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Kunstmatigeinfiltratie
scoortgoed
DehuidigevormvankunstmatigeinfiItratie blijkt eenduurzametechniekvooropslagenkwaliteitsverbetering vanrivierwater.Zoluidtdeconclusie,nadatdebalansisopgemaaktvandechemische
processendieoptredeninterreinenwaardezevormvanwaterbehandeling toegepastwordt.Kunstmatigein/iltratiebestaatindezecontextuiteenbodempassagewaarbijoppervlaktewaterviaeen
bekkendebodem ingaat enopa/standweerwordtteruggewonnen. Verdereverhogingvanduurzaamheidenrendementvandezetechniekismogelijkviaaanpassingen 'opmaat'.Debevindingen
vanhetonderzoekzijn belangrijk bijhetmakenvanstrategischekeuzesophetgebiedvanwaterbehandelingendepraktischeuitvoering daarvan.
Omgoedinzichttekrijgen inde(balans
van)chemischeprocesseninterreinenmet
kunstmatigeinfiltratiezijninviergebieden
uitgebreidemetingenverrichtaan infiltratiewatet,bodem,grondwater, teruggewonnen
waterenhemelwater.Inallegevallen betreft
hetgebiedendiebestaanuiteennatuurterrein
metkunstmatigeinfiltratiegrenzendaaneen
natuurterreinzonderdezeingreep.Driegebiedenliggenindekuststrook,namelijkbijWijk
aanZee,ZandvoortenScheveningen.Eén
gebiedbevindtzichindebuurtvanEnschede.
Terbeoordelingvandegemeten concentraties vanverschillendestoffen zijn verontreinigingsindices ontwikkeld.Detoegepaste
indexvoordeverontteiniging vanwateris
deWAPI(WaterPollution Index).Voorde
bodem isditdeSOPI(SOilPollutionIndex)
envoorhet totalesysteemCHEMIN(CHEmischeMilieu-index voor INfiltratiegebieden).Demethode dieisopgezetomhetrisicointeschatten vanhetvrijkomen van
sporenelementen enzuur indebodemis
CRITIC(CriticalRatioofIronsulfidesTo
InorganicCarbon).Methetnieuw ontwikkeldemodelAMORIDE (AtMOsfeRIsche
Depositie)isdeatmosfetische depositieop
deterreinen berekendopgrond vanconcentraties indelucht.Voorhetdoenvanvoorspellingen overuitlogingvandebodem bij
kunstmatige infiltratie ishet modelEasy
leacher uitgebreid. Ditiseeneenvoudigstofttansport/uitspoelingsmodel opgrondvan
massabalansen, kalk-koolzuurevenwichten
empirischebeslisregels.

Bevindingen
Detotaleverontreinigingvanbodemen
waterindegebiedenmetinfiltratieblijktinde
huidigesituatievijfmaal hogerdanhet
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natuurlijkachtergrondniveau,inééngebied
15maal.Vanenigeoverschrijdingvaninterventiewaatdenisechterabsoluutgeensprake.
Deverontreinigingisvooralafkomstig uithet
aangevoelderivierwatereninminderemate
uitdeatmosferische depositie.Daarmeeisde
situatiezeersterkverbeterd tenopzichtevan
dejatenzeventig.Toenlagindemeestegevallendeverontreinigingcirca450maalbovende
achtergrondwaarde.Deverbeteringisvooral
hetgevolgvanverbeterdevoorzuivering,verminderdechloringinhetaanvoersysteemvoor
rivierwaterendehogerekwaliteitvanMaasenRijnwater doorsaneringvanlozingen.
Ingebiedenzonder infiltratie ligtde
matevanvetontreiniging ongeveer twee

maalhogetdandenatuutlijke achtergrond
endaarmeesignificant lägetdan interreinen met infiltratie. Ookhier iseenverbeteringtezien tenopzichtevandejaren'70,
toeninditsoorr tetreinen deverontreinigingcircavierkeerhoger wasdande
natuurlijke achtergrond.Deverbeteringis
hoofdzakelijk hetgevolgvan vermindering
vanatmosferische depositiemeteen factor
drie.Momenteelzorgt atmosferische depositienogvooreenverhogingvandeverontreinigmgsgraad vanhetaangevoerde oppervlaktewater meteenfactor 1,1tot r,8.Het
gaat daarbij vooralomzwaremetalen,lindaan,PAKenammonium. Overigens leidt
ontwijking uitdeinfiltratiebekkens naarde
atmosfeer toteenconcentratiedaling van
vluchtigeorganische microverontreinigingen(veelalmet factot twee).
Divetscanorganischeenorganische
microverontreinigingeneenaantal(zware)
metalen (barium,cadmium,nikkel,looden
zink)latenenigeophopingzien indebodemslibvaninfiltratiebekkens endeonderliggendezandlaag.Inhetverledenvondinde
infiltratieterreinen ophopingindebodem
plaatsvanfosfaat enfluoride, tegenwoordig
treedtechteruitspoelingop.Verdervindt
uitspoelingplaatsvanminder milieu-kritischestoffen, zoalskalk,organischestof,
ijzer(hydr)oxiden, mangaanoxidenenpyriet.
Voorspellingvandechemischesituatieinde
bodem,gebaseetdopberekeningen met het
genoemdemodel,laatindemeeste terreinen
eenstetkeafname zien(meerdaneen factor

Schematischedoorsnedevaneennatuurgebiedmet('+)enzonder(-)kunstmatigeinfiltratie(KiO),inclusiefdeonderzochtemeetpuntenenstqjjên.

20-25 macro's
10-20 sporenelementen
30-40 PAK, OCP- PCB
ca.200 vluchtige OMIVE: GC-MS
ca.700 OMIVE via XAD: GC-MS

17 bulkeigenschappen
16 sporenelementen
16 EPA-PAK
25 OCPtPCB; EOX
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Kunstmatige Infiltratie (KIO)
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voorzuivering
transport
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Eind1999wasminderdandehelftvandeWaalse
bevolkingaangeslotenopéénvande270watcrzuiveringstations.OmdatdelenvanWallonië
dunbevolktzijn ishetmoeilijkallehuishoudens
aantesluitenop het1ioleringsuct.Daarommoedigtderegeringhuishoudensenbedrijvenaanom
eenindividueleajvalwaterzuivering tenemendoor
eensubsidieteverstrekken.
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Hetonderdeelbodempassoflebijeendoorsnee-systeemvoorkunstmatigeinfiltratie,met^cschematisecrdcdwarsdoorsnede, hydrogeologischeopbouw,gron<lwaterstromingspatroonenruimtelijkeverdelingvanredoxmilieus(de'
chemische'master-variabele'bijkunstmatigeinfiltratie).

twee)vanammonium, tweewaardig ijzer,
tweewaardigmangaan enarseen.Eensterke
toename(circaeenfacror twee)treedtopvoor
zuurstof,nitraat,lindaanencesium-137.
Dezeprocessenvanuitlogingenophoping
spelenzichechterafopeentijdschaal van
duizendenjaren.Vandaardatdeconclusie
gerechtvaardigd isdatdechemische situatie
indebodemrelatiefstabiel,dus duurzaam,
is.Bovendien isdeberekende accumulatie
vanorganischeen anorganische microverontreinigingzogering,datnergens milieunormen worden overschreden.
Hetchemischemilieuinterreinen met
kunstmatige infiltratie isteoptimaliseren
doorverdereverbeteringvandekwaliteitvan
rivierwater(dooreenlagerebelastinginhet
stroomgebied metondetmeerorganische
microverontreinigingen ennittaat).Verder
zouselectiefmeerwatetmoetenwordeningenomenalsdekwaliteitgoedis.Verdereverbeteringvandevoorzuiveringisooknogeen
mogelijkheid.Afhankelijk vandeomstandighedenmoetmeerzwevendsrof fosfaat of
ammonium verwijderd worden.Endoorhet
systeembeterteisolerentenopzichtevande
omgevingvermindertdehoeveelheid geïnfiltreerdoppervlaktewatet die 'vetdwijnt'.
Uitberekeningen met hetmodelvolgt
datverbeteringvanhet zuiveringsrendementvankunstmatige infiltratie ondermeer
mogelijk isdoorverlengingvandebodempassage.Tevensblijkt datvergaandevoorzuiveringdevoorkeur heeft boveneenvoudige
voorzuivering.Intensievere voorzuivering
zorgrnamelijk vooreenmindersnelleaan-

groeivandesliblaagindebekkens(doorlagerebelasting metzwevendstofenfosfaat).Verkortingvandebodempassageincombinatie
meteenhogeretoevoerisnietgunstig,onder
anderedooreengeringereverwijderingvan
eenaantalstoffen, desnellereslibaangroei,
snellereuitlogingvanvoorkwaliteitsverbeteringnoodzakelijke bodembestanddelen en
minderafvlakking van kwaliteitsfluctuaties
inaanvoerwater.Verdiepingvandeterugwinningrotzuurstofloze grondwaterpakkettenpaktpositiefuitvanwegedetoegenomen
verwijdering vannitraat,tadionucliden en
afbreekbare organischemicroveronrreinigingen,afvlakking vankwaliteitsfluctuaties en
extraverwijdering vanpathogenen.

Advies
Bijstrategische keuzesvoor waterbehandelingdient kunstmatige infiltrarie meegenomen teworden alsduurzamevormvan
waterbehandeling met eengoedzuiveringsrendement.Aanbevolen wordtombijdeuitvoeringvandezetechniekdeeerder genoemdemogelijkheden voorverbeteringvan
duurzaamheid enrendement toetepassen.
Bijhetoverwegen vandiverseopties kan
men met hetmodelEasy-Leacher berekenen
watdegevolgenzijn voordeophoping inen
uitlogingvandebodem,alsmedevootde
waterkwaliteit.C
Voorverdere,informatie:dr.PieterStuyfzand
vanKiwa(030)6069552ofvere-mail:pieter.stuyfzand@kiwa.nl.Hetonderzoekenderesultaten
staanbeschreveninKiwaMededeling126'Balans
vanmilieugevaarlijkestoffen innatuurterreienmet
enzonderkunstmatigeinfiltratie'.

Omdat 85 procentvandehuidigeIBA's
nietblijkt tewerken (!),heeft deWaalselegering besloten omdegemeenten aantespotenwatetzuiveringsinstallaties perwijk te
bouwen.Degemeenten krijgen daarvoor
subsidiesenfiscale voordelen.OokdesubsidiesvoorIBA'sgaanomhoog,vanmeerdan
3000gulden naar 5500gulden perunit.Verderheeft deWaalseregering besloten het
volledigeWaalseGewesttekwalificeren als
'gevoeligezone'.Hierdoor moetenalleafvalwaterzuiveringsinstallaties meteencapaciteitvanmeerdan 2000i.e.een denirrificatieendefosfatisatie-installatie aanbrengen.
Tenslotte trektderegeringvoordeperiode
2000rot2005 bijna tweemiljard gulden uit
voorinvesteringen in afvalwaterzuiveringsinsrallaties,hetrioleringsnet enmaatregelenomoverstromingen tevoorkomen.
OokhetVlaamsewaterzuiveringsbedrijf
Aquafin geeft aandatde afvalwaterzuivering
inBelgiëverbeterd moetworden.In antwoordopvragenvandeEuropesecommissarisvoorLeefmilieu, Wallström,geeft het
bedrijfaandatdeaanpakvandewaterzuivering inBelgiëachterblijft bij deEU-richtlijn.
Deaanpakvandeafvalwaterzuivering in
Belgiëhoortvoor2005voltooid zijn, omdat
opdiedatum volgensEuropese richtlijnen al
hetafvalwatet behandeld moetzijn voordar
hetwordtgeloosd.«[

H 2 0besreedtop6aprilextraaandachtaan
proceswaterinalzijn facetten.Alsueen
bijdrageaanditthemanummer wiltleveren,laatditderedactiedanzosnelmogelijkweten.Aangemeldeartikelen kunnen
totdriewekenvoorde verschijningsdatum
aangeleverd worden.Voormeer informatie:
(010)4274165.

Op1junivolgteenspecialoverriolering.
Hiervoorgeldtalsuiterste aanleverdatum
4mei.
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