarm geven,moet duidelijk
zijn opbasis van welkecriteria dit alarm isver-

Beidebiologischeearly warning-sysremen
zijn geplaatst en operationeel gemaakt opde
locatie bij het innamewerk.De tolueencalamiteit in april 2000toont aandat het BEWScalamiteuze verontreinigingen waarvoor algen en
mosselen specifiek gevoeligzijn, van de normaleMaaswaterkwaliteit kan onderscheiden,
zodat de kwaliteit van het ingenomen water
effectief en on-line kan worden bewaakt. Op
deze manier kan worden voorkomen datexcessieveconcentraties van deze verontreinigingen
in het spaarbekken en in het vervolgtraject van
dezuiveting tetechtkomen.

Foto:MCMProductions.

Reactievermogen
Op 30oktober en 13 november 2001werden spike-testen uitgevoerd met dealgentoximeter. Doel van deze testen wasde instellingen vandealgentoximeter teoptimaliseren en
om tekunnen vaststellen hoedeze teageert op
verontreinigingen. Deproefoplossing van5
Mg/1diuron veroorzaakte een alarm fafb. 2).
Omdat detweede proefmet 2ug/1diuron wel
een reactie,maar geen alarm veroorzaakte(de
grenswaarde voor een alarm wasingesteld bij
tien procent 'inhibition'),werd het vooralsnog
niet zinvol geacht een derdeproefmet 0,5pg/1
diuron uit te voeren.Tijdens de beidespiketesten werd het afvalwater met daarin de
spike-vloeistoffen opgevangen in het afvalvat.
Dit werd vervolgens viaKiwa afgevoerd.
In het algemeen kon uit deresultaten van
despike-testen worden geconcludeerd dat deze
H 2 0 # 10-2002
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