ACTUALITEIT

ONDERZOEK NAAR NIEUWE AANPAK VERZILTING GRONDWATER

Het 'brakwater-concept
alszoethouder'
Opeenaanzienlijkaantallocatiestreedtverziltingvandewaterwinningop.Eennieuweenduurzame
oplossinghiervoorishet'brakwater-conceptalszoethouder'.Dezeinnovatiewordtmomentee!dooreen
clustervanbedrijvenonderzochtophaarhaalbaarheid.
Opeenaantalgrondwaterwinningen voor
dedrink-enindustriewatervoorziening treedt
alsgevolgvandegrondwateronttrekkingverzuringop:erwordtlangzaamsteedsmeer
diep(brak)grondwateropgepompt.De
omvangvanhetprobleemisgroot:opbasis
vaneenglobalestudieisvastgestelddatcirca
20procentvandehuidige grondwaterwinningenvoordedrinkwaterproductie metverziltingheeft ofkrijgt temaken(zieafbeelding i).
Momenteel wordtbijverzuringvande
bronalsvolgtgehandeld:eerstverminderingvandewaterwinning,danverandering
vandeinrichting vanhetputtenveld,vervolgenswinningvanrelatiefmeerondiepwater
entenslotte infiltratie vanzoetwater(aande
kust).
Dezeoplossingenzijn zelden duurzaam
tenaanzienvanhethandhaven vande
beschikbarehoeveelheidzoetgrondwateren
meestalgevenzeslechtsuitstelvande effectenvanverzuring.Bovendienkanverdrogingtoenemen.Alseen waterleidingbedrijf
deonttrekkingvermindert,zalheteenalternatievebronmoeten vinden.Hetmeestvoor
dehand liggendealternatiefis dezuivering
vanoppervlaktewater. Hierdoorzullende
milieu-effecten en kostensterk toenemenals
gevolgvandeuitgebreidezuiveringenher
chemicaliën-enenergieverbruik.

'De zoethouder'.
Eennieuwe,duurzameoplossingvoor
verziltende winningen kanwordengerealiseerdmet'dezoethouder'. Hierbij wordteen
kleinedeelstroom brakgrondwater onder
eenhuidige(verziltende)winning onttrokken.Bijeenjuiste locatieencapaciteitvande
'zoethouder' (debrakwaterput) ontstaat een
stabielfront tussen brakenzoet grondwater,
zodateenduurzame,nietverziltende situatieontstaat (zieafbeelding 2).Debrakke
deelstroomwordt behandeld volgenseen
breder toepasbaar, nieuw zuiveringsconcept:
'het brakwater-concept'.

Omdat brakgrondwater voordemeeste
toepassingen tezout is,wordt hetzoutmet
membraanfiltratie verwijderd, waarbij.het
voedingswater (brakgrondwater) gescheiden
wordtin(zoer)drinkwater eneenzoutereststroom(membraanconcentraat) (zieafbeelding3).Hetmembraanconcentraat wordt
teruggebracht indebodem,omdat lozenop
oppervlaktewater vaaknegatievemilieugevolgen heeft.

Aft). 1:

Normaalzijn chemicaliën noodzakelijk
omvervuilingvandemembranen te voorkomen.Inhetbrakwater-concept wordtde
hoeveelheid benodigdechemicaliën inhet
concentraat geminimaliseerd (mogelijk tot
nul!)dooreenonconventionele keuzete
makentenaanzienvanderecovery
(opbrengst)vandemembraanfiltratie: kies
eenlagerecovery(circa50procenr).Van
belangisdathetmembraanconcentraat op
eenduurzamewijze wordt teruggebracht.
Dediepteenplaatsdienenzogekozente
wordendatgeennegatieve milieugevolgen,
zoalsverdrogingenverzilting, ontstaan.

Belangrijkste vragen
Technischzijn onderdelen vanhetwinenzuiveringsconcept opdiverselocaties
reedsonderzocht enhaalbaargebleken:
• dehaalbaarheid van'dezoethouder'als
duurzameoplossingvoorverzuringisop
tweelocatiesreeds aangetoond;
• detoepassingvanmembraanfiltratieop
anaëroobgrondwater tenbehoevevan
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Afb. 2:

Degeo-hydrologischesituatie opveraltendewinlocaties(links),het 'brakwater-conceptalszoethouder'(midden)enab afzonderlijke brahxaurviinmng (rechts).

ontzouting iseenbewezentechniek.Het
effect vaneenlagerecoveryophetchemicaliënverbruik kanmetdehuidigeervaringenenberekeningsmethoden(ScaleGuardenSPM) goedworden ingeschat;
• infiltratie alsdefinitieve bestemming
vanmembraanconcentraat isbijWaterbedrijfGelderland onderzocht:zowel
technischals bestuurlijk.
Detechnische vragenvormenomdeze
redennietdebelangrijkste knelpunren.
Hetnieuweconceptiseconomisch aantrekkelijk. Bijtoepassen vande 'zoethouder'
opeenzuiveringwaarbij circatien procenr
brakwater moet wordengewonnen, bedragendemeerkosten vanhetreinewaterals
gevolgvandeextrawin-,zuiverings-en
infiltratiemiddelen slechts ongeveertwee
cent perkubieke meter.
Ookwanneer herbrakwater-concept als
afzonderlijke brakwaterwinning wordrtoegepast,zijn dekosten aantrekkelijk.Het
concept ismetglobaal6ocentper kubieke
meter (all-in)goedkoper dan traditionele
grondwaterzuiveringen met meerdan twee
filtrariestappen.
Hetwinnen engebruiken vanbrak
grondwater iseengedachtedie tegengesteld
isaandegebruikelijke gedachtengang.
Momenteelwordtgestelddathet verzilten
vaneenbronuitoogpunt vandewinningen
zuiveringvanwater ongewenst is.Metdit
conceptkanhetechterjuist aantrekkelijk
zijn ombrakgrondwarer tegebruiken.
Debelangrijkste knelpunten liggen

Afb. y.

Schematischeweergavevanhet'brakwater-concept'.Hetbrakke.grondwaterwordtmetmembraanfiltratietotproductwater^ezuiverd. Hetconcentraatinfiltreertindebodem. Omdesamenstellingvanhet
concentraatnietbodemvreemdtelatenworden,kiestmenderecoveryrelatieflaa^j.Daardoorzijn^eenof
na^enoe^j^eenchemicaliënnodigvoordebedrijfsvoeringvandemembraaninstallatie.

daarom ophetvlakvan niet-technische
aspecten,zoalshetverkrijgen vandraagvlak
bijoverheden (vergunningtraject), demaatschappij envanuit bedrijfstechnisch oogpunt (willenwewelbrakwater winnen?).

Project rooi
Eenclustervanbedrijven (HydronZuid
Holland,Waterleidingmaatschappij 'NoordWest-Brabant',WaterbedrijfGelderland,
HydronMidden-Nederland, HydronFlevolandenKiwa)onderzoekt momenteelde
haalbaarheidvanhetbrakwater-concept. Het
onderzoekvindtplaarsaandehandvaneen
pilotproject inRidderkerk(HydronZuidHolland).DeProvincieZuid-Holland neemt
ookdeelaanditproject.Opbasisvaneen
oriënrerendgesprekheeft zijnamelijkpositiefgereageerdophetconcept.Welsteltzedat
eengeslaagdonderzoekinRidderkerkgeen
garantiegeefr optoepassingvanhetconcept
aldaar.Inhetgrondwaterbeheersplan vande
provinciewordtdezewinningnamelijk vooralsnognietals duurzaam beschouwd.DeProvincieZuid-Hollandzietenkelebelangrijke
mogelijkeknelpuntendieinhetvervolgvan
hetprojectmoetenwordenuitgewerkt.Zo
wordtnieralleenonderzochtinwelkemate
toepassingvanhetconceptinRidderkerk
positiefwerkttenaanzienvanverzuringvan
debodem,maarookofgeennegatieve
milieu-effecten ontstaan alsgevolgvanhet
infiltreren vanhet membraanconcenrraat.

Aantrekkelijke bron
Methetproject wordendevoordelenvan
herbrakwater-concept opmilieu-enecono-

misch oogpunt onderbouwd voor:
• eenduurzame handhavingvanbestaandeenverziltende onttrekkingen;
• hetuitbreiden vandehuidige onttrekkingscapaciteit wanneer dezebeperkt
wordtdoor verzilting.Ditkan bijvoorbeeldgerealiseerd wordenoplocaties
waarverdrogingniet speelt,zodatop
verdrogendelocariesdeonttrekkingkan
worden gereduceerd;
• nieuweonrrrekkingen ten behoevevan
drinkwarer ofindustriewater opzowel
grotealskleineschaal.
Hetconcept kanhiermeeeen bijdrage
leverenaanhetrealiserenvandemilieudoelstellingvandrinkwaterbedrijven enindustrieën.
Onderzocht zalwordenofnaasthet aantonen vandeduurzaamheid en economische
voordelen,hetproject leidt totacceptatie
vandeinhetconceptgemaakte onconventionele keuzestenaanzienvanwinning,
zuiveringeninfiltratie van concentraat.
Wanneeraangetoond isdatdemilieueffecten vanhetbrakwater-concept gunstigerzijn danvanhetgebruikvanzoetgrondwater,isteverwachrendatdehaalbaarheid
vanhethandhaven enuitbreiden van
bestaandewinningen ofhet ontwikkelen
vannieuwe(brak) grondwaterwinningen
toeneemt.
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