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viaeenveranderd voedselaanbod. Echter,de
criteria waaroponzeselectieszijn uitgevoerd,
zijn meervoudig.Zowelstromingalssaprobie
alstrafic zijn bijdebekenalsselectiecriteria
gehanteerd.Het toepassenvandiecriteria
leidtertoedatalleenbekenresterendie
'beter'zijn tenaanzienvanmeerdereaspecten
tegelijkertijd. Metdegegevensoverde
nutriënten vandezeal'betere'gegevensis
verdergewerkt.Weliswaarzoudengroepen
vanorganismen diedirectopnutriënten
reageren(bijvoorbeeld dediatomeeën] een
welkomeaanvullingzijn, maar het isdevraag
oferzoveelzouveranderen.Beterebekenop
basisvanmacro-invertebraten zullen namelijk
ookbeterebekenopbasisvandediatomeeën
zijn.Wijzijn hetnieteensmetzijn conclusie
datonzeaanzetvoordebeken niet houdbaar
is.Welonderschrijven wijzijn aanbevelingten
aanzienvanhetverzamelenenanalyserenvan
gegevensvananderegroepenvanorganismen
omdat hierzekermeerwaarde vanverwacht
magworden.
AndersdanWaterpakt veronderstelt, zijn
wijinonzebenaderingnietuitgegaan vaneen
(eco)toxicologische benadering.Hetismaar
devraagofzo'n toxicologische benadering
relevantofroepasbaar isopmilieu-eigen factoren.Daarnaast leidthetbepalen vanNOEC
voorindividuelesoorten tothetprobleemvan
deintegratie toteenNOECvoorlevensgemeenschappen. Decombinatie vanNOEC
vandeindividuelesoorten kanleiden tot
situatiesdienergensvoorkunnen komen.
Maaronsgrootste bezwaar isdatmetdeze
benadering hetuitgangspunt gevormd wordt
doordestofjfen) ennietdelevensgemeenschappen.Desalniettemin ishet interessanr
omderesultaten vanzo'nexercitieteleggen
naastderesultaten zoalsdooronsbeschreven.
Kortom,onsdoelwaseenaanzettotgedifferentieerde normen uitgaandevansysteemeigenkenmerken,waartoeooklevensgemeenschappen behoren.Dezebenadering,onder
bijstelling opbasisvanandereorganismengroepenennieuwegegevens,zalnaaronsidee
onderdeel moetenzijn vanderoutedietot
definitieve normen leidt.
Debenadering vanuit het ontvangend
waterzaltendeleaansluiten bij systeemeigen
kenmerken (zoalsbijstromend water)en ten
deleeenbeleidsmatig keuzeproceszijn dat
weinigtemakenheeft met systeemkenmerken, f
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Grondwaterdat wordtgewonnenonderarme
zandgrond,kandoorvermesting nikkel, sulfaat,
nitraat,aluminium enzinkbevatten [VanBeek
enVanderjagt, 1996]. Deconcentraties
calciumenwaterstqfcarbonaatzijn laag
(10-35mg/lrespectievelijk 15-30mg/l)en de
pH ligt tussen5en6. Op 13 pompstationsin
Nederland isal nikkel inhetgewouneugrondwateraangetoond (BeekmanenLaeven, 15*96"].
Opdepompstations Helden, fierlmgsbeeken
Manderveen wordtnikkeldoordevoordittype
watcrgebriukclijkcjiltratie overgebroken kalksteen nietvoldoendeverwijderd omtevoldoen
aande verwachteuormwaardevanzo\ig/lvan
hetWaterleidingbesluit,dat in 15518 wordt
herzien.Aluminium enzinkwordendoorde
pH-stijging tijdensdekalksteen/titratiewel
voldoendeverwijderd.Aanvullende maatregelen
zijn nodigomopdezepompstationsnikkel
voldoendeteverwijderen.

Onderzoek oppompstation Helden
Voorpompstation Heldenwaseindjaren
tachtighet nikkelprobleem alactueel,omdat
de50(ig/1-normvoornikkelindrinkwater
somsdichtwerdgenaderd.
InhetkadervanhetVEWIN-onderzoekprogramma onderzochten WMLenKiwaof
nikkelbeter wasteverwijderen doorkleine

aanpassingen vanhetbestaandezuiveringsproces[Kappelhofetal.15515].Viaberekening
vandeoplosbaarheid van nikkelverbindingen
werdbepaalddatbijpH-waarden tussen 9en
10Ni(OH),zouprecipiteren endaardoor nikkeltotonderderapportagegrens van5ug/1
zouwordenverwijderd (modellering met
PHREEQE). HahneenOverath [1996]maakten
vanditprincipegebruik doormeteenpelletreactornikkeluitgrondwater te verwijderen
bijpH-waarden tussen9en 10. Bijkortdurendekolomproeven 111 Helden waseen
pH8,5à9,0nodigvooreenvolledigenikkelverwijdering (totonder rapportagegrens
5Lig/l). Experimenten metdebestaande
zuiveringwezenuitdatdoot intensivering
vandebeluchtingdepHslechtsgedurende
korteperioden voldoendewerdverhoogd
omdeconcentratie nikkeltot< 20 ug/1 te
verlagen.Datgebeurdedanwanneerde
pH>8,0kwam.DeconcentratieHCO"nade
filtratie overkalksteen wasdoorhetintensiveren vandebeluchtingechter zodanig
lagergeworden,datdestreefwaardeTAC
> 2 mmol/1,doordeCommissieConditioneringaanbevolenvoorhetvoorkomen vanputcorrosieinkoperenwaterleidingbuis,verwerd
onderschreden.Daarom werddoor Kappelhof
etal.[1995] aanbevolenaanvullend onderzoek
uit tevoeren,omna tegaan bij welkepHde

Samenvatting
Opdepompstations HeldenenVierlingsbeekzaldekomendejareneenverbeteringvande
nikkelverwijdering moeten wordengerealiseerd,omtevoldoen aandenormwaardc,wanneer
dezewordtverlaagdvan50naar20 Ll/1.In 1996isdoorWML,WOB, WLZenKiwamet
experimentenvastgestelddat nikkeluitgrondwater isteverwijderen, doordeopdepompstationsaanwezigevoor-ofnafiltratie uit tevoerenbijeenpH>8,2. DepHdient<8,4tezijn
omkalkafzetting indezuiveringtevoorkomen.Verwachtwordtdatadsorptievannikkelaan
mangaanoxiden,diedoorgelijktijdige ontmanganing wordengevormd,eenbelangrijke rol
speeltbijdenikkelverwijdering. Bevatgrondwatet enkeletienden milligrammen mangaan,
en ligtdenikkelconcentratie onder 100 Lig/l,danzalfiltratie bijpH-waarden8,2-8,4een
voldoendenikkelverwijdering opleveren.Bevathetgrondwatergeenmangaan,dankan
doseringvanmangaanchloride wordenoverwogen.
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zuivering i:
pH-verhoging door strippen
Laboratoriumschaal enmet
kleineproefinstallatiein
Vierlingsbeek

zuiverntg 2:
pH-vcrhoging in twee stappen
Praktijk/ilterstraat
Helden

intensief beluchten

• pHverhogen naar 6,5-7,0
met NaOH
•beluchting
snelfiltratie over zand zonder
bovenwater

kalksteenfiltratic

zuiveringsdoel:
verwijdering van:

zuiveringsdoel:

Fe2*,Mn2*,NH*, Ni2*,Al'*,Zn2*

Fe 2 *,Mn 2+ ,NH*,Al''

verwijdering van:

zuiveringy.
pH-verhoging in het nafiltcr
Praktijkfilrerstraat
Helden;duurproef

beluchting

zu[verity4:
pH-vcrhoging inhet voorfilter
Proejjilterstraat
Vierlingsbeek

- beluchting
-pHverhogen naar 8,0-9,0
met NaOH
snclfiltratie over kalksteen

- snclfiltratie over zand
zonder bovenwater

zuiveringsdoel:
verwijdering van:
Fe2*,NH *,Al'*

zuiveringsdoel:
verwijdering van:
Fe2*,Mn NH + ,Ni 2 + ,Al , + ,Zn 2
4

4

verhoging van:HCOenpH
• pHverlaging door CO ; -doscrmg

-pHverhogen naar 8,0-9,0
met NaOH
• beluchting
• kalksteenfiltratic

- kalksteenfiltratic

zuiveringsdoel:
verwijdering van:

zuiveringsdoel:
verwijdering van:
Ni2*,Zn2*,rest Mn2*
verhoging van:
pH en HCO ,

restNH +,restAl3*
4

verhoging van:
pH,HCOTabel1

pH verhoging naar 8,2-8,5
met NaOH
beluchting
kalksteenfiltratic
zuiveringsdoel:
verwijdering van:
Ni2+,Zn2+, Mn2*,NH
verhoging van:
pH, H C O ,

- pHverlaging door
CO -dosering totpHca. 7
- kalksteenfiltratic

zuiveringsdoel:
verwijdering van:
4

restNH *,restAl'*
4

verlagingpH
verhoging HCO~

Viervooronderzoek^eselecteerdezutverings-scenario's

Aanvullend onderzoek
nikkelverwijdering

nikkelverwijdering voldoende wordt. Omde
pH en hetTAC-gchaltcteverhogen, werd
dosering van natronloog voorgesteld.
Ook werd aanbevolen metmodelleringen
experimenten vast testellen ofnaast precipitatic ook adsorptie cen rolspeelt bij het
verwijderen vannikkel.

Uit een aantal mogelijke zuiveringsscenario's zijn erviergeselecteerd voor onderzoek inhetkader van het gezamenlijke
onderzoekprogramma voordewaterleidingbedrijven. Zezijn weergegeven intabel1,

OptweeplaatsenwerdineenbestaandejïlterstraatvanpompstationHeldenlooggedoseerdom hetejjectvan
pH-verhofliiy inweestappenteonderzoeken.

Zuivering z: pH-verhoging in twee
stappen

watervalmenger

NaOH2 5 %

zuivering2

^d-

, Ruwwater

sproeivloer

-rt

J. -L -L ± J- -L

"droog'Tilter
grind 1,4-2,0mm

NaOH 25 %
[~NaC

zuivering2
en
zuivering3

samen metde beoogde zuiveringsdoclenvan
deprocesstappen. Zuivering 1,meteen scriptoren voor CO -verwijdering, isslechts korte
tijd oplaboratoriumschaal beproefd oppompstation Vierlingsbeek [VanMil, 15196].Nikkel
werd niet verwijderd tot< 20ug/1, omdatde
pH door strippen en filtratie over kalksteen
niet voldoende werd verhoogd. Deoverige drie
scenario's zijn onderzocht inHelden enVierlingsbeek, waar hetgrondwater met dubbele
filtratie wordt behandeld [Rcijncn etal., 1996,
1997-1en 1997-2].

i. x j _ — ± ± ± ±
kalksteen
1,2-1,8mm

-Reinwatery

Voor de eerste filtraticstap werd depH
met natronloog verhoogd tot6,5-7,0 omdat
elders aluminium bij die pH-waarden het
beste werd verwijderd [Rcijncn etal., 1992].
Verwacht werd datnaast aluminium ook een
groot deel vanhetijzer zouworden verwijderd. Inhetnafilter zouden vervolgens
nikkel, mangaan enammonium worden verwijderd bijpHwaarden > 8,0.Deze zuivering
isonderzocht met een aandeproductie
onttrokken enaangepaste filterstraat van
pompstation Helden. Het processchema ende
-parameters zijn weergegeven inafbeelding 1.
Nikkel werd goed verwijderd endeconcentraties vandeoverige parameters voldeden
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Zuivering 3:verhoogde pH in het
nafilter

aan degestelde streefwaarden, bij de filtratiesnelheid van ï m/h, die werd toegepast om het
gebruik van grondwater door de grote praktijkfiltcrstraat te beperken. Verhogen van de
filtratiesnelheid naar 2,5m/h, de gebruikelijke
filtratiesnelheid voor pompstation Helden,
leidde tot een onvoldoende ontijzering (afb. 3).
Het voorfiltraat bevatte 2,8-5,5mg/1 Ü z e r
en het nafiltraat 0,05-0,6mg/l (gemiddeld
0,3 mg/l).

Deexperimenten in Helden werden voortgezet met alleen een verhoogde pH in het
nafiltcr. Tabel 2 bevat de resultaten van een
duurproef van 3maanden, bij een filtratiesnelheid van 2,5 m/h.
Nikkel werd tot <2o u.g/1verwijderd door
nafiltratic bij pH-waarden > 8,0. Om bij tijdelijke pH verlaging in het nafilter niet direct de
normwaarde voor nikkel teoverschrijden, is
aanbevolen een pH > 8,2 na te streven.
Immers, loogdosering levert nooit een constante pH-waarde op,maar pH-waarden met
een bandbreedte.

Naast onvolledige ontijzering werden nog
twee nadelen geconstateerd. In het nafiltcr
trad kalkafzetnng op en de drukval over de
spoeldoppen tijdens het spoelen van het voorfilter verviervoudigde in een halfjaar door
mangaanafzetting.

Tabel2

Deoverige parameters voldeden aan de
streefwaarden, met uitzondering van HCO, .

Metzuivering 3,allee»ecuverhoogdepHinhetnafilter, werdvoldaanaandestreefwaarden voorde
watersamcnstclliug,uitgezonderddievoordeconcentratieHCO/.

parame ter

ruw
grondwater

PH
HCOf mg/l
TACmmol/1
Ca mg/l

5,6-5,8
i3-t6

Fe mg/l
Mn mg/l

6,2-9A

effluent nafilter
aantal
mm
max
bepalin<jen
15

7,8

8,7

8,3

7,8< pH < 8,3

7
7

63

1 10

91

> 122

1.1

1,8

1,6

>2

17

16

23

geen

< 0,035

< 0,035

< 0,05

1,1-1,5
25-32

7

0,31-0,37

NH 4 mg/l
Ni ug/1
Al ug/1
Na mg/ 1

15

< 0,03

15

< 0,01

0,01

< 0,01

< 0,02

4

< 0,03

< 0,03

< 0,03

< 0,05

0,16-0,21
41-91

28

<5
<5
54

15

34-70

streefwaarden

gem.

15

4

10

56

ii,7
6,1

< 20

55

< 120

Een werengeregelie pompzorgde vooreen

<3°

regelbare voedingvan deproejfilterstraat op
pompstation Helden.

Afb.3

Hetverloopvandeconcentraties ijzer inhetruwewaterenhetvoor-ennafiltraat laten zien dat nahet
starten van deeerste loogdosering deontijzering inhetvoor/iIteronvolledig werd.Na hetverhogen vande
jiltratiesuclheid van 1 m/h naar2,5m/h verwijderde het nafilter niet meeralle ijzer uit het voorfiltraat.
Doorstoppen van deeerste loogdosering verbeterdede ontijzering.
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zuivering 3

zuivering 2

14

l

Voor nikkclverwijdering in Helden is de
pH-range 8,2-8,4dus optimaal.

streefwaarde 0,05mg/lFe
'

200

1

'

300

nafiltraat

!

400

looptijd [dagen]
ruwwater voorfiltraat

Omdat na het stoppen van de eerste loogdosering meer C0 2 werd verwijderd door de
eerste beluchting, en er daardoor minder CO
reageerde met natronloog tot HCO/, nam de
concentratie H C O / na het stoppen van de
eerste loogdosering afmet ongeveer 20mg/l,
waardoor de streefwaarde 122mg/l voor HCO,
in het nafiltraat aanzienlijk werd onderschreden. De pH was moeilijk exact op de
gewenste waarde te houden, omdat in het
pH-gebied rond 8,3 de buffercapaciteit van het
water zeer laag is.Wanneer de pH > 8,4 was,
werd de concentratie HCO verlaagd door
kalkafzetting. Sturen op cen pH < 8,4 is daarom aanbevolen.

VF=voorfiller
NF=nafilter

0

Zuivering 4: verhoogde p H in het
voorfïlter
Aan het beluchte ruwe water werd loog
gedoseerd tot pH-waarden > 8,0om door de
nog niet ver verhoogde concentratie HCO
minder kalkafzetting te krijgen. Aan het voorH20
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zuivering 4

MARMER
1,2-1,ßmm

MARMER
1,2-1,8 mm

C 0 2 gas

Voorfilter

Nafilter

m
f"
Put11

-Reinwater

•©-

Buffer

LEGENDA:

s

e°e,'»ater

Spoelwatervijver

Riool
Lucht

Spoellucht
Fb.AMIkM.DRW
Got :RC.M Jong

Afb.4

Watemivo

\i
J.

Zuivering4,waarvoorloog werdgedoseerdaan het beluchteruwegrondwater,enCO,aan hetvoorfiltraat, werdmetdezeproejftlterinstallatie beproefd inVierliiujsbeck.
Datgebeurdebijdevoorditpompstationgebraikeltjkejilrratiesnelheden van7,5m/h inhetvoorfilteren6"m/hinhetnafilter.

fikraat werd vervolgens C0 2 gedoseerd tot een
pH rond 7,0 voor een goede verwijdering van
aluminium door het nafilter. Door reactie van
CO met kalksteen in het nafilter zou de
concentratie HCO, voldoende kunnen
worden verhoogd.
Voordeexperimenten werd een bestaande
proefinstallatie nabij pompstation Vierlingsbeek aangepast (afb. 4)en aangesloten op
pompput 11. Het water uit deze winput iszeer
sterk beïnvloed door bemesting en bevat daardoor veel nikkel en aluminium. Het betreft
daardoor een worst-case situatie.

Tabel 3
Bij pH-waarden > 8,0werd nikkel verwijderd tot < 20ug/1en werd voldaan aan de
streefwaarden voor de overige stoffen,
behoudens de streefwaarde 30ug/1voor aluminium (tabel 3).Deconcentratie aluminium
in het voorfiltraat was,conform de verwachting, hoger bij toenemende pH.
Het nafilter verwijderde een deel van het
aluminium uit het voorfiltraat, door de lagere
pH tijdens de nafiltratie. Vermoedelijk door
een niet optimale pH tijdens de nafiltratie,
mogelijk samen met de hoge concentratie aluminium in het ruwe water, werd aluminum
niet voldoende verwijderd. De variaties in de
pH tijdens de voorfiltratic hadden gevolgen
voor dezuivering en leidden onder meer frequent tot een te hoge nikkclconcentratie in
het nafiltraat. Door de reactie van CO met de
30
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Adsorptie verbetert
nikkelverwijdering

kalksteen in het nafilter nam de totale hardheid toe tot gemiddeld 2,3m.mol/1en de pH
tot 7,4à7,(5.Dat isvoor de drinkwaterkwaliteit
een minder gunstig aspect.Verlaging van de
CO -dosering zal de pH van het nafiltraat verhogen, maar isvermoedelijk niet gunstig voor
de verwijdering van aluminium. Er vond een
meetbare afname van de calciumconcentratie
plaats bij pH-waarden > 8,5door kalkafzctting in het voorfilter. Ook voor Vierlingsbeck
wordt daarom geadviseerd met een goede
pH-regeling een pH 8,2-8,4n a te streven.

Belangrijk resultaat van de duurproevcn
in Helden en Vierlingsbeek is,dat nikkel al bij
pH-waarden > 8,0blijkt te kunnen worden
verwijderd tot < 20ug/1(afb. 5).Dat kon
slechts een enkele maal worden geconsrateerd
tijdens voorgaande experimenten met de
zuivering in Helden [Kappelhofetal, 1995].
DepH waarden 8,5-9,0dieeen zelfde mate van
nikkclvcrwijdering opleverden bij de kolomproeven in Helden [Kappelhofetal., 1995] zijn

Metzuivering4,eenhogepHinhetvoorfilter,werddepHnietvoldoendeindehandgehouden,waardoor
nikkelenaluminiumperiodiekmetvoldoendewerdenverwijderd.Welwerdvoldaanaandestreefwaarden
voordeoverigeparameters,behalvedievoordepH

parameter

ruwgrondwater

pH
CO, mg/l

5,48 ±0,10

8,0 ± 0,4

7,50 + 0,10

61,4 ± 11,2

1,1 ± 0 , 6

15.0+1,7

68 ±8

7,4± 2,4
143±9

1,46 + 0,53

1,1 ± 0,1

2,44 ±0,18

48 ± 2

46+4

69 + 11

3,63 + 1,76

0,03 ± 0,04

0,36 + 0,01

0,03 ± 0,05

HCO, mg/l
TACmmol/1
Ca mg/l
Fe mg/l
Mn mg/l
NH 4 mg/l
Ni ug/1
Al ug/1
Zn ug/1
Na mg/l

0,05 ± 0,01
117 + 6
791 ± 1 0 6
103 ± 5
20 ± 1

voorfiltraat

< 0,05

nafiltraat

< 0,03
0,02 ± 0,02
< 0,05

streefwaarden
7,8< pH < 8,3
geen
122
2

geen
0,05
0,02
0,05

26+18

23 ± 12

20

n6±35

34+8

30

< 10

46 ±4

< 10

45 ±4

100
120
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dus voorde praktijk niet nodig. Het is aannemelijk dat de nikkelverwijdering al goed
verloopt bij pH-waarden > 8,0door adsorptie
van nikkel aan het door ontmanganing
gevormde mangaanoxide in de fdters (Mn,0 )
en mogelijk ook aan ijzeroxiden. Uir literatuurstudie bleek namelijk dat nikkel goed
adsorbeert aan mangaanoxiden en in mindere
mate aan ijzeroxiden [Hendriksen, 1996].
Ook experimenten van Nielsen en Christensen
[1996] en Aktor \1996} laten zien dat nikkel
goed adsorbeert aan het mangaanoxide MnO .
Omdat tijdens de kortdurende kolomproeven
in 1992 de ontmanganing nog niet op gang
was gekomen, werd nikkel nog met verwijderd
door adsorptie aan Mn O ,maar wellicht door
adsorptie aan ijzeroxiden, welke beter verloopt
bij toenemende pH [Hendriksen, 1996}. Dat
kan verklaren waarom de precipitatie van
Ni(OH) ,dieoptreedt bij pH-waarden tussen9
en 10,niet een hoofdrol speelde bij de nikkelverwijdering bij de kolomexperimenten.

Helden nafiltraat
zuivering 3
G

n

Vierlingsbeek voorfiltraat
zuivering 4

•
•

D

O)
=> 40

•

1

• • •

D

"_

•

° D

•
D

streefwaarde

•

•
•
a Bs

n

• •
•

a

•

a

•H G D

G

a

1.2

- 20

•

•

•
G D

8.4

pH

Aß). 5

DoorbijeenpH>8,0tefiltrerenkon nikkeltot<20u/lwordenverwijderd.InHeldenwerddezepH
ingesteldinhetnafilter, inVierlingsbeek inlietvoorfilter.

Bruikbaarheid voor de praktijk
Zuivering 3 voor pompstation Helden
Zuivering 3,filtratie bij een hoge pH in
het nafilter, vergt alleen dosering van natronloog. Omdat geen kalksteen meer wordt verbruikt, bedragen de netto meerkosten voor
chemicaliën voor Helden 2,5cent/m' water.
Wel moet de kalksteen in het nafilter blijven,
om bij uitval van de loogdosering de pH te
verhogen en daarmee de concentratie nikkel
laag te houden. Het te lage TAC-gehalte in het
drinkwater van Helden zal niet tot putcorrosic
leiden door het bijmengen van drinkwater van
het nieuwe watetproductiebedrijf Heel, dat
een hoger gehalte TAC heeft.
Zuivering 4o/3 voor pompstation
Vierlingsbeek
Zuivering 4,filtratie bij een hoge pH in
het voorfilter, vergt dosering van natronloog
én CO,.Daarnaast lost er veel kalksteen op.
Deberekende meerkosten voordedrie chemicaliën bedragen voor Vierlingsbeek ruim
3cent/m' drinkwarer. Nadeel van zuivering 4
isdat de verwijdering van aluminium niet
onder alle omstandigheden verloopt tot ondet
de voor nierdialyse gehanteerde srreefwaarde
van 30u.g/1.Om in de toekomst een goede
keuze te kunnen maken voor het aanpassen
van de zuivering, onderzoekt deWOB nog hoe
pH-verhogmg in her nafilter funcrioneert in
Vierlingsbeek (zuivering3).
Andere locaties
Bevat grondwater enkele tienden milligrammen mangaan en ligt de nikkclconcentratie onder 100p/l,dan zal filtratie bij
pH-waarden 8,2-8,4e e n voldoende nikkelverwijdering opleveren. Bevat het water zeer

weinig mangaan, zoals in Manderveen, dan
kan dosering van mangaanchloride worden
overwogen, naast verhoging van de pH. Voor
zuivering 3, hoge pH in het nafilter, moet
worden nagegaan ofhet beperken van deCO verwijdering door de beluchting wellicht tot
een voldoende verhoging van de concentratie
HCO leidt,
i
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T.S.C.M. van de Wetering van WOB,R.C.M.
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