KIWA/VWN-colloquium 'Nitraatverwijdering uit grondwater'

Keuze voor low tech of high tech oplossingen in nitraatproblematiek?

Het probleem dat de nitraatbelasting van
het grondwater in belangrijke delen van
ons land vormt, wordt al geruime tijd
breed onderkend. Men is het er op alle
niveaus over eens: er moet wat aan
worden gedaan. De rijksoverheid probeert
dat met pakkende beleidsnota's, de
provincies met hun grondwaterbeschermingsverordeningen en waterhuishoudingsplannen, de landbouw zoekt
naar minder belastende vormen van
bedrijfsvoering (zie het persbericht van
het Centrum voor Landbouw en Milieu,
elders in dit nummer). En ook de waterleidingbedrijven zitten niet stil. Hun wens
is een preventieve aanpak bij de bron.
Maar zolang er nog een golf van nitraat
onderweg is naar de winningen, zijn er
curatieve maatregelen nodig. Gevoelsmatig zijn de bedrijven geneigd daarbij te
kiezen voor 'low tech' oplossingen, maar is
dat wel de juiste keuze? Daarover
handelde het colloquium 'Nitraatverwijdering uit grondwater' dat KIW'A en
VWN hielden in de Reehorst te Lde op
24 oktober jl. onder voorzitterschap van
dr. F. G. Mulder (WOG).
Limburg
Zelfs onmiddellijke realisering van de
meest vérgaande beschermende maatregelen kan niet voorkomen, dat binnen
10 tot 20 jaar bij diverse Limburgse
pompstations de nitraatnorm van 50 mg/l
wordt overschreden in het opgepompte
water. De Waterleiding Maatschappij
Limburg bestudeert verschillende
scenario's om die dreiging het hoofd te
kunnen bieden, zoals mengen, het
ontwikkelen van alternatieve bronnen en
zuiveren. Daarover
sprak ir. M. G. M. den
Blanken (WML) in de
openingsvoordracht
van het colloquium.
Aangezien het gaat om
aanzienlijke hoeveelheden (totaal ca. 20
miljoen m 3 produktiecapaciteit \ biedt mengen weinig perspectief. De enige alternatieve bron is de
Maas, maar gezien de bedenkelijke
kwaliteit van het Maaswater gaat
vooralsnog de voorkeur uit naar verwijdering van nitraat uit het verontreinigde grondwater, aldus Den
Blanken. In samenwerking met KIWA
worden diverse zuiveringsmethoden
beproefd. Het KIWA-onderzoek richt zich
met name op biologische methoden
(kalksteen/zwavel, en ethanol), ionenwisseling (het zg. Carixprocedé) en
membraanfiltratietechnieken, waaronder
elektrodialyse. Ook de praktische
realisatie vraagt in het geval van Limburg

extra aandacht: moet de verwerking
centraal of decentraal; hoe staat het met
de beheersing van de afvalstromen en zijn
er combinaties mogelijk met andere
zuiveringstechnieken?
Lr is haast geboden, want de WML staat
'met de rug tegen de muur': in 1997 moet
de nitraatverwijdering operationeel zijn,
waarbij rekening gehouden moet worden
met gehalten van 125 mg/l in het
opgepompte water, aldus Den Blanken.
Effecten van uitspoelen stikstof
Over de effecten van de uitspoeling van
stikstofverbindingen op de grondwatersamenstelling en de invloed op de
conventionele winning
en zuivering sprak ing.
G A. van Bennekom
(WLO). De uitspoeling
van stikstofverbindingen heeft een
verandering in gehalte
van meerdere parameters tot gevolg, soms
zonder dat het nitraatgehalte stijgt. Die
parameters zijn behalve nitraat, ook
calcium, magnesium, waterstofcarbonaat,
sulfaat, aluminium, ijzer en vrije stikstof.
Deze veranderingen in de watersamenstelling zijn afhankelijk van de
omzettingsprocessen in de bodem en
kunnen van invloed zijn op de reeds
aanwezige zuiveringsprocessen. De looptijden van de filters nemen af door een
grotere belasting en onvoldoende
ontgassing. In sommige gevallen ontstaat
de behoefte reeds aanwezige zuiveringsprocessen met nieuwe uit te breiden, aldus
Van Bennekom. De door hem gepresenteerde omzettingsprocessen en effecten
komen eerdaags aan de orde in een artikel
in dit blad.

Normen
In de discussie volgend op de beide voordrachten stelde ir. G. K. Reijnen (KIWA),
dat de nitraatproblemen eigenlijk pas
manifest werden toen de nitraatnorm een
jaar of 5 geleden van 100 mg/l teruggebracht werd naar 50 mg/l (LG-norm).
Hoe zit het met de normering van de
parameters die Van Bennekom noemde?
Dagvoorzitter Mulder vertaalde de vraag
naar: 'Krijgen we dwingende ontharding?'
Volgens Van Bennekom is die kans niet
zo erg groot, omdat 5 à 6 mmol/1 is toegestaan. De meeste waterleidingbedrijven
die water oppompen met een hardheid
van 2,5 à 3 mmol/1 gaan nu al over tot
centrale deelontharding. Overigens zullen
in dat verband de uitgaven voor ontharding voor de gehele bedrijfstak voorlopig veel hoger zijn dan die voor nitraatverwijdering, aldus Van Bennekom.
'Maar,' zo voegde dr. ir.J. C. Schippers
daaraan toe, 'de VKWIN-Aanbevelingen,
die op dit moment worden herzien,
zouden weleens een maximum van
1,5 mmol/1 kunnen gaan inhouden.
De pH van het gedistribueerde water
wordt dan hoger en het koper- en loodoplossend vermogen minder. In die zin is
er voor de waterleidingbedrijven, als ze
het concept-VEWIN-Milieuplan onderschrijven, wel degelijk sprake van een
normverscherping.'
Kalksteen/zwavel-filtratie
Vanaf december 1986 wordt in het
Montferland nitraat uit het grondwater
verwijderd met langzame zwavel/
kalksteen-filtratie. Het principe berust op
autotrofe denitrificatie door Tluobacillus
denitrificans.Het proces omvat een
vacuümontgassing, de opwaartse
langzame filtratie door het kalksteen/

Dekalksteen/zwavel-demonstratie-installatic teMontferlandf35 m3/h). OpJe voorgrondde zwavel/kalksteenreactor; op deachtergrond de infiltratie-vijver.
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Devastbed/ethanol demtrificatie-installatit
te Roosteren.

zwavelbed, beluchting en infiltratie.
Onderzoek is uitgevoerd met een
demonstratie-installatie met een capaciteit
van 35 mVh. Over het onderzoek en
aanvullend onderzoek op proefinstallatieschaal (50-100 l/h)
sprak dr. ir.J. P. van
der Hoek (KIWA).
De resultaten van het
proefinstallatie-onderzoek zullen worden
gebruikt voor de
bedrijfsvoering van een
praktijkinstallatie met
een capaciteit van 100 mVh, die binnenkort in het Montferland in gebruik zal
worden genomen. Van der Hoek acht de
methode, ondanks problemen met
sulfaatvorming in de reactor en verstopping van de infiltratievijver, geschikt
voor toepassing op praktijkschaal.
Ing. B.J. Mijnarends (WOG) liet vervolgens zien hoe de praktijkinstallatie is
ontworpen. De investering bedroeg ca.
f 1,5 miljoen, en de jaarlijkse lasten zijn
zo'n f350.000,-, wat neerkomt op ca.
f 0,40 per m 3 behandeld water en f 0,10
per m 3 van de totale produktie van het
bewuste pompstation. Ook de diverse
vergunningen en eisen
die gesteld werden aan
de installatie besprak
Mijnarends (waarbij
vooral aan de eis, dat
de installatie niet boven
het maaiveld uit mocht
komen, op creatieve
wijze is tegemoet
gekomen: het maaiveld werd iets
opgehoogd).
Andermaal normen
Ook de discussie na de voordrachten van
Van der Hoek en Mijnarends richtte zich
weer op de normen. Dr. ir. D. van der
Kooij (KIWA) wees erop, dat de praktijk-

installatie in het Montferland zich richt op
het onder de 50 mg/l norm houden van
het nitraatgehalte. 'Gaat de WOG zich in
de toekomst wel richten op de VEWINAanbcveling van 25 mg/l?' zo vroeg hij
zich af Mijnarends bevestigde dat: het
gaat hier om een noodmaatregel.
Dagvoorzitter Mulder voegde daaraan toe,
dat het mooier zou zijn als de grondstof
van een zodanige kwaliteit was, dat dit
soort maatregelen niet nodig zouden zijn.
'Primair moet er gezocht worden naar
mogelijkheden ter bescherming van de
bodem en het grondwater. De nu
gepresenteerde methoden zijn lapmiddelen: nitraat wordt vervangen door
sulfaat in het beschreven proces. Maar
laten we hopen, dat de 25 mg/l aanbeveling ons niet afgedwongen wordt,"
aldus Mulder. Ir.J. van den Berg (WMO)
stelde vast, dat de WOG dan kennelijk
voor tientallen jaren overschrijding van de
aanbeveling accepteert en vroeg zich af
waarom er na de kalksteen/zwavel-iiltratic
nog infiltratie in de bodem werd toegepast. Daar kan het water immers weer
verontreinigd worden. Volgens Mulder is
dat nodig omdat het water na de filtratie
nog niet bacteriologisch betrouwbaar is, en
bovengronds behandelen veel kostbaarder.
'Maar de rijksoverheid stelt eisen aan de
kwaliteit van te infiltreren water," zo stelde
ir. R. H. F. Kreutz (VEWIN). 'Als het
nodig is, vragen we ontheffing,' aldus
Mulder.
Het vastbed-ethanolproces
In het vastbed-ethanolproces wordt nitraat
door heterotrofe bacteriën omgezet in
stikstofgas. Ethanol wordt gedoseerd als
energie- en koolstofbron voor de
bacteriën. Het proces wordt uitgevoerd in
een vast-bedreactor, waarbij filtraperl
(geëxpandeerde leisteenkorrels van 2,54 mm) gebruikt worden als dragermateriaal voor de bacteriën. Dr. ir.J. P. van der
Hoek beschreef het proces en de twee
proefinstallaties die ermee bedreven
worden. In Vierlingsbeck (WOB) wordt
een downflow-installatie gebruikt met een
capaciteit van 25 mVh, terwijl in
Roosteren (WML) een upflow-installatie
wordt bedreven met een maximale
capaciicit van 20 mVh. Het proces leidt
tot een goede nitraatverwijdering, maar de
hoeveelheid biomassa en de spoclprocedure zijn in het proces nogal kritisch.
In verband met het bacteriologisch zwaar
belaste effluent van de reactor is een
goede nazuivering noodzakelijk.
Carix
Het Garix-proces is een in Duitsland
onder leiding van dr. Höll ontwikkelde

ionenwisselingstechniek ter reductie van
sulfaat, hardheid en nitraai in drinkwater.
Over de mogelijkheden
het proces in te zetten
voor de nitraatverwijdering, sprak ir.
J. W. N. M. Kappelhof
(KIWA). In een
mengbed van een
kat- en een anionenwisselaar worden
sulfaat, nitraat, calcium en magnesium uit
hel water gewisseld met HC0 3 ~ en H^ van
de ionenwisselaars. De beide ionenwisselaars worden geregenereerd met een
verzadigde koolzuuroplossing, waarna de
overmaat koolzuur kan worden teruggewonnen en hergebruikt. In 1989 is bij
WML en WOB in samenwerking met
Waterlab. Zuid en KIWA, geëxperimenteerd met een Carix-proefinstallatie. Uit
de resultaten van deze experimenten
bleek, dat een gecombineerde sulfaat- en
hardheidreductie met het proces goed
mogelijk is en dat een nitraatreductie van
75 mg/l tot 25 mg/l maar met moeite
haalbaar is. Belangrijk pluspunt van het
proces is, dat een deel van de régénérant
wordt teruggewonnen, maar niettemin
achtte Kappelhof het op langere termijn
voor de nitraatverwijdering geen
aantrekkelijke oplossing.
Combinatie ionenwisseling en biologie
Het gecombineerde ionenwisseling/
biologische denitrificatieproces, aan de
Landbouwuniversiteit Wageningen mede
ontwikkeld door
aanvankelijk dr. ir.J. P.
van der Hoek en thans
ir. P. I. M. Vis, werd
besproken door dr. ir.
A. Klapwijk (LUW).
Het proces biedt
belangrijke voordelen
ten opzichte van de
conventionele ionenwisseling door de
beperking van het chemicaliëngebruik en
van de brijnproduktie. Na een uitvoerig
laboratoriumonderzoek is in samenwerking met de WOG en Rossmark Van
Wijk & Boerma ruim drie jaar onderzoek
uitgevoerd met een pilot plant (capaciteit
ca. 14 mVh grondwater met 80 mg/l
nitraat). De installatie bestaat uit drie
ionenwisselaars, één denitrificatiereactor
en een zandfilter. Klapwijk concludeerde
onder meer, dat een nitraatconcentratie
van 4 - 8 mg/l kan worden bereikt, mits
de ionenwisselaars en de denitrificatiereactor niet met nitraat worden overbelast.
IIet zoutverbruik van het proces is laag
(minder dan 15% ten opzichte van
conventionele ionenwisseling) en de brijnproduktie kan in elk geval met 80%
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verlaagd worden. Maar onvoldoende
procescontrole geeft aanleiding tot verstoringen: zonodig moeten dagelijks de
belastingen worden bijgesteld. De bacteriologische kwaliteit van het effluent was
niet zodanig dat het water onder alle
omstandigheden als drinkwater te
gebruiken was. Klapwijk bepleitte
tenslotte de bouw van een grootschalige
zuivering op basis van de opgedane
ervaringen, waarbij bijzondere aandacht
moet worden besteed aan de procesregelingen.
Microbiologie
In het grondwater na biologische
nitraatverwijdering kunnen ongewenste
bacteriën voorkomen, zoals bacteriën van
de coli-groep en Acromonas.
Daarover sprak ing.
W. A. M. Hijnen
(KIWA). Hij meldde
Uil dat het totaal aantal
WÈ bacteriën in grondwater
| H kan worden verhoogd
1 v a n < 103 tot 106 à 10s
I per ml. Ook het gehalte
aan gemakkelijk
assimileerbare organische koolstof (AOC)
nam sterk toe (tot 1mg Ac-C/1). Bodempassage bleek een effectieve nabehandeling te zijn waarmee bacteriologisch
betrouwbaar drinkwater werd geproduceerd zonder (micro-)biologische
problemen bij opslag en distributie.
Enkelvoudige vlokkingsfiltratie wordt
hiervoor onvoldoende geacht. Hijnen
besloot met de conclusie de nazuivering te
ontwerpen op (bacteriologische) veiligheid: snelfiltratie gevolgd door een
polishing-filtratie.
Inventarisatie
In de slotvoordracht keek dr. ir.J. C.
Schippers (KIWA) wat breder naar de
beschikbare processen
en de beperkingen
daarvan (mede op
basis van overleg met
Van der Hoek). Hij
stelde vast, dat er van
VEWIN-zijde een
aanbeveling geldt het
nitraatgehalte onder de
25 mg/l te houden, wat ook het EG-richtniveau is. Tevens moet het water biologisch stabiel zijn, met een AOC < 10 ßg
Ac-C/1. De dosering van Cl2 of C10 2 is
ongewenst en in het algemeen moeten er
geen schadelijke stoffen worden
geïntroduceerd. Voor de nitraatverwijdering zijn er fysisch-chemische
technieken (destillatie, hyperfiltratie,
elektrodialyse, ionenwisseling) en biologische (autotroof, heterotroof). Al die

De Carix-proefinstattatie.

technieken zijn beschikbaar, dus er is
keuze genoeg, aldus Schippers. Voor de
nog bestaande technologische problemen
bij biologische technieken is het een
kwestie van 'lang en stug volhouden' en
voor de kwaliteitsproblemen moet er
gezocht worden naar een doeltreffende
nazuivering. Die kan worden gevonden in
dubbellaags vlokkingsfiltratie, snelfiltratie,
langzame zandfilters, UV. Verder is het
raadzaam te zoeken naar een gecombineerde aanpak van nitraat en
hardheid, aldus Schippers.
Hoewel hij voor biologische denitrificatie
met een voor- en een nabehandeling de
beste perspectieven aanwezig achtte
('Men heeft in drinkwaterkringen snel de
neiging te kiezen voor beschikbare low
tech oplossingen'), vroeg Schippers zich
af, of men daar wel aan vast moet houden.
Ionenwisseling, hyperfiltratie en elektrodialyse zijn reële opties. Vooral elektrodialyse lijkt aantrekkelijk: het water wordt
gescheiden in een schoon deel en een vies
deel, en dat laatste moet je ergens kwijt.'
Afvalstromen
Den Blanken wees in de discussie nog op
het feit, dat de meeste fysisch-chemische
processen leiden tot afvalstromen waarvan
men zich kan afvragen of die ergens afzetbaar zijn (en tegen welke kosten). Bovendien moeten waterleidingbedrijven die
aan de grens van hun vergunning zitten,
rekening houden met het conversiepercentage. Wanneer van het opgepompte
water 10 of 15%verloren gaat in het
nitraatverwijderingsproces, is er sprake
van een probleem. Schippers bevestigde,
dat bij de fysisch-chemische processen het
verlies van water een gegeven is; biologische processen zijn daarop niet
geoptimaliseerd. Maar volgens Ruiten

(Mönchen-Gladbach) is het spoelwaterverlies in biologische nitraatvcrwijderingsprocessen 3 - 5%, terwijl nafiltratie in een
ander proces ook 2 à 3% verlies geeft. Het
moet mogelijk zijn het totale verlies bij
een biologisch proces beperkt te houden
tot zo'n 5%. Ir. F. Hiemstra (WMO)
constateerde, dat het ethanolproces
voorlopig heeft gewonnen, maar vroeg
naar de kosten. Die zijn volgens
Van der Hoek ca. f 0,60/m 3 inclusief de
nabehandeling.
In zijn slotwoord zei dagvoorzitter
dr. Mulder, dat er in korte tijd veel
veranderd is. 'In 1983 moesten we ervoor
vechten om het nitraatonderzoek in het
VEWIN-Speurwerkprogramma geaccepteerd te krijgen.'
Het colloquium maakte veel duidelijk,
onder meer dat er nog jarenlang
gevochten zal moeten worden voordat de
nitraatproblematiek uit het Speurwerkprogramma kan verdwijnen. Of de keuze
daarbij zal vallen op een biologische
danwei een fysisch-chemische aanpak, zal
bepaald worden door het lopende onderzoek en vooral door de praktijk.
GBV

