KÏWA/VWN-colloquium 'Verwijdering van bestrijdingsmiddelen'

Tegenhouden aan de bron blijft de beste remedie

Restanten van bestrijdingsmiddelen en
afbraakprodukten daarvan zijn de afgelopen jaren aangetroffen in grondwater,
oevergrondwater en oppervlaktewater, de
bronnen van ons drinkwater. Dat baart de
waterleidingbedrijven zorgen. Acties van
de bedrijven om het probleem tegen te
gaan zijn tweeledig. Enerzijds proberen zij,
hetzij individueel, hetzij via de VEWIN, de
lozers ertoe te bewegen hun lozingen te
staken en de gebruikers van de bewuste
stoffen tot behoedzaamheid te manen,
anderzijds trachten ze methoden te
ontwikkelen om de stoffen uit het
gewonnen water te verwijderen. Dat
laatste spoor vormde het onderwerp van
het KIWA/VWN-colloquium 'Verwijdering van Bestrijdingsmiddelen' dat op
5 oktober jl. in Nieuwegein werd
gehouden onder dagvoorzitterschap van
ir. E. G. H. Yreedenburgh (PWN).
Duidelijk werd, dat het tegenhouden van
de bestrijdingsmiddelen aan de bron altijd
de beste remedie blijft, maar zolang er van
brongerichte maatregelen nog niet al te
veel effect mag worden verwacht niettemin aanpassingen van de zuivering
noodzakelijk zullen zijn. Om deze redenen
besloot de VEWIN in 1988 aan KIWA
opdracht te geven voor het project
'Verwijdering van bestrijdingsmiddelen en
andere micro-verontreinigingen'. Hiertoe
werd voor de periode tot 1991 boven het
normale speurwerkbudget een bedrag van
f3.000.000- uitgetrokken. Het KIWA/
VWN-colloquium gaf een eerste tussenbalans van de resultaten van het project.
Mogelijkheden en beperkingen
Hoewel bestaande zuiveringsmethoden
voor sommige bestrijdingsmiddelen wel
leiden tot verwijdering of concentratieverlaging (verwijdering van 1,2-dichloorpropaan door intensieve beluchting;

omzetting van bentazon door ozonisatie;
adsorptie van 1,2-dichloorpropaan,
triazines en bentazon door actieve-koolfiltratie), worden andere stoffen niet of
slechts ten dele verwijderd. Zo worden
nitrofenolen en chloorfenoxycarbonzuren
door ozonisatie slechts gedeeltelijk verwijderd, terwijl actieve-koolfiltratie voor
deze stoffen alleen effectief is bij korte
filterlooptijden. Voor nog sterker polaire
groepen van verbindingen is van deze
operationele technieken geen significante
verwijdering te
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openingsvoordracht.
Voor de verwijdering
van meer polaire
stoffen moeten nieuwe
technieken worden
ontwikkeld, waarbij het onderzoek zich
vooral richt op:
- het gebruik van alternatieve
adsorbentia;
- geavanceerde oxydatietechnieken en
- membraanprocessen.
Ir.J. Hrubec (RIVM) en ing.J. de Groot
(WRK) wezen in de discussie nog op het
belang van biologische processen. Volgens
Hrubec blijken sommige pesticiden in
langzame zandfilters goed te worden
verwijderd, terwijl De Groot de verwijdering van MCPP bij de WRK in
relatie bracht met de lage snelheid van het
filter, waardoor daarin ook een biologische
werking optrad. Kruithof gaf aan, dat het
KIWA-onderzoek zich daar niet primair
op richt, wel op oxydatieve processen
waar nog een biologische trap op volgt.
Op een vraag van ir.J. van Puffelen
(DZH) zei Kruithof, dat poederkooldosering in het KIWA-onderzoek tot nu
toe buiten beschouwing is gebleven.

:

Adsorptieve processen
Het uitvoeren van praktijkonderzoek naar
de verwijdering van bestrijdingsmiddelen
met adsorptieve technieken (actieve kool)
is een tijdrovende en dure kwestie. Zeker
gezien het grote aantal (300) voor de
drinkwatervoorziening relevante bestrijdingsmiddelen is het zinvol om ook
gebruik te maken van alternatieve
(snellere) onderzoeksmethoden.
Twee mogelijke alternatieven om inzicht
te krijgen in de haalbaarheid van
adsorptieve technieken voor de verwijdering besprak drs.
R. Hopman (KIWA):
het opstellen van
adsorptie-isothermen
en het uitvoeren van
minikolomexperimenten. Met adsorptie^6fc
isothermen is het
«Sen mogelijk om over een
grote concentratierange (0,02-100 //g/l)
aan te geven wat de adsorptiecapaciteit is
van bijvoorbeeld actieve kool voor een
bepaald bestrijdingsmiddel in een
bepaalde matrix. Met minikolomexperimenten kan men in het laboratorium voorspellingen doen over bijvoorbeeld de looptijden van koolftlters. Een
andere mogelijkheid is het vergelijken van
minikolomresultaten voor 'onbekende
bestrijdingsmiddelen' met resultaten van
bekende middelen zoals bentazon,
waarvan al gegevens over looptijden en
adsorptiecapaciteit bekend zijn. Minikolomexperimenten kunnen ook gebruikt
worden om in een kort tijdsbestek
verschillende aspecten rond adsorptie te
onderzoeken, zoals kooltype, watertype
(DOG, pH), voorbelading en regeneratie
van de kool. Op een vraag van drs.
L.W.C.A. van Breemen (WBB) zei
Hopman te verwachten binnen twee jaar
zover te zijn met de minikolommen, dat er
voor een grote groep stoffen verstandige
voorspellingen aan kunnen worden
ontleend. Dr. T. Trouwborst (VROM)
wees erop, dat ten tijde van de bentazonaffaire als voordeel van actieve-koolfiltratie was genoemd, dat ook andere, nu
nog onbekende en onmeetbare stoffen,
zouden worden 'gevangen'. Dat is wel zo,
aldus Hopman, maar soms is dat lastig,
llumuszuren bijvoorbeeld bezetten heel
snel plaatsen op de actieve kool, waardoor
de adsorptie van doelstoffen weer minder
effectief is. 'Maar zou je dat niet kunnen
voorkomen door te spoelen met loog?'
opperde ir. P.J. Nobel (DWL), die
meldde dat die maatregel in zijn bedrijf de
effectiviteit van de kool aanzienlijk verbetert. Hopman achtte het een goede
suggestie voor nader onderzoek en
dagvoorzitter Vreedenburgh zal hem
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inbrengen in de KIWA-Commissie
Verwijdering Hestrijdingsmiddelen.
Ozon en waterstofperoxyde
Over geavanceerde oxydatieprocessen
sprak vervolgens
ir. R. T. Meijers
(KIWA). Het zijn
processen waarbij
gebruik wordt gemaakt
van een combinatie
van oxydatiemiddelen,
zoals ozon, waterstofm xJPÏ
peroxyde en UV-straling. Bij deze processen worden de uiterst
reactieve en oxydatieve hydroxylradicalen
gevormd, waarmee in theorie alle bestrijdingsmiddelen kunnen worden afgebroken. Bij toepassing voor de waterzuivering is het gecombineerd gebruik van 0 3
en H 2 0 2 het meest geschikt. In de praktijk
wordt slechts een zeer geringe fractie van
de radicalen benut voor de afbraak van
bestrijdingsmiddelen. De meeste radicalen
worden afgevangen door humuszuren en
waterstofcarbonaat. Sinds 1988 wordt in
Frankrijk en de Verenigde Staten proefinstallatie- en praktijkonderzoek verricht
naar de verwijdering van organische
microverontreinigingen door 0 3 en H 2 0 2 .
In 1989 is door KIWA een oriënterend
laboratoriumonderzoek verricht, terwijl in
1990 in samenwerking met Gemeentewaterleidingen Amsterdam proefinstallatie-onderzoek is gestart naar
verwijdering van bestrijdingsmiddelen
met Oj en II 2 0 2 . De combinatie lijkt
vooralsnog goede toepassingsmogelijkheden te bieden, aldus Meijers.
Haken en ogen
Dat er nog wel wat haken en ogen zitten
aan de methode, bleek in de discussie.
Drs. J. L. Evendijk (DWL) vroeg of de

methode probleemloos in een bestaand
bedrijf kon worden ingebouwd: 'gewoon
een gaatje boren in de tank en injecteren?'
Zo eenvoudig ligt het niet. Er moet eerst
een aparte ozondosering worden geïnstalleerd om de desinfectie te waarborgen,
aldus Meijers. Maar ook de afbraakprodukten kunnen problemen geven.
Volgens Meijers zijn de meeste afbraakprodukten meer polair, en daardoor in het
algemeen minder schadelijk dan de
oorspronkelijke stoffen, maar dr. J. van
Genderen (KIWA) achtte die uitspraak
toch uit toxicologisch oogpunt te stellig.
De Groot ;WRK) en ook ir. A. I. A. Soppe
(GWG) wilden wel iets meer weten over
de gevormde stoffen. 'Er is een goed
toxicologisch onderzoek nodig voordat je
zo'n techniek kunt gaan toepassen, bij
voorkeur een mutageniteitsonderzoek,'
aldus De Groot. In dat verband wees ir. B.
Kramer (PWN) erop, dat de aandacht zich
meer dient te richten op de effecten dan
op de identificatie van de afzonderlijke
stoffen.
'Het is niet uit te sluiten," zei
dr. ir.J. C. Schippers (KIWA), 'dat je een
bestrijdingsmiddel omzet in schadelijker
afbraakprodukten die je niet kunt meten,
domweg om aan de wet te voldoen. Maar
in het algemeen zijn toxicologen van
oordeel dat de kwalijkheid van oxydatieprodukten minder is, dus daar moeten we
voorlopig maar van uitgaan. Het is op
zichzelf een goede gedachte om humaan
toxicologisch onderzoek te doen, maar het
duurt jaren voor je de resultaten in
handen hebt, en daar kunnen we niet op
wachten.'
Ir. M. K H. Gast (GWA) wees op een
schijnbare inconsequentie in het betoog
van Meijers: alle bestrijdingsmiddelen
zouden afbreekbaar zijn, maar niettemin
zag Gast in een tabel met proefresultaten.

dat TCA in het geheel niet werd
afgebroken. Dat klopt, aldus Meijers, maar
dat komt omdat de bewuste oriënterende
proef onder verkeerde omstandigheden
plaatsvond, bij p H = 5 in plaats van p H = 8 .
Bovendien, zo zei Kruithof, zijn we er bij
de KIWA-experimenten steeds vanuit
gegaan dat we met 2 à 3 mg/l 0 3 konden
volstaan, maar een betere dosering is 10 à
12 mg/l O, en ca. 6 mg/l H 2 0 2 .
0 3 / H 2 0 2 in de praktijk
Hoe zo'n ozon/waterstofperoxydezuivering nu in de praktijk werkt, vertelde
ir. F. Phillips
(Compagnie Generale
des Eaux) die sinds
juni op praktijkschaal
(150.000 mVdag)
een dergelijke installatie bedrijft voor de
#
verwijdering van
*.»».. atrazin bij een winning
langs de rivier de Marne. Het is de eerste
dergelijke installatie in Europa en
mogelijk in de wereld. Hij bevestigde, dat
de hoeveelheid gedoseerde ozon van
groot belang is voor het proces. Bij een
0 3 -dosering van 1mg/l wordt 50% van de
atrazin verwijderd; bij 5 mg/l is dat 90%!
Op een vraag van dr. ir. D. van der Kooij
(KIWA) over nagroei in het net moest
Phillips het antwoord schuldig blijven: de
installatie is nog maar erg kort in bedrijf.
De desinfectie wordt wel enigszins
beïnvloed door het proces, zo zei Phillips,
maar dat geeft niet want er wordt daarna
nog gechloord (0,5 mg/l Cl 2 ).
Membranen
Een volstrekt andere mogelijkheid
presenteerde
dr.J. L. Bersillon
(Lyonnaise des Eaux),
namelijk de toepassing
van ultrafiltratie voor
water van de Seine,
waarbij het filtratiemembraan belast
wordt tot 100 l/m 2 /h.
Bepalende factoren voor de filtratie zijn de
druk, de tangentiale snelheid en de
frequentie en duur van het spoelen. De
keuze van ultrafiltratie leidde tot een
gelijkmatiger en betere waterkwaliteit,
waar de consumenten overigens snel aan
waren gewend: toen het proces een keer
werd stilgelegd, kwamen er ogenblikkelijk
klachten. Een voordeel van de gekozen
filtratiemethode is, dat het systeem zich
zelf herstelt wanneer het door een hogere
turbiditeit is verstoord. De ultrafiltratie
leidt, naar het oordeel van Bersillon, in
combinatie met een actieve-koolfiltratie
tot een goede verwijdering van organische
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Interieur van hetactieve-koolfiltergebouwpompstation Engelse Werk (lï'MO).

microverontreinigingen, maar aangezien
ook in zijn geval de zuivering pas zeer
onlangs is opgestart, kon hij slechts een
beperkt aantal cijfers geven. Als voordeel
van de zuiveringsmethode noemde
Bersillon naast de beperkte kosten
('binnen vijfjaar is de methode concurrerend met coagulatie') het feit, dat er
geen vlokmiddelen of polyelektrolyten
behoeven te worden toegevoegd. Zonder
chemicaliën is het slib immers beter
afzetbaar.
Oevergrondwater
In 1987 werd in het oevergrondwater van
pompstation Hngelse Werk aan de IJssel
bij Zwolle bentazon aangetroffen in een
concentratie van 0,61 /ug/L Hoewel de
lozer BASF in de loop van 1988 de lozing
tot onder de drinkwaternorm van 0,1 /(g/l
heeft gereduceerd, zal het nog 10 tot 15
jaar duren eer dat effect heeft op de
winning bij Zwolle. Tot die tijd zijn
zuiveringstechnische maatregelen nodig
en daarover sprak ir. P. Hiemstra (WMO).
D e i n 1986 in bedrijf
genomen actieve-koolfilters verlagen het
bentazongehalte met
90% tot onder de
wettelijke norm.
De oorspronkelijk
vastgestelde standtijd
van de koolfilters van
65 weken is door de ontdekking van
bentazon in het oevergrondwater niet
beïnvloed. De verwijdering van bentazon
duurt in Zwolle langer dan bij vergelijkbare oevergrondwaterzuiveringen.
Technische verschillen zijn het merk kool
en de recirculatie bij lage afname. Op dit
moment is het nog niet duidelijk of
adsorptiegedrag of mogelijk biologische
afbraak voor de langere standtijd van de
filters verantwoordelijk zijn. In het

adsorptiegedrag van de actieve kool na
1 regeneratie is voor bentazon geen
significant verschil aantoonbaar met het
gedrag na 2 regeneraties, aldus Hiemstra,
die de volgende aanbevelingen deed:
- De detectiegrens voor bestrijdingsmiddelen moet een factor 10 onder de
norm liggen om er effectief mee te
kunnen werken.
- Kr moet onderzoek worden gedaan naar
het effect van de ontwerpvariabelen voor
koolfiltratie en de keuze van de kool op de
verwijdering van bentazon.
- De invloed van de regeneratie van de
kool op de verwijdering zou moeten
wTorden uitgezocht.
Hiemstra wees er tenslotte op, dat het erg
belangrijk is hoe de consument op de
hoogte wordt gebracht van zaken als
normoverschrijdingen. 'PR is heel
belangrijk,' aldus Hiemstra.
Cocktail van verontreiniging vraagt
cocktail van zuiveringsprocessen,
of niet?
Bij het kijken naar verontreinigingen
moet men zich niet beperken tot de nu
actuele bestrijdingsmiddelen, maar de
blik richten op organische microverontreinigingen in het algemeen, zo betoogde
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'Natuurlijk moeten we door blijven gaan
met het aandringen op brongerichte
maatregelen,' aldus Schippers, 'maar
ondanks alles geloven we daar niet écht

in; je moet 't wel blijven proberen, maar
intussen ook hard aan de slag met effectgerichte maatregelen. Daarbij is het
onverstandig je blind te staren op een
deelaspect of een enkel stofje. Maar welk
proces is tegen de cocktail van problemen
opgewassen?'
Schippers presenteerde een aantal indrukwekkende stroomschema's van zuiveringen van de toekomst, de een nog
ingewikkelder dan de ander, maar geen
van alle denkbeeldig gezien de eerdere
voordrachten. Maar als alternatief voor de
gepresenteerde combinatie van geavanceerde oxydatieprocessen en filtratiestappen noemde hij de membraanfiltratie.
Met name de nanofiltratie (een soort
mislukte omgekeerde osmose) achtte
Schippers een reëel alternatief omdat
daarmee andere stappen overbodig
worden of worden ontlast. Hij drong
daarom aan op nader onderzoek naar de
mogelijkheden van nanofiltratie op lab-,
proef- en demonstratieschaal.
In de discussie wees ir.J. Hrubec nog op
de 'bestrijdingsmiddelen' die kunnen
ontstaan bij de zuivering van drinkwater
wanneer voor de desinfectie chloor wordt
toegepast. Maar volgens Schippers is het
gebruik van chloor al zeer aanzienlijk
teruggebracht in Nederland en wordt dat
nog verder teruggedrongen.
Ir. G. S. Huijboom (DZH) vroeg zich af
hoe het verder moet met het gebruik van
oxydatie-/desinfectiemiddelen. Perst
kwam de chloring in een kwaad daglicht
te staan door de vorming van THM's.
Chloordioxyde had dit nadeel niet, maar
later bleek dit ook schadelijke Produkten
te vormen (chloriet, chloraat). Nu zou
mogelijk op basis van het verhaal van
Meijers gekozen kunnen worden voor
0 3 / H 2 0 2 , maar ook dan zijn problemen te
verwachten. 'Moeten we niet erg voorzichtig zijn en niet liever kiezen voor echte
verwijderingsprocessen boven 'magische'
omzettingen?' Schippers voelde daarin wel
mee: 'Ozon/waterstofperoxyde is natuurlijk een paardemiddel, maar als tijdelijk
hulpmiddel kan het goede diensten
bewijzen. Het illustreert des te meer hoe
hard brongerichte maatregelen nodig zijn.'
'Maar,' vervolgde Huijboom, 'zouden we
dan niet minstens evenveel geld moeten
uitgeven aan die brongerichte aanpak als
aan onderzoek naar verwijderingsmethoden?'
Schippers: 'Kijk eens naar de kosten.
Vergelijk het eens met nitraat.
Het financieel belang van de landbouw is
immers veel groter dan de kosten van
nitraatverwijdering.'
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