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Voor een totale beleidsafweging van
mogelijkheden voor het realiseren van een
maatschappelijk optimaal milieurendement moeten de technisch-economische aspecten van de potentiële
technieken voor rwzi's in samenhang met
een verdergaande bronaanpak worden
bezien.
Onderzoek naar dekleine waterkringloop
In verband met een duurzame milieuhygiënische ontwikkeling is het gewenst
onderzoek te doen naar mogelijkheden
voor een andere opzet van de noodzakelijke infrastructuur voor de inzameling, het transport en de zuivering
van communaal afvalwater. Concreet moet
worden nagegaan wat de mogelijkheden
zijn van hergebruik van hemelwater.
Waterbeheerders kunnen daarvoor in hun
gebied in overleg met woningcorporaties
trachten demonstratieprojecten op te
zetten.
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dialoog tussen overheid en industrie zou
kunnen krijgen.
Met de strategie is een voorzet gedaan,
laat andere spelers het spel nu overnemen.
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Overdracht waterproduktiebedrijfEWRaanDZH
beklonken
Drs. P.Jonker, algemeen directeur van de
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(DZH) en drs.J. H. R. Feitsma, algemeen
directeur van de NV Energie- en Watervoorziening Rijnland (EWR) hebben op
28 december 1995 hun handtekening
gezet onder het contract waarmee het
drinkwaterbedrijf van EWR wordt overgedragen aan DZH.
De ondertekening van het contract
vond plaats op het DZH-hoofdkantoor
Voorhaghe te Voorburg.
Heide directies hebben begin 1995 een
convenant opgesteld waarin onder andere
de financiële uitgangspunten van de overdracht per 1januari 1996 zijn vastgelegd.
EWR blijft in haar huidige voorzieningsgebied de distributie van drinkwater
verzorgen. Hiertoe hebben de directies
van DZH en EWR een dienstverleningscontract gesloten.
Geen gedwongen ontslagen
De medewerkers van het huidige Waterproduktiebedrijf van EWR kwamen per
1 januari 1996 in dienst van DZH. Het
betreft ongeveer 100 personen. Er vallen

geen gedwongen ontslagen. De overgang
naar DZH vindt plaats op grond van een
Sociaal Plan dat in nauwe samenspraak
met de werknemersorganisaties en ondernemingsraden van beide bedrijven tot
stand is gekomen.
Koopsom
De koopsom die DZH aan EWR betaalt
bedraagt ± 300 miljoen gulden. In dit
bedrag is begrepen de boekwaarde van de
activa van het over te dragen drinkwaterbedrijf, te weten f 283.441.000,-.
De EWR-gemeenten, die deel uitmaken
van het voorzieningsgebied van DZH
ontvangen aandelen in DZH met een
waarde van 12,6 miljoen gulden. De aan
EWR uit te keren compensatie voor
winstderving (12 miljoen gulden) dient als
betaling van deze aandelen.
Verder krijgt EWR een bedrag van
4,5 miljoen gulden voor desintegratieschade, die het bedrijf lijdt als gevolg van
de overdracht.
De aandelen worden onder de EWRgemeenten, die deel gaan uitmaken van
het verzorgingsgebied van DZH, verdeeld
naar rato van hun inwonertallen. Hiermee
is tevens de zeggenschap van deze
gemeenten als mede-aandeelhouders
gewaarborgd.
Het betreft de gemeenten: Hillegom,
Katwijk, Leiden, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond en Wassenaar.
Achtergrond
De overdracht is een uitwerking van het
- in 1991 bij Koninklijk Besluit goedgekeurde - Provinciale plan van 1989 om
de openbare drinkwatervoorziening in
Zuid-Holland te concentreren bij drie
grote waterleidingbedrijven op basis van
de gebruikte grondstof (duin-, grond- en
oppervlaktewater).
Het bevorderen van de doelmatigheid en
het verkrijgen van een breder financieel
draagvlak voor investeringen en andere
uitgaven (onder andere voor produktiemiddelen, laboratoria en onderzoek) zijn
de belangrijkste redenen geweest voor de
reorganisatie van waterleidingbedrijven in
Zuid-Holland.
De overdracht van het drinkwaterbedrijf
van EWR aan DZH is bovendien van
belang voor een goed integraal duinbeheer. De 'Leidse duinen' zullen - nu de
Tweede Bergambachtleiding gereed is geheel worden bevloeid met voorgezuiverd water uit de Afgedamde Maas.
DZH is vanaf 1januari 1996 het enige
waterleidingbedrijf van Zuid-Holland dat
drinkwater maakt uit duinwater.
(Persbericht DZH)

Verwijdering van bromaat door hyperfiltratie membranen

Inleiding
Bromaatvorming tijdens ozonisatie of
geavanceerde oxydatie kan in de drinkwaterbereiding een belangrijk probleem
zijn. Bromaat is een carcinogene stof
[Kurokawa etal, 1990; Kurata etal, 1992].
Op basis van risico-analyses èn analytisch-technische mogelijkheden heeft de
WHO een voorlopige richtlijn van 25 //g/1
voor drinkwater gedefinieerd. In de
nieuwe RU-richtlijn zal een norm van
10//g/l worden gehanteerd, terwijl in de
herziening van het Nederlandse Waterleidingbesluit mogelijk uitgegaan zal
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filtratie membranen kunnen zijn. Door
Gemeentewaterleidingen Amsterdam is
nagegaan, in het kader van het onderzoek
naar de uitbreiding van de produktiecapaciteit door directe zuivering van
WRK-water door ozonisatie - biologisch
actieve koolfiltratie - langzame zandfiltratie - hyperfiltratie, wat de retentie
van hyperfiltratie membranen (Toray
SU 71OL) voor bromaat is.
Recent ontwikkelde 'control strategies'
Recent zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd met als onderwerp het beheersen
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worden van 5//g/L Ozon heeft een
belangrijke functie in het drinkwaterbereidingsproces en kan voor meerdere
doeleinden worden toegepast: voor de
verwijdering van organische stof, waaronder bestrijdingsmiddelen en organische
microverontreinigingen [Graveland & Van
der Hoek, 1995;Meijers etal, 1993], voor
de verwijdering van kleur en smaak
[Graveland, 1993] en voor desinfectie
[Van der Veer & Sehers, 1995].
Belangrijke factoren die invloed hebben
op de bromaatvorming zijn het bromidegehalte en het DOC-gehalte van het te
ozoniseren water. Hen hoger bromidegehalte leidt tot hogere bromaatvorming
[Krasner etal, 1993], een hoger DOCgehalte leidt in het algemeen tot een
geringere bromaatvorming [Shukairy et al,
1994; Glaze etal, 1993]. Het mechanisme
van bromaatvorming is echter zeer gecompliceerd, waarbij vele factoren een rol
kunnen spelen, zoals pH, temperatuur,
ammonium, ozondosis, alkaliteit [Haag &
Hoigné, 1983; Siddiqui &Amy, 1993;"
Von Gunten & Hoigné, 1994].
Bromaatvorming kan de toepasbaarheid
van ozonisatie sterk beperken. Vandaar
dat sinds het ontstaan van de bromaatproblematiek uitgebreid onderzoek is
verricht naar beperking van bromaatvorming tijdens ozonisatie door in te
spelen op het vormingsmechanisme, en
naar bromaatverwijdering na ozonisatie.
Een interessante optie voor bromaatverwijdering zou het gebruik van hyper-

van de bromaatvorming tijdens ozonisatie
en het verwijderen van bromaat na
ozonisatie.
Kruithof etal.[1995] en Crouc etal. [1995]
hebben zich vooral gericht op het effect
van onder andere temperatuur, ozondosis,
contacttijd, pH, bromide-, DOC-, bicarbonaat- en ammoniumconcentratie, en
waterstofperoxyde (geavanceerde
oxydatie). Op basis van het effect van deze
parameters op de bromaatvorming
worden procescondities geformuleerd
waarmee bromaatvorming kan worden
beheerst. Door Van der Hoek etal. [1995]
is voor de Amsterdamse drinkwaterproduktiebedrijven Weesperkarspel en
Leiduin een optimalisatie-studie uilgevoerd naar de relatie tussen ozondosis,
bromaatvorming, AOC-vorming en desinfectie-capaciteit. Door 'trimmen' van de
ozondosis binnen nauwe grenzen blijkt
zowel voldaan te kunnen worden aan de
bromaateis (< 5 //g/l), de desinfectie-eis
(CT > 2 mg.min/l), de gewenste AOCvorming om de biologie in de koolfilters te
stimuleren (AOC circa 100 //g/l), en de
AOC-eis na langzame zandfiltratie als
laatste zuiveringsstap (AOC < 10 //g/l).
Een andere benadering is de verwijdering
van het tijdens de ozonisatie gevormde
bromaat uit de waterfase. Siddiqui etal.
[1995] heeft onderzoek gedaan naar de
verwijdering van bromaat door actieve
kool, zowel poederkool als korrelkool. De
verwijdering blijkt te verlopen in twee
stappen, adsorptie gevolgd door chemische

Samenvatting
Bromaatvorming tijdens ozonisatie
of geavanceerde oxydatie kan de
toepasbaarheid van deze processen
sterk beperken, gezien de strenge
bromaatnorm die gesteld wordt aan
drinkwater. Naast het vooraf
verwijderen van bromide uit het
water, kunnen de volgende twee
strategieën worden gevolgd: het
beperken van de vorming van
bromaat tijdens ozonisatie of
geavanceerde oxydatie door het
hanteren van de optimale procescondities, en het verwijderen van
bromaat na ozonisatie. Hyperfiltratie
membranen blijken voor deze
tweede mogelijkheid een goede
optie te zijn: een bromaatretentie van
96% is haalbaar gebleken. Als hyperfiltratie als zuiveringsstap achter
ozonisatie of geavanceerde oxydatie
wordt toegepast, biedt dit mogelijkheden deze processen onder bredere
condities toe te passen, óók met
hoge ozondoseringen zonder het
gevaar van een te hoge bromaatconcentratie in het reine water.

reductie, en is sterk afhankelijk van de
pH, de NOM-concentratie (natuurlijk
organisch materiaal), kooltype en contacttijd. Door koolfiltratie kon gedurende twee
maanden 30-40% bromaat verwijderd
worden. Door Hijnen etal.[1995] is
onderzoek uitgevoerd naar biologische
omzetting van bromaat naar bromide.
Onder anaërobe condities blijkt bromaat
volledig omgezet te kunnen worden, wat
in principe toegepast kan worden bij
(anaërobe) bodempassage en mogelijk
ook in een biologisch werkend filter
(bioreactor).
Bromaatverwijdering door
hyperfiltratie
Eén van de scenario's voor uitbreiding van
de produktiecapaciteit van Gemeentewaterleidingen Amsterdam betreft de
directe zuivering van voorbehandeld Rijnwater (WRK I/II water) door achtereenvolgens ozonisatie - biologisch actieve
koolfiltratie - langzame zandfiltratie hyperfiltratie (afb. 1). Hyperfiltratie heeft
in dit zuiveringsconcept vier functies:
ontharding, ontzouting, verwijdering van
bestrijdingsmiddelen en andere organische
microverontreinigingen, en desinfectie.
Ozonisatie wordt uitgevoerd met een lage
ozondosis (0,8-1,0 mg/l) en heeft niet
zozeer een desinfectiefunctie, maar dient
vooral om AOC te creëren om daarmee de
biologische activiteit in de koolfilters te
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TABEL I - Bromide- en DOC-concentratie, pH en temperatuur van het WRK-I water.

WRK-I water

1
1

ozonisatie

Bruto ozon
dosis (mg/l)

WRK-I water

Datum

0,8-1,0

08-11-93
25-05-94

Br
(/'g/1!
195
150

2,0-3,0

07-02-95
14-02-95
21-02-95
28-02-95
07-03-95

75
116
132
99
100

biologisch actieve
koolfiltratie

i

DOC
(mg/l)

Rlemp.

pH

(°C) •

1,8
2,0

7,90
7,70

9,5
16,0

2,3
2,3
1,9
2.3
2.0

7,75
7,80
7,70
7,80
7,80

7,0
7,0
8,0
7,0
8,0

langzame zand
filtratie
stage 1
T

stage 2

hypertiltratie

1

stage 3
feed
concentrate

low pressure
feed pump

Afb. 1 - Plaats rati hyperfiltratie in de directe zuivering
van WRK-I water tot drinkwater.

permeate

stimuleren (biodegradatie organische stof,
waaronder bestrijdingsmiddelen) en de
looptijd van de koolfilters tussen twee
reactivaties te verlengen [Graveland,
1994].
Hoewel desinfectie met hyperfiltratie
membranen mogelijk is Qacangelo et al,
1995; Willemsen-Zwaagstra & Folmer,
1995], worden nog steeds vraagtekens
geplaatst bij de integriteit van de
membranen, en bij de bewaking van de
integriteit [Adham etal, 1995;Jornitz et
al, 1994]. In een deelonderzoek is daarom
nagegaan in hoeverre, door het verhogen
van de ozondosis en dus het verhogen van
de CT-waarde, de desinfectie-capaciteit
geheel bij de ozonisatie en langzame
zandfiltratie gelegd kan worden. Een
nadeel van deze aanpak is echter de
verhoogde bromaatvorming door de
verhoogde ozondosis. Echter, als laatste
barrière is in het voorgestelde zuiveringsschema hyperfiltratie aanwezig. Deze
processtap, waarmee een vergaande
ontzouting is te bereiken (> 95%), moet
in principe in staat worden geacht ook
bromaat vergaand te verwijderen. In de
literatuur zijn hier echter geen gegevens
over aanwezig. In het hier beschreven
onderzoek is daarom specifiek ingegaan
op de bromaatvorming als functie van de
ozondosis en de verwijdering van bromaat
door de hyperfiltratie membranen. Op
desinfectie-aspecten (CT-waarden) wordt
in het kader van deze publikatie niet ingegaan. Een nadere analyse over de desinfectie-capaciteit van het zuiveringsschema heeft echter wel plaatsgevonden
[Van der Hoek etal, 1995].
Uitvoering experimenten
Het onderzoek met verhoogde ozondosis

Afb. 2 - De hyperfiltratie-mstallatie.

(bruto ozondosis 2,0-3,0 mg/l) heeft
plaatsgevonden in februari/maart 1995.
In tabel I zijn de belangrijkste parameters
van het WRK-I water, die de bromaatvorming kunnen beïnvloeden, samengevat. Ter vergelijking zijn ook twee meetresulaten weergegeven, die betrekking
hebben op de normaal gehanteerde bruto
ozondosis (0,8-1,0 mg/l).

Resultaten en discussie
In tabel II zijn de bruto ozondoses,
alsmede de bromaatconcentraties na
ozonisatie en na hyperfiltratie in het
permeaat weergegeven voor alle meetdata.
Op het moment dat met een verhoogde
ozondosis wordt gewerkt, blijkt de
bromaatvorming sterk toe te nemen.
De membranen vertonen dan echter
een uitstekende bromaatretentie: deze
bedraagt 96%. In afbeelding 3 zijn de
resultaten die betrekking hebben op de
verhoogde bruto ozondoses grafisch
weergegeven.
Uitgaande van een maximaal toelaatbare
bromaatconcentratie in het reine water van
5 (ig/\ en de gemeten bromaatretentie van
de hyperfiltratie membranen van 96%,
mag de bromaatconcentratie na ozonisatie
125 ßg/\ bedragen. Dit betekent dat hoge
ozondoses toepasbaar zijn met hoge
CT-waarden (CT > 15 mg.min/1), en dus
de desinfectiecapaciteit in het zuiveringsconcept van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam gelegd kan worden bij de
ozonisatie en langzame zandfiltratie.
Het analyseren van bromaat in lage
concentratiegebieden (in het permeaat) en

De hyperfiltratie-installatie is een drietraps installatie, in een 4-2-1 configuratie
met in totaal 7 drukvaten (afb. 2).
Toegepast zijn 4-inch membranen, type
Toray SU 710L. Elk drukvat bevat
6 membranen. In totaal bevat de installatie
dus 42 membraanelementen. De installatie
werd in februari/maart 1995 bedreven met
een recovery van 80%. De gegevens van
8-11-93 en 25-5-94 hebben betrekking op
een recovery van 90%. Het voedingsdebiet
bedroeg 9,1 mVh.
De bromaatanalyses zijn uitgevoerd door
het laboratorium van Gemeentewaterleidingen Amsterdam, met de methode
zoals beschreven door Bruggink etal.
[1995]. Hiermee is een analysegrens te
bereiken van 0,2 rig Br0 3 71.

TABEL II - Bromaatvorming door ozonisatie en bromaatretentie van hyperfiltratie membranen.

Datum

Bruto ozon dosis
(mg/l)

08-11-93
25-05-94

1,0
0,8

Bromaat na ozonisatie
(Mg/D
2,9
2,4

07-02-95
14-02-95
21-02-95
28-02-95
07-03-95

2,5
3,0
2,0
3,0
3,0

30
51
31
57
62

Bromaat na HF
Og/1)
<0,5
<0,5
1,1
2,2
1,3
2,1
2,5

Retentie

(%)
>83
>79
96
96
96
66
66
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in aanwezigheid van hoge zoutconcentraties (in het concentraat) vergt een
geavanceerde analysemethode. De door
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
ontwikkelde methode blijkt in beide
watertypen tot goede resultaten te leiden,
wat onderstreept wordt door de bromaatmassabalans over de hyperfiltratieinstallatie. In tabel III zijn de bromaatmetingen in voeding, permeaat en concentraat van de hyperfiltratie-installatie
samengevat, en is ook de massabalans
over de hyperfiltratie-installatie weergegeven. Het blijkt dat de massabalans
goed sluitend is.
Conclusies
De strenge eisen die aan de maximaal
toelaatbare bromaatconcentratie in drinkwater worden gesteld kunnen de toepasbaarheid van ozonisatie en geavanceerde
oxydatie beperken. Naast het verwijderen
van de precursor voor bromaatvorming
(bromide), staan twee wegen open om de
bromaatproblematiek op te lossen: enerzijds kan getracht worden de ozonisatie
onder dusdanige condities uit te voeren,
dat de bromaatvorming wordt beheerst en
geminimaliseerd. Anderzijds kan getracht
worden het tijdens ozonisatie gevormde
bromaat uit de waterfase te verwijderen.
Hyperfiltratie blijkt een goede optie hiervoor te zijn: een bromaatretentie van 96%
is realiseerbaar.
In zuiveringsscenario's voor de bereiding
van drinkwater uit oppervlaktewater kan
het daarom ook uit het oogpunt van de
bromaatproblematiek aantrekkelijk zijn
hyperfiltratie als laatste zuiveringsstap toe

te passen. Dit biedt mogelijkheden de
ozonisatie uit te voeren onder optimale
condities zonder het gevaar van een te
hoog bromaatgehalte in het reine water.
Literatuur
Adham, S. S.,Jacangelo, G., Laïné,J.-M. (1995).
Low-pressure membranes: assessing integrity.
Journal Am. Waterworks Ass. 87 (No. 3), 62-75.
Bruggink C , Rossum W.J. M. van,
Smeenk, J. G. M. M. (1995). Ionchromatografischc
spooranalyse van bromaat in drink- en oppervlaktewater met behulp van een maero-injeetiesvsteem.
H 2 0 28, 343-347.
Croue,J. P., Koudjonou, K., I.egube, B. (1995).
Parameters affecting theformation ofbromate during
ozonation. Proceedings of the 12th World Congress of
the International Ozone Association. 15-18 May 1995,
Lille. France, Vol. 1, pp. 223-235.
Glaze, W. H., Weinberg, H. S., Cavanagh, J. E.
(1993). Evaluating theformation of brominated DBPs
during ozonation. Journal Am. Waterworks Ass. 85
(No. 1), 96-103.
Graveland, A. (1993). Biologisch actieve koolfiltratie
in Weesperkarspel in gebruik. H 2 0 26, 312-315.
Graveland, A. (1994). Application of biological
activated carbon filtration at Amsterdam Water Supply.
Water Supply 1 4 , 2 3 3 - 2 4 1 .
Graveland, A., Hoek, J. P. van der (1995:.
Introductie van de biologisch actieve koolfiltratie te
Leiduin. II 2 () 28, 573-579.
Gunten, U. von, Hoigné, J. (1994). Bromate
formation during ozonation of bromide containing
waters: Interaction of ozone and hydroxy! radical
reactions. Environ. Sei. Technol. 28, 1234-1242.
Haag, W. R., Hoigné, J. (1983). Ozonation of
bromide containing waters: Kinetics ofhypobromoits
acid and bromates. Environ. Sei. Technol. 17,
261-267.
Ilijnen, W. A. M., Voogt, R., Kooij, D. van der
(1995). Nitraatrcducerende bacteriën zetten bromaat
om in bromide. H 2 0 28, 390-391.
Hoek, J. P. van der. Bonne, P. A. C , Soest, E. A. M.
van (1995). De relatie tussen ozondosis, desinfectiecapaciteit, bromaat en AOC: het zuiveringsconcept
'WOKOL' nader beschouwd. Resultaten februari-maart
1995. Rapport Gemeentewaterleidingen
Amsterdam, mei 1995.

TABEL III - Bromaatconcentraües in voeding, permeaat en concentraat van de hyperfiltratie-installatie en
bromaatmassabalans over de hyperfiltratie-installatie.

Datum
07-2-95
14-2-95
21-2-95
28-2-95
07-3-95

Bruto ozon dosis
(mg/l)
2,5
3,0
2,0
3,0
3,0

Voeding HF
C"g/L
30
51
31
57
62

Perm. HF
(TO/1)
1,1
2,2
1,3
2,1
2,5

Conc. HF
C"g/D
159
250
167
282
320

Retentie HF

Balans HF

(%)
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Nederlandse Vereniging
voor Waterbeheer NVA
Najaarsvergadering NVA 1995
Verslag huishoudelijke najaarsvergadering,
Ouwehands dierenpark, Rhenen,
d.d. 24 november 1995
1. Opening
Arie van der Vlies opent de huishoudelijke vergadering en heet alle aanwezigen
van harte welkom.
Arie Poot en Hein Hhrhardt worden als
ereleden speciaal welkom geheten, evenals de prijswinnaars van de H 2 0 jaarprijs.
2. Mededelingen
Arie van der Vlies deelt mee dat de
Stowabundel binnenkort ook in België zal
worden uitgebracht.
Hij brengt tevens diverse activiteiten die
door de Programmagroepen en Commissies werden georganiseerd onder de
aandacht. In dit kader noemt hij met name
de tweedaagse excursie naar Duitsland,
die zeer succesvol was.
Ook de komende Aquatech (23 tot en met
25 september 1996) wordt naar voren
gebracht. Verder deelt hij mee dat de
technische commissie licht slib zijn doel
bereikt heeft en zal worden opgeheven.
Tot slot vraagt Arie van der Vlies extra
aandacht voor de beleidsnota 'blik op
water voor later', waarvan de journalistieke versie met de convocatie voor deze
vergadering aan alle leden is toegezonden.

