Technische aspecten van geavanceerde waterzuivering en waterkwaliteit
Deel 2

Inleiding
In het kader van de uitbreiding van de
zuivering bij een aantal Nederlandse
waterleidingbedrijven is op 28 en
29 september 1993 door Metropolitan
Water District of Southern California en
KIWA een workshop gehouden. In de
workshop is een groot aantal waterzuiveringstechnieken aan de orde
gekomen. Het zwaartepunt van de
workshop lag op het gebied van desinfectie en oxydatie, waarvan een verslag
is verschenen in nummer 24 van H 2 0 . In
het tweede deel van de workshop, dat in
dit verslag wordt beschreven, is uitgebreid
aandacht geschonken aan bescherming
van waterwingebieden, 'enhanced
coagulation', afvalstoffen, flotatie, biofilmvorming, ontharding, membraanfiltratie,
diepinfiltratie en nieuwe, op zuiveringsonderzoek gerichte, analysemethoden
voor bestrijdingsmiddelen.
Bescherming waterwingebieden
Ir. C. G. E. M. van Beek (KIWA) behandelde de bescherming van grond- en
oppervlaktewater, in het bijzonder binnen
intrekgebieden. Bronnen van verontreiniging zijn atmosferische depositie,
lozingen, ongelukken en gebruik. Verontreinigingen in oppervlaktewater zijn ten
dele afkomstig uit kwel van grondwater.
Bij 'gebruik' kan voor grondwater gedacht
worden aan bestrijdingsmiddelen en voor
oppervlaktewater aan houtconserveringsmiddelen of anti-aangroeimiddelen bij
boten.
Aan bestrijdingsmiddelen werd veel
aandacht gegeven. Aangezien daarvoor tot
voor kort geen normen met betrekking tot
het milieu bestonden, werd de toelating
nagenoeg volledig gedomineerd door
landbouwkundige belangen.
Bestrijdingsmiddelen zijn ingedeeld in
middelen behorende tot respectievelijk de
zwarte lijst, de witte lijst met beperkingen
en de witte lijst. De meer dan 200 bestrijdingsmiddelen op de witte lijst mogen
overal worden gebruikt. De 13 middelen
op de witte lijst met beperkingen mogen
onder bepaalde omstandigheden (seizoen,
organische stofgehalte van de grond)
binnen grondwaterbeschermingsgebieden
worden toegepast. De 26 middelen op de
zwarte lijst mogen niet binnen grondwaterbeschermingsgebieden worden
toegepast.
Momenteel worden de bestrijdingsmiddelen in het kader van het Meerjarenprogramma Gewasbescherming opnieuw
beoordeeld. Gedurende de eerste fase
(voor 1995) zullen bestrijdingsmiddelen
worden gesaneerd:
- die volgens de berekeningen met het

CTB-computerprogramma (Commissie
Toelating Bestrijdingsmiddelen) een
concentratie van 10//g/l op 1tot 2 m
diepte overschrijden (40 middelen, o.a.
aldicarb en bentazon);
- die in een concentratie groter dan
0,1 .«g/l in het grondwater zijn aangetroffen (24 middelen, o.a. aldicarb,
amitrol, atrazin en diuron);
- die eco-toxicologische normen in
oppervlaktewater overschrijden
(<0,1»LC50 voor vissen, of L(E)C50
voor algen of kreeftachtigen)
(38 middelen, o.a. anilazin en dinoterb);
- met een persistentie in de bodem
(DT S0 ) van meer dan 180 dagen
(18 middelen, o.a. bromacil en dikegulac).
Gedurende de tweede fase, na 1994,
zullen bestrijdingsmiddelen worden
gesaneerd die volgens de berekeningen
met het CTB-computerprogramma een
concentratie van 0,1 fjg/\ op 1tot 2 m
diepte overschrijden (23 middelen, o.a.
atrazin en metribuzin).
Voor 2.000 zullen bestrijdingsmiddelen
worden gesaneerd:
- die eco-toxicologische normen in
oppervlaktewater overschrijden
(22 middelen, o.a. atrazin en metribuzin);
- met een persistentie in de bodem
(DT S0 ) van meer dan 60 dagen
(46 middelen met o.a. atrazin en
triadimefon).
Omdat de Bestrijdingsmiddelenwet geen
milieunormen bevat, bleek het tot nu toe
niet mogelijk bestrijdingsmiddelen op
grond hiervan te verbieden; eerst moet de
wet worden aangepast. Sanering staat
overigens niet gelijk aan een verbod, het
kan ook (gewas)toepassingen betreffen.
Een bestrijdingsmiddel zal worden
verboden indien het op een diepte van
10 m in een concentratie groter dan
0,1 .«g/l na een reistijd van 4 jaar wordt
aangetroffen. Dit criterium is onwerkbaar,
en mocht (toevallig) wel een middel
worden aangetroffen, dan wordt lang op
de feiten achter gelopen, en is een langdurige grondwatersanering noodzakelijk.
Conclusies uit de voordracht zijn o.a.:
- kwel (van grond- naar oppervlaktewater) resulteert in langdurig lage concentraties van persistente mobiele bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater;
- vele regelingen zijn zo gecompliceerd
dat zij nauwelijks zijn te controleren;
- een verbod van bestrijdingsmiddelen
om reden van het milieu bleek niet
mogelijk aangezien de wet geen milieucriteria bevat;
- sanering van bestrijdingsmiddelen
betekent niet een algemeen verbod, maar
kan ook betekenen beperking tot toepassing tot met name genoemde teelten.

Desinfectie
In de Verenigde Staten is in toenemende
mate behoefte aan informatie over de
aanwezigheid van ziekteverwekkende
micro-organismen in het aangevoerde
ruwe water. Deze informatie is nodig voor
het beoordelen van de mate van desinfectie die nodig is voor het bereiden van
hygiënisch betrouwbaar drinkwater. De
Surface Water Treatment Rule (SWTR)
vereist een bepaalde minimumverwijdering voor ziekteverwekkende organismen
in de zuivering. Een hogere mate van verwijdering kan in de toekomst worden
voorgeschreven (Enhanced SWTR)
wanneer blijkt dat de in de SWTR voorgeschreven eliminatiecapaciteit door een
sterkere verontreinigingsgraad van de
grondstof onvoldoende is. R. L. Wolfe,
Ph.D meldt dat Metropolitan gedurende
een periode van een jaar een uitgebreid
meetprogramma heeft uitgevoerd waarin
aantallen pathogène organismen
(virussen, Giardia-cysten en
Cryptosporidium-oöcyslen en ook
Legionella) in ruw waterbronnen en drinkwater zijn vastgesteld volgens conventionele en 'molecular based' methoden.
Opmerkelijk was dat slechts in 5 (8,6%)
van de 58 monsters Giardia-cysten zijn
aangetroffen, waarbij de aantallen
varieerde van 0,25 tot 1,5 cysten per 1001.
In 14 van de 58 monsters werden
oöcysten van Cryptosporidium gevonden, in
aantallen van 0,25 tot 1,77 per 100 1.In 5
van de monsters werden virussen aangetroffen, terwijl Lé'£,zoM<?//a-bacteriën met
de directe immunofluorescentie methode
werden waargenomen in alle monsters.
Seizoensinvloeden konden bij deze
metingen niet worden waargenomen.
Gezien het belang voor Metropolitan om
te beschikkken over een goede database
voor het vóórkomen van pathogenen in
het ruwe water, zal Metropolitan metingen
naar deze organismen voortzetten. Hierbij
zal tevens aandacht worden besteed aan
het verbeteren van de detectiemethoden.
Prof. dr. ir.J. C. Schippers (KIWA) merkt
op dat de verwijdering en afdoding van de
huidige indicatororganismen niet
representatief zijn voor de verwijdering en
afdoding van Giardia-cysten. Sporen van
sulfiet-reducerende Clostridiazijn beter
geschikt als indicator voor Giardia-cysten.
Clostridia-sporen worden in de VS bijna
niet gemeten.
Dr. ir. D. van der Kooij (KIWA) schetste
de ontwikkelingen in de inzichten in
Nederland betreffende de bedreigingen
die ziekteverwekkende micro-organismen
vormen voor de drinkwatervoorziening.
De pathogène protozoën Giardia en
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Cryptosporidium, die onder meer in
Verenigde Staten en Groot-Brittannië via
het drinkwater epidemieën hebben
veroorzaakt, komen ook voor in het
oppervlaktewater in Nederland. Deze
organismen zijn aanwe/.ig in de vorm van
(oö)cysten en zijn veel beter bestand
tegen ozon en chloor dan de bacteriën van
de coligroep die dienen als indicator voor
fecale verontreiniging. Daarnaast is
gebleken dat voor virussen veel hogere
eisen aan de drinkwaterkwaliteit moeten
worden gesteld dan tot voor kort het geval
was. In de Verenigde Staten zijn berekeningen uitgevoerd op basis van informatie over de relatie tussen blootstelling
aan ziekteverwekkende micro-organismen
en het daarmee gepaard gaande infectierisico. Hierbij wordt uitgegaan van een
acceptabel infectierisico van 1 per
10.000 personen per jaar. Voor virussen
leidden deze berekeningen tot een richtwaarde van <1 / 4.500 m \ Voor Giardia is
een richtwaarde van <1 /150 m
berekend.
Een andere bedreiging voor de consument
vormt nagroei van bacterietypen die
ziekteverwekkend kunnen zijn bij mensen
met verminderde weerstand (zgn. opportunistisch pathogenen), bijvoorbeeld
Legionella,Aeromonas, en Mycobacterium
soorten, in het drinkwater tijdens distributie en in drinkwaterinstallaties. Nagroei
wordt in Nederland bestreden door het
produceren van biologisch stabiel drinkwater. Tevens is het van belang dat de
materialen, waarmee het drinkwater
tijdens distributie in aanraking komt, niet
groeibevorderend zijn.
Met behulp van de richtwaarden en informatie over het vóórkomen van de ziekteverwekkende micro-organismen in het
ruwe water kan de door de zuivering te
realiseren mate van verwijdering en/of
afdoding worden vastgesteld. Het overgrote deel van het drinkwater in Nederland wordt bereid uit water dat een
bodempassage heeft ondergaan. Deze
bodempassage leidt tot een vergaande
verwijdering van micro-organismen. Een
deel (circa 20%) van het drinkwater in
Nederland wordt echter direct uit oppervlaktewater gewonnen. Belangrijke
processen voor de eliminatie van de
ziekteverwekkende micro-organismen zijn
coagulatie/filtratie, desinfectie (chloor/
ozon/uv-straling) en langzame zandfiltratie. Het beoordelen van de veiligheid
van de zuiveringsprocessen die in Nederland worden toegepast voor drinkwaterbereiding vereist nader onderzoek naar
vóórkomen, verwijdering en afdoding van
pathogenen en indicatororganismen. Ook

is onderzoek gewenst naar de effectiviteit
en de betrouwbaarheid van desinfectie
door membraanprocessen.
In een discussie over het verwijderen van
micro-organismen door membraanfiltratieprocessen merkt Van der Kooij op dat
dergelijke installaties niet zijn ontwikkeld
voor desinfectie. De betrouwbaarheid kan
vermoedelijk door de fabrikant worden
verbeterd. K. Thompson (Irvine Ranch
Water District) is van mening dat een
eventule lekkage van ultra-, nano- en
hyperfiltratie-installaties kan worden
gedetecteerd door deeltjestelling.
Biofilmvorming
De heer Van der Kooij introduceerde de
meting van de biofilmvormende eigenschappen van (drink)water met de bij
KIWA ontwikkelde biofilmmonitor.
Biofilmvorming in het distributiesysteem
dient te worden beperkt omdat dit kan
leiden tot de groei van ongewenste
(micro)organismen. Het biofilmvormingsproces kent drie fasen: een exponentiële
groeifase, gevolgd door een lineaire groeifase en een stationaire fase, waarbij de
groeisnelheid gelijk is aan de snelheid van
uitspoeling en de predatie van de
bacteriën door protozoa en andere
organismen. Met de biofilmmonitor kan
de biofilmvormingssnelheid (in pg
ATP/cm 2 /dag) en de biofilmvormingspotentie (in pg ATP/cm 2 ) van het water
worden bepaald. Aanleiding voor het
ontwikkelen van de biofilmmonitor
vormde het optreden van nagroei van
Aeromonas in bepaalde drinkwatertypen
met een gering AOC-gehalte.
Gebleken is dat in bepaalde drinkwatertypen (aëroob grondwater, fikraat langzame zandfilters) een zeer laag AOCgehalte (2- 5 //g ac-C eq/1) gepaard gaat
met een zeer geringe biofilmvorming
(minder dan 100 pg ATP/cm ). In drinkwater bereid uit anaëroob grondwater is
herhaaldelijk een sterke biofilmvorming
waargenomen: binnen enkele maanden
nam de biofilmdichtheid in de monitor toe
tot 2000 à 3000 pg ATP/cm 2 . De mate van
biofilmvorming in de monitor komt
overeen met de biofilmvorming in het
leidingnet. Hierbij is gebleken dat de
biofilmdichtheid op de boven-, zij- en
onderkant van leidingen kan verschillen.
Onderzoek is gaande gericht op de
factoren die de biofilmvormingsprocessen
in het leidingnet bepalen.
Biofilmvorming wordt niet alleen veroorzaakt door de aanwezigheid van afbreekbare verbindingen in het drinkwater, maar
kan ook worden veroorzaakt door de
afgifte van afbreekbare stoffen door

leidingmaterialen. KIWA heeft een
methode ontwikkeld waarmee de biofilmvormingspotentie van materialen kan
worden bepaald. Gebleken is dat glasvezelversterkt polyester en PE sterker
biofilmvormend zijn dat hard PVC.
Van der Kooij is van mening dat
nagroeiproblemen in het distributienet
kunnen worden voorkómen door
produktie van biologisch stabiel water
(met een laag AOC-gehalte en een lage
biofilmvormingspotentie). Daarnaast
dienen leidingmaterialen te worden geselecteerd met een lage biofilmvormingspotentie.
Geavanceerde zuiveringsprocessen
Ing. M. Rutte (NV Duinwaterbedrijf ZuidHolland) gaf een presentatie over het
ontwerp van en ervaring met flotatie en
diepinfiltratie te Scheveningen. Aansluitend op proefinstallatie-onderzoek in
de periode van 1976 tot 1988 is in 1990
een nieuwe zuivering met een capaciteit
van vier miljoen m 3 per jaar in gebruik
genomen. Het geproduceerde water dient
geschikt te zijn voor diepinfiltratie.
Hiertoe heeft DZH de volgende
kwaliteitseisen gesteld: troebelheid
< 0,06 FTU en MFI < 3 s/l2. Om aan deze
eisen te voldoen is gekozen voor een
voorzuivering bestaande uit vlokvorming,
flotatie en dubbellaagsfiltratie.
De vlokvorming wordt uitgevoerd door
dosering van 4-8 mg Al/l. De flocculatieruimten zijn lang en smal om kortsluitstroming zoveel mogelijk te beperken en
worden met horizontale roerwerken
gemengd. De gevormde vlokken worden
verwijderd door flotatie. Bij het ontwerp
van de flotatieruimten is uitgegaan van
een goede verdeling van met lucht verzadigd water en minimale kortsluitstroming. Met de flotatie-installatie te
Scheveningen wordt een vlokverwijdering
van 85% in de winter tot 95% in de zomer
gerealiseerd.
De resterende vlokken worden verwijderd
door dubbellaagsfiltratie. Het dubbellaagsfiltraat blijkt ruim aan de gestelde eisen te
voldoen: troebelheid en MFI bedragen
respectievelijk 0,04-0,05 FTU en 1-3 s/l2.
Bacteriën worden voor 3 tot 4 logeenheden verwijderd terwijl virussen
volledig worden verwijderd.
Tijdens de bedrijfsperiode van drie jaar is
geen verstopping van de infiltratieputten
opgetreden. De heer Rutte concludeert
dat een goed ontwerp van coagulatie/
flotatie heeft geleid tot een betrouwbaar
en robuust proces.
Dr. ir. A. Graveland (Gemeentewaterleidingen) sprak over zijn ervaring met
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Deflocculatieruimtenin
devoorzuivering le
Sekeveningen (DZH) zijn
lang ensmalom kortsluitstroming vanwater
te voorkomen.

Gemeentewaterleidingen (GWA) onthardt le Leiduin
hetwaterinkorrelreactoren met natronloog.

centrale ontharding te Leiduin en
Weesperkarspel. Centrale ontharding
biedt vele voordelen: door de pH-stijging
wordt de lood- en koperafgifte van
leidingen sterk beperkt en kan op
wasmiddelengebruik, onderhoud en
energieverbruik van warmwaterapparatuur worden bespaard. Voor de
consument is het financiële voordeel
groter dan de kosten van centrale ontharding.
Ontharding wordt uitgevoerd in gefluïdiseerd-bed-reactoren, waaraan zeer gelijkmatig natronloog wordt gedoseerd. De
reactoren zijn gevuld met granaatzand,
waarop kristallisatie van calciumcarbonaat
plaatsvindt. De kristallisatie vergt slechts
enkele tientallen seconden, zodat de
korrelreactoren compact kunnen worden
gebouwd (contacttijd: circa 1min). GW

heeft voor granaatzand gekozen vanwege
de hoge dichtheid (4.100 kg/m 1 ). Hierdoor kunnen kleine deeltjes (0,2-0,4 mm)
met een groot effectief oppervlak in
combinatie met een grote opwaartse snelheid (80-100 m/h) worden toegepast.
De hardheid van het water wordt gereduceerd tot 1,5 mmol/1. Dit wordt bereikt
door een deelstroom dieper te ontharden.
Dit water wordt vervolgens gemengd met
niet-omhard water. De mate van ontharding wordt bepaald door het minimum
in afzetbaar calciumcarbonaat in het
effluent van de reactor. De ligging van het
minimum (en dus ook het percentage
deelstroom) is afhankelijk van de
temperatuur.
Ontharding wordt toegepast na snelfiltratie en ozonisatie en voor actieve-koolfiltratie en langzame zandfiltratie. Toepassing van ontharding vóör ozonisatie zou
vanwege de pH-stijging een nadelig effect
hebben op de desinfectie en de bromaatvorming. Indien ontharding direct voor
langzame zandfiltratie zou worden uitgevoerd bestaat het risico op verstopping
van het filter door kalkdccltjes en naontharding.
De geproduceerde kalkkorrels (circa
10.000 ton/jaar) worden verkocht en
hergebruikt.
DOC-verwijdering door coagulatie
P. S. Silva M.Sc. (City of San Diego)
presenteerde resultaten van onderzoek
naar organische-stofverwijdering door
coagulatie ('enhanced coagulation'). Het
drinkwater voor San Diego wordt gepro-

duceerd (46.000 nrVh) uit verschillende
typen oppervlaktewater met hoge DOCgehalten. De voorgestelde DisinfectionDisinfection Byproducts Rule schrijft
onder andere DOC-verwijdering door
coagulatie voor. De vereiste DOCverwijdering hangt af van het organischestofgehalte en de alkaliniteit van het
water. Door bekerglasexperimenten is de
benodigde ijzerchloridedosering vastgesteld (tabel IX).
De voorgeschreven DOC-verwijderingspercentages kunnen bij hoge ijzerdoseringen worden gehaald. Uitgaande
van lokaal oppervlaktewater leiden deze
doseringen echter tot een vlokmiddelgebruik van circa 100 ton 40% FeCl 3 per
dag, resulterend in een gigantische slibproduktie!
Onder deze condities wordt aan de voorgestelde normen voor trihalomethanen en
haloazijnzuren na desinfectie met chloor
of chlooramine voldaan.
Vervolgonderzoek naar optimalisatie van
coagulatie en vorming van DBP in andere
watertypes zijn op korte termijn gepland.
Produktie en hergebruik afvalstoffen
Dr. ir. S. G.J. Heijman (KIW'A) gaf een
overzicht van de slibproblematiek en
mogelijke nuttige toepassingen in Nederland. Totaal wordt 35.000 ton slib (d.s.)
per jaar geproduceerd (onder andere
kalk-, poederkool- en ijzerslib). Ken
belangrijke fractie van het slib overschrijdt
de arseennorm van 50 mg/kg d.s. en valt
hiermee onder de 'Wet chemisch afval'. In
de komende jaren wordt een toename van
de slibproduktie verwacht ten gevolge van
de geleidelijke overgang van grondwater
naar oppervlaktewater als grondstof voor
de drinkwaterbereiding en optimalisatie
van coagulatie voorafgaand aan nano- en
hyperfiltratie.
De VEWIN adviseert beperking van de
slibproduktie, procesmatige slibbehandeling en hergebruik. Hergebruik wordt
echter bemoeilijkt door de diversiteit en
de complexiteit van de wetgeving.
Door aanzuren van ijzerslib kan ijzerchloride worden teruggewonnen. Het
geproduceerde ijzerchloride kan als
commercieel vlokmiddel worden toegepast in de afvalwaterzuivering. Ijzerslib
kan worden hergebruikt voor verwijdering

TABEL IX - Coagulatie: vereisteDOC-verwijderingenbenodigde ijzerdosering.
Watertype

DOC
[mg C/l]

Alkaliniteit
[mg CaCCVll

Vereiste DOCverw. [%]

l-'eCl,-dosis
[mg Fe/l]

A (import!
B (import)
C lokaal
D (lokaal)
K(lokaal)

5,1
4,2
8,4
8,7

109
130
168
124
95

35
20
30
30
35

3,8
7,6
14
12
10

6,5

pH
voor na
8,3
8,4
8,7
8,0
8,0

7,4
7,2
7,1
7,0
7,2
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van zwavelwaterstof en fosfaat, voor
verbetering van sedimentatie en voor
conditionering van zuiveringsslib.
In 1994-1997 is VEWIN-onderzoek
gepland naar milieu-effecten van waterzuivering, arseenverwijdering uit slib en
brijnbehandeling en -lozing.
Membraanfiltratie
De heer Thompson rapporteerde de
resultaten van proefinstallatie-onderzoek
naar verwijdering van kleur uit grondwater door membraanfiltratie. Ultrafiltratie
voor kleurverwijdering is goedkoper dan
actieve-koolfiltratie en ozonisatie. Er zijn
vijf nanofiltratiemembranen (FiltmTec
NF70, Hydranautics PVD1, Desalination
Systems Desal5, Tri-Sep TS80 en Fluid
Systems TFCS) en een ultrafiltratiemembraan (NittoDenko 7450) onderzocht. De kleur wordt door alle
membranen effectief terruggebracht (van
200 naar < 3 CU). De zoutretentie
bedraagt 84-98% voor de nanofiltratiemembranen en 30% voor het ultrafiltratiemembraan.
Op basis van kleurretentie, produktie, zo
laag mogelijke retentie van anorganische
stoffen en de beschikbaarheid van de
membranen zijn drie membranen geselecteerd voor verder onderzoek (7450, NF70
en TS80). De produktie per n r
membraan-oppervlak per bar bedraagt
voor deze membranen respectievelijk
10,6, 11,8 en 8,6 l/h/m 2 /bar. De niet
geselecteerde membranen leverden
4,9-5,7 l/h/m 2 /bar.
Gedurende drie maanden zal proefinstallatie-onderzoek worden uitgevoerd naar
onder andere kleurverwijdering en
samenstelling van de brijn. Als voorbehandeling zal coagulatie met aluminium
en ijzer worden vergeleken met microfiltratie.
Voor de installatie op bedrijfschaal zullen
ontwerpcriteria worden opgesteld en
mogelijkheden voor lozing van de brijn
worden nagegaan.
Dr. ir.J. A. M. H. Hofman (KIWA) sprak
over verwijdering van 13 bestrijdingsmiddelen door nano- en hyperfiltratie. In
samenwerking met NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland zijn vijf
nanofiltratiemembranen (Fluid Systems
4x21PZ, FiltmTec NF70, Hydranautics
PVD1, Toray SU-610 en Desalination
Systems Desal5) en drie hyperfiltratiemembranen (Fluid Systems 4021LP,
Toray SU-710L en Tri-Sep A-15) onderzocht bij een flux van 17 l/m 2 /h en een
opbrengst van 10%.
De DOC-verwijdering bedraagt voor alle
membranen minimaal 87%.
Van de nanofiltratiemembranen werden

de onderzochte bestrijdingsmiddelen het
best verwijderd door het PVD1membraan (82-99,6%). Van de hyperfiltratiemembranen voldeed het SU-710Lmembraan het best (97-99,5% verwijdering). De retentie voor bestrijdingsmiddelen is afhankelijk van de structuur
van de stof, molecuulgrootte, het
membraanmateriaal, de flux en de
opbrengst. Gezien het grote aantal bestrijdingsmiddelen dat in Nederland wordt
gebruikt is ontwikkeling van een model,
dat de verwijdering door membraanfiltratie voorspelt, gewenst.

worden geanalyseerd. SPE/HPLC is een
betrekkelijk goedkope en betrouwbare
kwantitatieve methode. Door SPE/HPLC
worden bestrijdingsmiddelen tevens
geïdentificeerd, waardoor de methode
zowel toepasbaar is voor onderzoek als
voor de analyse van bestrijdingsmiddelen
ten behoeve van de beoordeling en
bewaking van de drinkwaterkwaliteit.
Hiervoor is SPE/HPLC gemakkelijk te
automatiseren.

Analyse bestrijdingsmiddelen
Dr. ir. Th. H. M. Noij presenteerde
nieuwe analysemethoden voor bestrijdingsmiddelen, speciaal gericht op de
toepassing in zuiveringsonderzoek.
Bij bestrijdingsmiddelenonderzoek
worden vaak relatief hoge concentraties
van bekende stoffen gedoseerd in een
bekend watertype. De analyse van bestrijdingsmiddelen is onder deze condities
eenvoudiger dan de gebruikelijke meting
van lage concentraties van onbekende
stoffen in verschillende matrices.
Een geschikte analysemethode voor
bestrijdingsmiddelenonderzoek is Enzym
Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA).
Hij deze methode wordt het bestrijdingsmiddel, een enzym dat op het bestrijdingsmiddel lijkt en een kleurstof
gebonden aan een antilichaam. Er wordt
een kleurreactie uitgevoerd met het
enzym, waarbij de kleurintensiteit een
maat is voor de bestrijdingsmiddelconcentratie. ELISA is een zeer goedkope, snel
uitvoerbare en betrouwbare kwantitatieve
analysemethode. ELISA is echter slechts
beschikbaar voor een beperkt aantal
bestrijdingsmiddelen (onder andere
atrazin, 2,4-D, aldicarb).
De specificiteit van ELISA is helaas
beperkt (simazin stoort bijvoorbeeld bij de
analyse van atrazin). ELISA kan effectief
worden toegepast bij onderzoek, waarbij
één bestrijdingsmiddel wordt gedoseerd.
Een andere belangrijke toepassing is
screening op de aanwezigheid van
bestrijdingsmiddelen (bij een positieve
uitslag wordt met een tweede analysemethoden de identiteit vastgesteld).
In de afgelopen jaren zijn door KIWA een
tweetal analysemethoden voor
bestrijdingsmiddelen ontwikkeld ten
behoeve van zuiveringsonderzoek, waarbij
stoffen met uiteenlopende chemische
structuur tegelijkertijd kunnen worden
geanalyseerd. Hierbij wordt vaste fase
extractie direct gekoppeld aan vloeistofchromatografie (SPE/HPLC). In één run
kunnen bijvoorbeeld atrazin, simazin,
diuron, bentazon, dinoseb en DNOC
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Samenwerking voor schonere
Maas en Schelde
Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk
en Nederland gaan samenwerken bij het
verbeteren van de kwaliteit van het water
van het Maas- en het Scheldebekken. Ook
Vlaanderen, Wallonië en het Gewest
Brussel hebben hun medewerking
toegezegd.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat
heeft dit begin december 1993 meegedeeld na afloop van de eerste formele
onderhandelingen over de bescherming
van de kwaliteit van Maas en Schelde.
De betrokken landen hebben besloten
twee commissies in te stellen. Die moeten
met voorstellen komen voor actieprogramma's voor een schonere Maas en
Schelde, voor coördinatie bij de bewaking
van de waterkwaliteit en de uitwisseling
van gegevens. Voor de Rijn bestaat al
langer het zogenaamde Rijn Actieprogramma dat inmiddels zijn vruchten
begint af te werpen.
De voorgenomen samenwerking komt
juist op het moment dat het Maaswater
ernstig is vervuild met stoffen die vermoedelijk in België in de rivier zijn
geloosd. Onlangs leidde dat nog tot felle
kritiek van minister Maij van Verkeer en
Waterstaat op Wallonië. Beschuldigingen
die de Waalse milieuminister Guy Lutgen
verontwaardigd van de hand heeft
gewezen.
Frankrijk is met het voorstel gekomen te
gaan samenwerken. Het past binnen het
gesloten Akkoord van Helsinki over
grensoverschrijdende Europese rivieren.
Landen zijn krachtens dat akkoord min of
meer verantwoordelijk voor het gehele
stroomgebied van een rivier, ook als
slechts een deel daarvan door hun grondgebied stroomt. (ANP)

