Verwijdering van bestrijdingsmiddelen met ozonisatie, actieve
koolfiltratie, langzame zandfiltratie en hyperfiltratie
VerslagINKA workshop II

INKA is de naam van het onderzoeksproject dat in september 1992 van start
ging met het doel de directe zuivering van
voorbehandeld Rijnwater tot drinkwater te
onderzoeken. De hiervoor beoogde processtappen zijn ozonisatie, biologisch actieve
koolfiltratie, langzame zandfiltratie en
hyperfiltratie. Dit onderzoek is uitgevoerd
in het kader van een samenwerkingsverband tussen IHE, NORIT NV, Kiwa
NV Onderzoek en Advies, en Gemeentewaterleidingen Amsterdam. SENTER
(ministerie van Economisch Zaken),
verleende een substantiële bijdrage in de
vorm van een subsidie van f 750.000,-.
Op 21 februari 1995 is, tijdens de eerste
INKA-workshop, tussentijds verslag
gedaan van de resultaten van dit onderzoek
(zie H 2 0 nr. 21, 1995). Op 28 november jl.
zijn de eindresultaten van dit vierjarig
onderzoeksproject gepresenteerd voor een
gemengd gezelschap van circa 120 voornamelijk uit de Nederlandse en Belgische
drinkwater- en advieswereld en stafleden
en studenten van het IHE. Tijdens de
pauzes en de lunch konden de deelnemers
kennisnemen van de resultaten van het
procestechnologisch onderzoek dat bij het
IHE is en wordt uitgevoerd aan de hand
van posters.
In zijn welkomstwoord schetste Jan Luijendijk, vice-rector van het IHE, een beeld
van het IHE als internationaal instituut
voor post-graduaats onderwijs en onderzoek o.a. op het gebied van water.
Maarten Gast, directeur Gemeentewaterleidingen Amsterdam, opende de workshop met het geven van een overzicht van
de bestaande waterbehandelingssystemen
voor Amsterdam die, voor het productiebedrijf Leiduin, gebaseerd zijn op infiltratie
in de duinen. Hij schetste tevens het kader
dat geleid heeft tot onderzoek aan een
systeem waarvan de duinen geen deel meer
uitmaken.
Maarten Siebel, staflid aan het IHE, gaf
een overzicht van de doelstellingen van het
onderzoeksproject en introduceerde de
praktische benadering ervan. Het doel van
het onderzoeksproject was het bestuderen
van de theoretische achtergronden en het
bepalen van de praktische haalbaarheid
van het nieuwe zuiveringsconcept van
Gemeentewaterleidingen, en het verkennen
van de mogelijkheden van optimalisatie
van de combinatie van processen. Deze
benadering was gericht op de verwijdering
van bestrijdingsmiddelen en andere xenobiotica.
Een belangrijk onderdeel betrof de vraag
of stimulering van de biologische activiteit

in koolfilters zou kunnen leiden tot biodegradatie van atrazine als model xenobioticum.
Het ozonisatie/biologisch actieve koolfiltratie deel van het onderzoek werd
beschreven door Jennifer Hirst en
Ervin Orlandini. In haar presentatie,
Biodegradationand Biomass, kon Jennifer
Hirst, medewerkster aan het IHE, niet
het bewijs leveren van biodegradatie van
atrazine, ondanks de vele manieren waarop
dit is geprobeerd. Biodegradatie van
atrazine in koolfilters werd zelfs niet waargenomen nadat hieraan micro-organismen
waren toegevoegd die tevoren deze eigenschap wel hadden getoond. Hierbij moet
worden aangetekend dat in het onderhavige onderzoek atrazine niet met ozon in
aanraking is gekomen. Wel werd overduidelijk dat biodegradatie van in water
aanwezig organisch materiaal plaatsvindt
als dit water tevoren met een geringe concentratie (ca. 1mg/l) ozon is behandeld.
Ervin Orlandini, promovendus bij het
IHE, constateerde in zijn presentatie,
Preloadingand CompetitiveAdsorption, dat
ozonisatie van het influent van actieve
koolfilters leidde tot een langere looptijd
van de filters voor wat betreft doorbraak
van atrazine. Uit nader onderzoek bleek
dat ozonisatie leidde tot een verschuiving
van de adsorptie-isotherm van atrazine:
meer ozon resulteerde in meer geadsorbeerd atrazine.
De verklaring voor dit verschijnsel is dat
ozonisatie van organisch materiaal leidt tot
oxidatie hiervan waardoor dit zowel
makkelijker biologisch afbreekbaar als
moeilijker adsorbeerbaar wordt. Hierdoor
vermindert zowel de competitie tussen
atrazine en organisch materiaal voor
adsorptieplaatsen, alsook de voorbelading
van actieve kool met organisch materiaal.
Het resultaat is dat minder organisch
materiaal adsorbeert aan de actieve kool
waardoor er meer plaats is voor atrazine.
Bij dit onderzoek is de vergelijking van
adsorptie-isothermen van beladen en
niet-beladen actieve kool een essentieel
hulpmiddel gebleken. Echter, bij lage
concentraties van atrazine stuit deze
aanpak op analytische beperkingen.
De onderste analysegrens voor atrazine
is onvoldoende laag om betrouwbare
adsorptie-isothermen te kunnen bepalen.
Hierdoor is noodgedwongen gebruikgemaakt van modellen waarmee adsorptieisothermen bij lage concentraties kunnen
worden afgeleid van die welke gemeten zijn
bij hoge concentraties.
In de discussie die zich hierna ontspon,
kwam naar voren dat debiologische afbraak

van organisch materiaal om financiële
redenen beter separaat van de actieve koolfiltratie stap zou kunnen gebeuren. Het
relatief dure actieve kool kan dan expliciet
worden gebruikt voor die functie waarvoor
het ontworpen is: adsorptie.
Na de bespreking van de separate processen biodegradatie, adsorptiecompetitie en
adsorptie na voorbelading, presenteerde
Ervin Orlandini zijn IntegratedApproach
toBiologicalActivated Carbon.Met de
gevonden relaties (ozon vs.atrazine oxidatie, ozon vs.atrazine adsorbeerbaarheid,
ozon vs.AOC, ozon vs.BOM biodegradatie, en ozon vs.BOM adsorbeerbaarheid)
deed hij een poging om de doorbraakcurves van atrazine door middel van
modellen te voorspellen. Het resultaat was
echter ver verwijderd van de gemeten
doorslagcurves. De verschillen zijn volgens
hem alleen weg te werken wanneer over
aanzienlijk meer aanvullende gegevens kan
worden beschikt. Dit vergt echter langdurig
onderzoek. De conclusie was dan ook:
voorlopig zijn langdurige kolomproeven
nog onvermijdelijk.
Na de lunch introduceerde Maria Kennedy,
staflid aan het IHE, de doelstellingen van
het hyperfiltratieonderzoek. Zij beschreef
en motiveerde de redenen waarom dit
onderzoek werd uitgevoerd en noemde met
name een ongestoorde en elegante procesvoering, en potentiële kostenbesparingen
in het ontwerp en de bedrijfsvoering.
Siobhàn Boerlage, promovendus bij het
IHE, presenteerde veelbelovende resultaten
bij de ontwikkeling van de Modified
Fouling Index (MFI) in haar voordracht
Membrane Fouling duetoParticles. Deze
ontwikkeling is er op gericht deze index
niet alleen te kunnen meten met microfiltratiemembranen (zoals in de praktijk al
meer dan 15 jaar gebeurt) maar ook met
ultrafiltratiemembra/ien (UF). Dit met het
doel de vervuiling van ultra-, nano-, en
hyperfiltratiemembranen, door de afzetting
van deeltjes, in de praktijk te kunnen voorspellen. Veelbelovend is de meting met
ultrafiltratiemodules gedurende langere
tijd, bijv. een week. Op de wijze kan de
MFI-UF continue worden gemeten.
Ingrida Bremere, medewerkster aan het
IHE, presenteerde, mede namens Siobhàn
Boerlage, werk op het gebied van de precipitatie van bariumsulfaat in haar voordracht getiteld Membrane Scaling.
De centrale vraag hierbij betrof het waarom
van het verschijnsel dat bariumsulfaat in
oververzadigde oplossing kan zijn zonder
dat dit resulteert in precipitatie.
Het antwoord lijkt te liggen in een combi-
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natie van de factoren recovery en kinetiek
van de vorming en de groei van bariumsulfaatkristallen, en de verblijftijd van
water in de hyperfiltratiemodules.
De visie van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam (GWA) op de directe zuivering
van oppervlaktewater tot drinkwater werd
vertolkt door Jan Peter van der Hoek,
hoofd afdeling procesontwikkeling GWA,
in een presentatie onder de titel Directe
zuivering van oppervlaktewater- eenalternatief?
Hierin werd begonnen met een definitie
van het begrip 'directe zuivering' en werd,
met enigeuitdagende stellingen, de discussie
gestimuleerd ten aanzien van de haalbaarheid hiervan.
Vervolgens werden de behandelingsstappen
(ozon, actieve koolfütratie, langzame zandfiltratie, hyperfiltratie) beoordeeld voor wat
betreft kwaliteit, leveringszekerheid, kosten
en milieu-aspecten voor een zestal groepen
van verontreinigingen, te weten zwevende
stoffen, zware metalen, zoutionen, organische stoffen, (micro)organismen en
radio-actieve isotopen.
Op basis van eigen waarnemingen en
literatuurgegevens kon worden vastgesteld
dat, zelfs in situaties van ongunstige
ruwwaterkwaliteit en het minder optimaal
functioneren van het membraanfilter, een
product kan worden geleverd dat ruim aan
de kwaliteitseisen voldoet. Bovendien
toonde experimenteel werk aan dat, aan
het voorbehandelde water gedoseerde,
zeer hoge concentraties pesticiden in veel
gevallen al geheel verwijderd zijn in de
behandelingsstappen die vooraf gaan aan
de hyperfiltratie.
Een en ander leidde tot de conclusie dat
directe zuivering van oppervlaktewater
inderdaad een alternatief is.
Tot slot gaf Maarten Siebel een vijftal
onderwerpen ter overweging waarop verder
onderzoek zich zou kunnen concentreren:
1. Biodegradatie van atrazine (of een ander
model pesticide) maar dan nadat dit een
zekere mate van vooroxidatie heeft ondergaan. Hierbij zou een separate biodegradatie en adsorptie stap kunnen worden
meegenomen.
2. De invloed van de aanwezigheid van
organische stof op de snelheid van de
vorming van bariumsulfaatkristallen.
3. Biofouling door de dosering van chemicaliën zoals anti-scalants.
4. Elektrodialyse als een alternatief voor
hyperfiltratie.
5. Het uitvoeren van een levenscyclus
analyse voor concurrende waterbehandelingssystemen.
Jan Schippers sloot, als dagvoorzitter, de
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workshop af met de constatering dat
directe zuivering van oppervlaktewater,
met het door Gemeentewaterleidingen
ontwikkelde zuiveringsconcept, een gedegen
alternatief is, hetgeen een doorbraak betekent in het denken over behandeling van
oppervlaktewater in Nederland.
Maria Kennedy en Maarten Siebel,
IHE
Jan Peter van der Hoek,
GWA
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'Samen werken voor schoon
water'
Op 5 februari is het Actieprogramma
Diffuse Bronnen op een conferentie aangeboden aan minister Jorritsma van
Verkeer en Waterstaat. Het rapport 'Samen
werken voor schoon water' is opgesteld
door Rijk (de Ministeries van Verkeer en
Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij),
provincies, waterschappen en gemeenten.
De conferentie vormt het startpunt van de
- in het actieprogramma geformuleerde extra impuls voor de aanpak van
zogenoemde diffuse bronnen van waterverontreiniging. Hiertoe tekenen de
betrokken overheden op de conferentie
ook een intentieverklaring.
Verbetering waterkwaliteit stagneert
De afgelopen 25 jaar zijn de lozingen
afkomstig van de industrie en het stedelijk
afvalwater (de puntbronnen) succesvol
gesaneerd. Dit heeft geleid tot een verbetering van de waterkwaliteit. Het oppervlaktewater is echter nog lang niet schoon.
De nu resterende verontreiniging van het
oppervlaktewater is vooral afkomstig van
diffuse bronnen.
Diffuse bronnen
Diffuse bronnen zijn veroorzakers van
verontreiniging die niet direct zijn te
lokaliseren in een punt, maar verspreid
in het oppervlaktewater terechtkomen.
Bijvoorbeeld door de uitloging van bouwmaterialen en scheepsteer en de uitspoeling
van mest en bestrijdingsmiddelen uit de
landbouw. Daarnaast komt veel verontreiniging uit de atmosfeer (van onder
andere vlieg- en autoverkeer) door neerslag
in het oppervlaktewater terecht.
Deze vervuiling is moeilijk beheersbaar.
Het is echter dringend noodzakelijk dat
diffuse bronnen van waterverontreiniging
worden aangepakt door alle overheden
samen met betrokken doelgroepen.

Een aanzet hiertoe wordt in het Actieprogramma Diffuse Bronnen gegeven.
Inbreng regionale platforms
In 1996 zijn regionale platforms opgericht,
waarin vertegenwoordigers van provincie,
waterschappen, regionale directies van het
Rijk en soms gemeenten en milieuorganisaties zitting hebben. Deze platforms
hebben per regio de activiteiten voor het
tegengaan van verontreiniging vanuit
diffuse bronnen geïnventariseerd.
Deze informatie vormt de bouwstenen
voor het Actieprogramma Diffuse Bronnen.
In dit programma wordt per diffuse bron
van waterverontreiniging een analyse van
de problematiek en de tot nu toe behaalde
resultaten geschetst. Ook zijn per bron de
wensen opgenomen die in de regio leven
om de diffuse bronnen aan te pakken.
Op basis hiervan zijn voorstellen voor
acties geformuleerd.
Actieprogramma Diffuse Bronnen
Het actieprogramma beschrijft 8 algemene
acties. Deze acties hebben onder meer
betrekking op de verschuiving van formatieplaatsen bij de betrokken overheden van
puntbronnen naar diffuse bronnen, het
bewaken van de voortgang van de aanpak
van diffuse bronnen, het leren van
evaluaties en het gebruik maken van
subsidies voor de aanpak van diffuse
bronnen.
Vervolgens beschrijft het actieplan, onderverdeeld naar bron, in totaal 28 specifieke
acties. Enkele voorbeelden van deze acties:
- Bron: bouwmaterialen/wegmeubilair.
Actie: Uitvoeren van praktijktesten met
milieuvriendelijke vangrail.
- Bron: bouwmaterialen/waterbouw. Actie:
Opstellen plan van aanpak voor vervanging
van gecreosoteerde oeverbeschoeiing.
- Bron: scheepvaart/binnenvaart. Actie:
Monitoren van het gebruik van PAK
(Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen-vrije scheepscoatings.
- Bron: riolering en afspoeling verhard
oppervlak. Actie: Opstellen van een landelijke aanbeveling voor afspoelend hemelwater van wegen.
- Bron: landbouw. Actie: Opzetten van
sectorgewijze demonstratieprojecten.
Tot slot
De aanpak van de diffuse bronnen is
essentieel voor de realisatie van een duurzaam milieu en een schoon watersysteem.
Dit kan alleen maar worden bereikt als er
samen wordt gewerkt. Het Actieprogramma
Diffuse Bronnen is vooral 'samen werken
voor schoon water'. (Persbericht)

