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STAND VAN ZAKEN R O N D O N T H A R D I N G

Techniekmet
korrelreactorenheeft
zichsterkontwikkeld
Detechniekvoorontharding inkorrelreactorenisalvelejaren beschikbaar,maarisindeafgelopen
jarensteedsbetergeworden. BinnendeContactgroepOntharding wisselentechnologenvanwaterbedrijvenhunervaringenmetdezetechniekuit.Debelangstelling blijftgroot,omdatregelmatignieuweonthardingsinstallatieswordengebouwd endebestaandeinstallatiesblijvendaandachtbehoeven, onderanderevanwegekalkafzetting enverkalkingvan/ilters.Decontactgroepdraagtvia
informatie-uitwisseling bijaanhetbednjfstakbrede strevenomdekostenteminimaliserenentegelijkertijd dewaterkwaliteitteverbeteren.Deverzameldeervaring isnuookdeelsvastgelegdintwee
nieuwedocumenten.
Op29locatiesinNederlandzijn momenteelkorrelreactorenvooronthardingvan
drinkwaterinbedrijf Tweeinstallaties zijn
inaanbouwenéénligtopdetekentafel.
Daarnaastwordtvoornaarschattingtien
anderelocatiesonthardingoverwogen.De
eerstekorrelreactoren werdenindejaren
zeventiggebouwd,ondermeerinZuid-Holland.Dedoorbraakvanonthardingvolgdein
dejarentachtig,metinstallatiesinonder
andereFriesland,AmsterdamenNoord-Brabant.Gedurendedejarennegentigvolgden
veleinstallaties,verdeeldovervrijwelhet
geheleland.In2000-2001 werdeen mijlpaal
bereikt,toenhethardstewatervanNederlandinzuid-Limburgwerdonthard.Inde
eerstedecenniaisveelonderzoekverrichten
hetontwerpvankorrelreactorengrondigverbeterd.Bodemconstructiesenreactorvormen

ondergingendemeestinhetoogspringende
veranderingen. Gemeentewaterleidingen
Amsterdam,voortaan Waterleidingbedrijf
Amsterdam,introduceerdedevolledigcilindrischereactormetdoppenbodem,vooreen
optimaalonthardingsproces.MetnamePWN
vervolmaaktedebodemconstructiemetnieuwetypenwater-enbasedoppen.Inmiddels
bestaanreactorenmettangentiëlewater-en
base-invoer,reactorenmetconischondergedeelteenflappenbodem,volledigcilindrische
reactorenmetvlakkebodemsenwater-en
basedoppenendiffusorreactoren. Het
bedrijfstakonderzoek indedrinkwatersector
leverdeeindjaren tachtigen beginjaren
negentigoplossingenvoorproblemenmetde
vormingvanzwevendestofbijdekalkmelkonthardingenkalkafzetting.Ditonderzoek
werduitgevoerdinnauwesamenwerking

DeContactgroepOntliardingbezoektdeontltardimjsinstallatte oppompstationGoor(VitensOverijssel).
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KorrelreactorenoppompstationNietap(Waterbedrijf
Groningen).Hieris^ekozenvoorkorrelreactorenmet
eentantjentiëlewaterinvoerenvoor.gebruikvankanten-klarekalkmelk
metvooralVitensOverijsselenDuinwaterbedrijfZuid-Holland.
Deafgelopenjarenwasdeaandacht vooralgerichtopvereenvoudigingvandetechniekvanontharding,metalsdoeldekosten
vanonthardingteverlagen.Opvallendis bijvoorbeelddatinmiddelsoptweelocaties
(locatieHoogeveenvanWaterleidingmaatschappij DrentheenlocatieNietapvan
Waterbedrijf Groningen)kant-en-klarekalkmelkwordtgebruikt,terwijleenderde
installatie(locatieLieshoutvanBrabant
Water)binnenkortvolgt.Hierdoorwordthet
meestonderhoudsgevoeligeonderdeelvande
installatie-dekalkmelkaanmaak-overbodig.VitensOverijssel heeft eennieuwe wijze
vandoserenvandebasegeïntroduceerd.Een
stervormigverdeelwerkwordtvanbovenaf
indereactorgelaten.Bijverstoppingvan
doseerpunten kandedoseersterwordenverwisseldvooreenschoonexemplaar,zonder
datdereactoruitbedrijfhoeft.Vitens
Gelderlandheeft inmiddelsoptweelocaties
diffusor-reactoren inbedrijf Dezekosteneen
minimaletijdvoordebedrijfsvoering en
leverenvoortreffelijke waterkwaliteit.Een
bijkomend belangrijk voordeelvande
diffusor isdateengeringere bouwhoogte
nodigis.Devoordelendoenzichvooralvoor
bijrelatiefkleineinstallaties.

Contactgroep
Dekennis overenervaringmet onthardingisindeafgelopen decennia fors
gegroeid.DeContactgroep Ontharding heeft
daaraan indeafgelopenjaren eenforse bijdragegeleverd.Binnen deze contactgroep
delen technologen vanvrijwel allewaterbedrijven inNederland hun ervaringen ophet
gebiedvan ontharding.
Decontactgroep-metcirca 15deelnemers-komttweemaalperjaar bijeen.Elke
bijeenkomst wordtgecombineerd meteen
bezoekaaneen-veelalnieuwe-onthardingsinstallatie.Dezevormvankennisdelen
heeft veelvoordelenopgeleverd.Zoisde
techniekvanontharden in korrelreactoren
erdoorverbeterd.Bedrijven speelden 'haasje
over'envoegdenelkophun beurtverbeteringentoeaandebestaandeconcepten,van
doseersystemen voordebase(natronloogen
kalk)totwaterdoppen enafsluiters inkorrelaftapleidingen. Omdat decontactgroep ervaringendeelt,worden minder fouten
gemaakt bij hetontwerpen van nieuwe
installatiesenworden fouten dieeldersal
eenszijn gemaakt niet herhaald.
Devoortschrijdende inzichten en ontwikkelingen komenookvanpasbij bestaandeinstallaties.Zoblijkt de bedrijfsvoering
eenvoudiger engoedkoper tekunnen, bijvoorbeelddoor minder storingsgevoelige
onderdelen tegebruiken.Devoordelen van
decontactgroep blijven overigens niet
beperkt totontharding;voorennade bijeenkomst blijktervoldoendegelegenheid
omtespreken overanderetechnieken.De
contactgroepblijkt tefunctioneren alseen
netwerkvan drinkwatertechnologen.

Controlelijst
DeervaringenvandeContactgroep Onthardingzijn inmiddelsookvastgelegd ineen
document:eeneetsteversievaneencontrolelijst voorhetontwerp van korrelreactoren.
Dezelijst moetvoorkomendatfouten uit het
verledennogmaalswordengemaakt.Hetis
debedoelingomindekomendejarendeze
lijstgeleidelijk uit tebreidenendaarinook
informatie overdebedrijfsvoering opte
nemen.Eenanderemanier omteputten uit
deverzameldekennisoverontharding vormt
denieuweversievanhetrapport 'Overzicht
vandekorrelreactoren inNederland'(KiwarapportKWR02.087). Hierinzijnalleinstallatiesbeschreven.DedeelnemersaandeContactgroepOnthardingontvingendit rapport
tijdens delaatstebijeenkomst, op10aprilj.1
oppompstationGoor (VitensOverijssel), f
Henk Brink (secretaris
Contactgroep Ontharding)
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V A N G E E L W I L N I E T ALLE E I G E N A R E N V A N W A T E R I N S T A L L A -

T I E S VERPLICHTEN TOT PREVENTIEVE MAATREGELEN

Wateradviesbedrijven
ongerustover
Legiondla-beleid
IneenbriefaandeTweedeKamersprekenhetLandelijkPlatformWateradviesbedrijven, Kiwa,Kiwa
gecertificeerdebedrijven, deStichtingVeteranenziekteenUneto-VNIhunongerustheiduitoverhet
Legionella-beleiddatstaatssecretarisVanGeelvanVROMwilmaanvoeren.Hijmaaktonderscheid
tussenplaatsenwaareen hoogrisico(ziekenhuizen,zorginstellingen,zwembaden, bungalowparken)
enwaareen huigrisico(scholen,kantoren,sportaccommodaties)bestaatophetvoorkomenvan
Legionella.VanGeelwildelocatiesmeteenlaagrisicouitsluitenvanhetontwerp-besluitover
Legionclla-preventie.Omdathetom9j procentvan depotentiëlebesmettingshaarden zougaan,
vindendewateradviesbedrijven ditonaanvaardbaar. DeVasteKamercommissievanMilieu,dieop
25junibijeenkwam, heeft debriefvandewateradviesbednjvenvoorkennisgeving aangenomen.
Beginditjaat vondeenalgemeen ovetleg
plaatsoverpreventievemaatregelen tegen
Legionella,met namegerichtophet ontwerp-besluit totwijziging vanhetWaterleidingbesluit.DeTweedeKamerheeft staatssecretarisVanGeelnaaraanleidingvandat
overlegenkelevragengesteld.Ineerste
instantiewildeVanGeelvooralle mogelijke
bronnen vanLegionella-besmettingeenrisico-analyselatenuitvoeren.DeTweede
Kamertoondezichkritischoverdekosten
hiervan.Ineenbriefvan 18juni aande
TweedeKamergeeft VanGeelaandathij
uiteindelijk ookgeenheilzietinhetuitvoerenvanrisico-analysesvoorallerisico-categorieën.
VanGeelwildelocatieswaareenlaag
risicobestaatuitsluiten vanhetnieuwe ontwerp-besluit.Doordeuitsluiting kan meer
aandacht wordenbesteedaandecategorieën
meteengroter risicoopbesmetting, aldus
VanGeel.
Deuitsluiting istegenhetzerebeenvan
eenaantalwateradviesbedrijven. IneenreactieopdebriefvanVanGeelstellenzijdat het
uitsluitenvandeplaatsenmeteengering
risicoertoeleidtdat97procentvanalle
potentiëleLegionella-haardenbuiten het
ontwerp-besluitgaatvallen.
Hetgaatom 104installaties diehetpredikaat'hoogrisico'krijgen, 13.232installatiesmethetpredikaat 'midden risico'en
396.037installatiesdieeenlaagrisicozouden
opleveren.Hetuitsluiten vandelaatstecate-

gorieverbaastdeadviesbedrijven, omdatde
GG&GD'saangevendathetnietduidelijk is
welkeinstallaties debronvoorbewezen
ziektegevallenzijn.Bovendiengevenzijaan
dat langnietallelegionellosegemeld wordt.
Dewateradviesbedrijven makeninde
categorie'laagrisico'onderscheid in installatiesmeteenpubliek karakter(87.007in
totaal)enmeteengeslotenkarakter(314.860
installaties).Indebriefwordtervoorgepleit
deinstallaties met eenpubliekkarakter toch
onderhet ontwerp-besluit telatenvallen.
Hierdoor neemt dereikwijdte vandeAMvB
toevandrienaar 25procent.
DeVasteKamercommissievoorMilieu
heeft debriefdusterkennisname aangenomenendoetetweinigconcreetsmee.StaatssecretarisVanGeelheeft aangegevendathij
nogwachtopeenrapport vandeGezondheidsraad overLegionella.OokhetRIVMzal
opkottetermijn eenrapport uitbrengen
onderdetitel'Nuchter omgaanmetrisico's'.
Ookditrapport wilVanGeelbetrekkenbij
hetopstellenvanhet ontwerp-besluit.
UiteendoordeVROM-Inspectiegehoudenonderzoekblijkt datdeLegionella-preventieinzwembaden enhotelswel degelijk
tekortschiet.Datgeldtinveelgevallenook
voordebeheersplannen. De VROM-Inspectie
wildaaromeenverplichteperiodiekemeetverplichtingopdeaanwezigheidvan
Legionella-bacteriën inhet ontwerp-besluit
opnemen. «["
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