keuzeuit tegaan vanhet maatschappelijke
perspectief,wordendeoffers acceptabelen
zalhet merendeel vandebetrokkenen zijn
verantwoordelijkheid nemen.Eenvoorbeeld
vandezegekantelde benaderingishetspiegelproject Horstermeerpolder, waarmogelijk 300woningen en 100bedrijven afgebroken moeren worden.Alleenmaarsrellen dat
hetgebiedopdenduur weergeheelof
gedeeltelijk moetworden teruggegeven aan
hetwater,stuit inmijn ogen terechtop
hevigverzet.Eenprocesentameren en faciliteren,waarinbewonersen ondernemers
erkennen datsprakeisvaneenwarekwestie
engezamenlijk eennieuwperspectiefontwikkelen,kanuiteindelijk leidentot pure
maatschappelijke winst.
Ookvoorveenweidegebieden zalde
overheidmoeten'omdenken'.Zezalzich
minder moetenrichtenopcrisismanagement ensaneringenveelmeerophet structureelinvesteren inhoudbare perspectieven.
Ikzouzeggen:neemde kaartvanNederland,arceerdeveenweidegebieden endoeopbasisvande opgebouwde kennis-per
eenheideenvoorstelvooréénvandekijkrichtingen. Bespreekhetvoorstel met
betrokkenen indebetreffende regio's,neem
als verantwoordelijke besruurders een
besluitoverderichtingenbuigde ogenschijnlijke bedreigingen ominkansen.Om
totditlaatstetekomen:maak optimaal
gebruikvandecreativiteit endeondernemerszinvanbetrokkenen en gaalsoverheid
aandeslagvolgensdeprincipesvandeontwikkelingsplanologie.Metandere woorden:
stelstrategischevoorwaardenentilmet
kansendiedaarbinnen passeneen beweging
vandegrond,dietot inspiratie,verwonderingenruimtelijke kwaliteit leiden.

Kiezen
Kiezenblijkt moeilijk.Inonsconsensuslandzijn wehetontwend.Tochzullen het
nieuwekabinetendenieuwegeneratie
gedeputeerden ernietaanontkomen,ookal
zijn dekeuzenperdefinitie pijnlijk voor
bepaaldedoelgroepen.Wienietkanofbeargumenteerd wilkiezen,doeterimmersgoed
aangeenpolitiekepositieteambiëren.Niet
kiezenlijkt sympathiek,maar impliceert dat
weindenabije toekomst meerkostenzullen
moetenmakenvoorminder resultaat.Hetin
stand houden vanééngroot waterloopkundiglaboratorium metontelbarebakken,
buizen,pompenengemalenisnou eenmaal
eenkostbareaangelegenheid, terwijl het
geenenkelefunctie echttengoedekomt.En
datkantochnietdebedoelingzijn. f
Peter vanRooy
Foto:Hoogheemraadschap AGV
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PROCESTECHNOLOGEN BEZOCHTEN WATERPRODUCTIECENT R U M LOMMEL

Biologischeontijzering:
hoe realistischisdit?
Procestechnolo^envandiversewaterbedrijven inNederlandbrachtenajgelopen meieenbezoekaan
hetwaterproducnecentrumLommeivandeVlaamseMaatschappijvoorWatervoorziening.Zowel
fundamenteleinzichtenalstoegepastekennisvormdendebasisvooreendiscussieoverhetoptreden
vanbiologischeontijzering endeconditiesdieaanditmechanismeten^rondskiglujgen.DetechnologendiedeeluitmakenvandeContactgroepFiltratietechniekenzoekennaarhetantwoordopde
vraagofverbeteringvandeontijzering motjehjk isopbasisvandit ontijzerimjsmechanisme.
Voordeontijzering vangrondwater in
Nederland wordtsindsjaar endagdoelbewustgestuurd opoxidatievanhet tweewaardigeijzer (beluchting)envormingvan
ijzerhydroxidevlokken. De ijzervlokken
worden vervolgensviafiltratiedoor zandfiltersuithetwaterverwijderd. Dirproces
vanoxidatieenvlokvormingwordt inde
praktijk vaak(duur)toegepastbij relatief
lage filtratiesnelheden enkorte looptijden.
Maarookonderdieconditiesblijktde ontijzeringalsgevolgvanonvolledige oxidatie
en/ofvormingvancolloïdennietaltijd volledigtezijn.Inveelgevallen vindt gelijktijdig
met hetprocesvanoxidatieenvlokvoiming
eenontijzeringsproces plaatsopbasisvan
hetadsorptie-oxidatie mechanisme(katalytischeontijzeting).Ditmechanisme schrijft
voordathetanaërobegrondwater wordt
voorzienvaneenlageconcentratie zuurstof
(<2mg/l)envervolgensdirectdooreen
geslotenzandfilter wordtgeleid.Het tweewaardigeijzerwordtdoordeijzercoating op
dezanddeeltjes geadsorbeerd endoor het
opgelostezuurstofgeoxideerd.Aangezien
driewaardigijzer alskatalysator fungeert
voordeoxidatievantweewaardigijzer,verlooprditproceshetsnelstalshet beschikbareoppervlakaandriewaardigijzer maximaalis.
Reedsverschillendejaren wordtechter
meldinggemaakt vaneenderdeprocesdat
eensignificante bijdrage aande ontijzering
zouleverenenwaarmeehoge(re) filtratiesnelhedeneneenbetere effluentkwaliteit
kunnen wordengerealiseerd.Bijde'biologischeontijzering' gebruiktdebacterieGallionella/erru^inearweewaardigijzer alsenergiebron.Devraagisnu onderwelkecondities
ditprocesverlooptenofhetonderdegegevencondities dominantis.

Condities
JantinusBruins (Waterlaboratorium
Noord)beethetspitsafmeteenpresentatie
overdeijzeroxiderende bacterieGallionella/erruginea.Dezeboon-ofniervormigebacterie
kenmerktzichdoorzijn steelwaaropijzerafzettingplaatsvindt.Dooroxidatievantweewaardigijzerwordtenergieverkregenenis
debacterieinstaatomcelmateriaaluitkooldioxideteproduceren.Deenergieopbrengst
bijoxidatievanijzer ligtechterlaag,waardoordebacterieveelijzermoetomzettenom
tekunnengroeien.Vooréénkilobiomassa
heeft dezebacterie150kiloijzer nodig.Als
vergelijking:E.coliheeft hiervoorslechtstwee
kiloglucosenodig.VolgensBruinsdient het
zuurstofgehalte laagtezijn(minderdantwee
àdriemilligramperliter),depHmoettussen
6en7liggenenhetwaterdienteenrelatief
lageredoxporentiaaltebezitten(minderdan
300mV).Detempetatuur vangrondwater(1012°C)isideaal.Onderdezeconditiesverloopt
deontijzeringzeersnelenkunnen filtratiesnelhedenwotdengerealiseerdtot40à50
meterperuur.Bovendienleidtdittot langere
filtetlooptijden,betetuitspoelbaarslibenis
hetfiltraatbiologischstabieler.Toepassing
vandezeconditiesterbevorderingvanbiologischeontijzeringgaatoverigenswélgepaard
meteendubbelefiltratie.Naontijzeringvan
hetwaterinheteerstefilterwordthet effluentbeluchtenwordrinhet nageschakelde
filtermangaanenammonium verwijderd.

Ontijzering inBelgië
Inhun presentatiegingenJanCtomphout enRobertVandersmissen (VMW) inop
dewijze vanontijzering voordelocaties
LommeienNeerpelt.Opdezelocatieswerd
indejaren tachtig proefmstallatieonderzoek
uitgevoerd.Deproefinstallatie in Lommei
meteencapaciteitvan200kubiekemetetper

uur wasopgebouwd uit achtereenvolgens
beluchting,kalkmelkdosering, lamellenbezinking,dubbellaagsfiltratie bestaande uit
zandenpuimsteen endesinfectie met
hypochloriet.Naverloopvantijd werdin
hetdrukfilter eenmassaleontwikkelingvan
ijzerbacteriën geconstateerd,maar tevens
doorslagvanzoweltwee-alsdriewaardig
ijzer. Deonvolledigeontijzering werdvolgensCromphout veroorzaaktdoor telage
zuurstofgehalten entezware spoelbeurten.
Dedoorslagvan(colloïdaal) driewaardig
ijzer werdaangepaktdoordoseringvaneen
polyelectroliet.Deijzerbacterie werd later
ookingrotengetaleaangetroffen ingesloten
ontijzeringsfilters opdiverseanderelocaties
bijVMW.Ook hierbetreft hetfilters gevoed
metwatermeteenlaag zuurstofgehalte.
OpdelocatiesNeerpelt enLommei,waar
deijzerbacterie voorkomt inhet ruwe water,
wordtintussen doorVMWdoelbewust
gestuurd opbiologischeontijzering. Filtrerenvanwatermeteenlaag zuurstofgehalte
enkortespoeltijden (ordevangroottevan
halveminuut perfilter]zorgenervolgens
Vandersmissen voordatdebacteriepopulatie
instandblijft enhetproces gehandhaafd.
OpWPCLommeiwordthetwater bijeenfil-

tratiesnelheid van 15meter peruur eneen
zuurstofgehalte van 1,5-2,7mg/l momenteelontijzerd totcirca0,02-0,03mg/l.
Hetammoniumgehalte (ruwwater0,5mg/l)
wordthierbij gehalveerd.InNeerpelt isde
zuurstofconcentratie met0,1 tot0,5mg/l
aandelagekant.Hetwater wordt bijeen
snelheidvan 20meterperuur ontijzerd
totcirca0,02mg/l,maardenitrificatieis
daaronvoldoende.Delooptijden vande
drukfilters bedragenopbeidestations 30à
33 uur.

Biologische ontijzering?
OndanksdatVMWovertuigd isdatop
debeschrevenlocatiesbiologisch ontijzerd
wordt,isditnietonomstotelijk vastgesteld.
Decondities noodzakelijk voorditproces
-beperkteaanwezigheid vanzuurstof,
pH6-7eneenbeperkteredoxpotentiaallijken sterkopdievankatalytische ontijzering.Hierdoor kanmoeilijk onderscheid
wordengemaakt tussenbeideprocessen.Een
niet temiskennen kenmerk van katalytische
ontijzering isdeaangroeivanhet filtermateriaal.IndefiltersopWPCNeerpelt isaangroeigeconstateerd;vanlocatieLommeiis
hierovergeeninformatie bekend.Ditopent
dediscussiedatbeide ontijzeringsprocessen

weleensnaastelkaarzouden kunnen plaatsvinden.Het ismisschien nietzozeerde
vraagofbiologischeontijzering plaatsvindt,
maarinwelkemate?In hoeverrelevert
biologischeontijzering eenbijdrage aande
totaleontijzering? Enissturingopbiologischeontijzering danwel (kosteneffectief?
Opbasisvandehuidigekenniskanworden gestelddatkatalytische ontijzering
onderdeconditiesnodigvoorbiologische
ontijzering nietwordtuitgesloten enderhalvezaloptreden.Biologische ontijzering
zalnietdominant zijn,maar kandekatalytischeontijzering mogelijk welondersteunen.
Meerkennis isechternodigomvasttestellenofditeffect significant isenhet mogelijk
enzinvolisomopbiologischeontijzering te
sturen.Indepraktijk zoumet hogere filtratiesnelheden enlangere filterlooptijden significant goedkoper kunnen worden ontijzerd.Alsdezecondities kunnen worden
gerealiseerd metbiologische ontijzering
bestaatperspectiefomdoelbewust testuren
opditproces. *[
Guus IJpelaar
(KiwaWater Research]
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