Speeltzuiveringindebodem bijdiepinfiltratie eenrol?

1. Inleiding
Een van de belangrijkste motieven om
oppervlaktewater in de duinen te
infiltreren is de daarmee bereikte
kwaliteitsverbeteringen van het water.
Van hygiënisch onbetrouwbaar oppervlaktewater wordt 'betrouwbaar
grondwater' gemaakt.
Tevens wordt een constante waterkwaliteit
verkegen min of meer zoals bij grondwater. Pas later is de voorraadfunctie van
het water in de duinen een belangrijke rol
gaan spelen.
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Het volgen door middel van onderzoek
van de waterkwaliteit tijdens de bodempassage is bij het Duinwaterbedrijf ZuidHolland (en voorheen bij de DWLvan
's-Gravenhage) steeds een punt van
onderzoek geweest. Bij diepinfiltratie
speelt de vraag naar de waterkwaliteitsveranderingen in de bodem vanwege de
geheel andere uitgangspositie een grote
rol.
Vanaf 1973is daar onderzoek aan gedaan
onder andere bij de diepinfiltratie van
drinkwater, bij de diepinfiltratie van
gecoaguleerd water en bij de diepinfiltratie
van gefloteerd water. In dit artikel wordt
een korte samenvatting van dit laatste
onderzoek, dat van 1984-1987 werd uitgevoerd (het zogenaamde FLIP-FLOP
onderzoek) bij het DZH.De actuele vraag
die daarbij gesteld kan worden is,in
hoeverre zuivering door de bodem nog
een rol speelt bij diepinfiltratie van
aanzienlijk verder voorgezuiverd
Maaswater.
2. Situatie-omschrijving
Tussen de infiltratieput (FLIP) en de
onttrekkingsput waren vier waarnemingsputten (WA,WB,WC en WD) geplaatst.
Voor een beschrijving van de ligging van
de putten, stromingsprofiel en de geologische opbouw van de bodem wordt
verwezen naar het artikel van de heer
De Jonge elders in dit blad.
De situatie in het watervoerende pakket
voor de start van de infiltratie kan worden
omschreven als anaëroob (zuurstof
minder dan 0,5 mg/l) met relatief hoge
gehalten aan sulfaat en kationen in het
grondwater.
Tevens zijn voor de start van de infiltratie
sporen van verschillende organische
microverontreinigingen (chloorfenolen,

Samenvatting
Diepinfiltratie wordt voorafgegaan door voorzuivering van het water, dat in de
bodem wordt geïnfiltreerd. Daarbij treedt al een aanzienlijke verbetering opvan
de waterkwaliteit.
In hoeverre kunnen de bodemprocessen bij diepinfiltratie deze waterkwaliteit nog
beïnvloeden?
In dit artikel wordt de invloed vanbodempassage als functie vande tijd na starten
van de infiltratie op de waterkwaliteit beschreven, zoals die is gemeten bijeen
proefproject van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
In eerste instantie wordt de waterkwaliteit sterk beïnvloed door anaërobe
processen. Deze zijn echter eindig, als gevolg van uitputting van de bodem.
Als de aërobe processen, enkele tientallen jaren na start van de infiltratie, de
overhand hebben zalde zuiverende werking van bodempassage vooral gelegen
zijn in de zekerstelling vande bacteriologische en virologische waterkwaliteit.

polycyclische aromatische koolwaterstoffen, alifatische organohalogenen)
aangetroffen.
De herkomst is waarschijnlijk het in de
periode 1955tot 1976 geïnfiltreerde
Lekwater (gebaseerd op chloride- en
zuurstof-18 metingen).
In de periode van 1984 tot en met 1989is
met een frequentie van eens in de vier
weken een ruim scala van waterkwaliteitsparameters bepaald in het geïnfiltreerde
water en het bemonsterde water uit de
waarnemingsputten.
Voor de bemonstering van onder andere
water ten behoeve van de analyse van
vluchtige organische microverontreinigingen is gebruik gemaakt vaneen
membraanpomp, welke in de stijgbuis
werd neergelaten, nadat het water in de
stijgbuis tweemaal wasververst met
behulp van een centrifugaalpomp.
De persleiding van de membraanpomp
was gemaakt van koper en had een lengte
van circa 20 meter.
Op deze manier werd vervluchtiging en
adsorbtie aan kunststof pompondcrdelen
van organische microverontreinigingen zo
veel mogelijk vermeden.
De reistijd van het geïnfiltreerde water is
bepaald aan de hand van het verloop van
het chloridegehalte. In tabel I staat per
waarnemingsput de gemiddelde reistijd en
stroomsnelheid van het water vermeld.
In de in dit artikel gepresenteerde
grafieken is de tijdas gecorrigeerd voor de
reistijd.
Dit artikel zalmet name de nadruk leggen
op het gedrag van enkele anorganische-en
TABEL I- Reistijden gemiddelde doorstroomsnelheid
tussen infiltratieput en waarnemingsput.
Reistijd
nemingspui
WA
WB

wc:
WD

i,uren)
100-200
250-375
310-560
1.000-1.440

(dagen) snelheid (m/d)
4-8
10-16
13-23
42-60

2,0
1,5
1,4
0,7

organische microverontreinigingen en
bacteriën tijdens bodempassage.
3. Waterkwaliteitsveranderingen
3.1. Verlooprcdox-niveau gedurendede
infiltratieperiode
Vanaf de start tot aan het stoppen van de
infiltratie kunnen bij de waarnemingsputten fases worden onderscheiden met
verschillende redox-niveau.

Deze fases zijn (ontleend aan
Stuyfzand) [1]:
Fase 1:
- er treedt een kationwisseling op
(zichtbaar alsverhogingen van het gehalte
van magnesium, kalium en ammonium);
- desorptie van siliciumoxyde en fosfaat;
- zuurstofniveau daalt tot minder dan
0,5 mg/l.
Fase 2:
- totaal verbruik van zuurstof en nitraat
als gevolg van de oxydatie van pyriet en
organische stof;
- samen met het oplossen van de kalk in
de bodem leidt dit tot verhogingen in het
water van met name de gehalten van
calcium, ijzer, waterstofcarbonaat,
mangaan en sulfaat.
Fase 3:
- doorbraak van nitraat als gevolg van
aflopende redox;
- reacties, vooral door uitputting van
reactieve organische stof;
- tegelijkertijd daalt het gehalte in water
van ijzer en mangaan;
Fase 4:
- doorbraak van zuurstof als gevolg van
de uitloging van pyriet;
- dientengevolge daalt ookhet gehalte
aan sulfaat sterk;
- nitraat neemt vrijwel niet meer af in de
bodem;
- het ijzergehalte neemt niet meer toe;
- het oplossen van kalk vindt alleen nog
plaats als gevolg van de kalkagressiviteit
van het geïnfiltreerde water.
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In tabel II is per waarnemingsput aangegeven na hoeveel infiltratie-uren en
aantal malen dat het pakket is doorstroomd een bepaalde fase aanvangt.
Het aantal malen doorstroomd poriënvolume (ADP) wordt berekend door het
aantal verstreken infiltratie-uren te delen
door de ondergrondse verblijftijd van het
water. Hierbij valt op dat naarmate de
waarnemingsput verder van de infiltratieput af ligt, een bepaalde fase bij een
hogere ADP aanvangt.
Hen verklaring voor dit verschijnsel zou
kunnen zijn, dat door de steeds afnemende waterstroomsnelheid, chemische
en biologische bodemreacties meer
gelegenheid hebben zich te manifesteren.
Deze hypothese wordt gesteund door
metingen aan onttrokken water, nadat de
infiltratie enige tijd door storingen bij de
voorzuivering was gestaakt. In zo'n
periode werd in WA (toen aangeland in
fase 3) volledig zuurstof- en nitraatverbruik gemeten, naast verhoogde
concentraties van produkten van uitloogreacties.
3.2. Anorganische micro-verontreinigingen
In tabel III is weergegeven welke
anorganische microverontreinigingen zijn
onderzocht. In afb. 1zijn de resultaten
grafisch uitgezet. De meeste parameters
zijn alleen gemeten in het ingaande water
(als FLIP aangegeven in de grafieken) en
WD. WD bevond zich toen in fase 2 van
het redox-niveau. Aluminium, barium en
bromide zijn ook in WA, WH en WC
gemeten.
De gemeten concentraties van de meeste
anorganische microverontreinigingen in
het ingaande water liggen, mede dankzij
de voorzuivering, op een zeer laag, bijna
niet meetbaar niveau. Hierdoor kan de
bodempassage geen grote bijdrage leveren
aan de verwijdering van deze stoffen.
Op dit zeer lage concentratieniveau zijn de
volgende waarnemingen te constateren.
Zink wordt vrijwel volledig verwijderd,
aluminium, borium, barium, beryllium en
nikkel gedeeltelijk.
De verwijdering van aluminium heeft zich
al voltrokken bij WA, onder aërobe
omstandigheden. Langere verblijftijd en
overgang tot anaërobie geeft geen
verandering van het aluminiumgehalte
in het water. De fluctuaties van de
concentraties in de aanvoer worden
gedempt.
Het gemiddelde aluminiumgehalte
(9 //g/l) bij WD ligt onder de norm voor
drinkwater (20 //g/l) gesteld in het waterleidingbesluit. De meldingsnorm van
30 //g/l wordt bij WD nooit gehaald (wel
benaderd, 26 //g/l).

Ajb. 1-Hetverloop van enkele anorgamsehe microverontreinigingen inhetingaande water(FLIP)enmde
luaarnemingsputten WA enWD.
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TABEL II - Aanvangstijdstip van een rcdox-fase bij de verschillende waarnemingsputten.
Waarnemingsput

Fase1

Fase 2

Infiltratieuren

Dagen

ADP

Iniiltratieuren

Dagen

ADP

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

100
500
1.000
3.000

4
21
42
125

1,0
1,5
2,5
3,0

3.500
14.000
21.000
n.n.a.

WA
WB
WC
WD

Fase 4

Fase 3
Infillralie
uren

Dagen

ADP

146
583
875
n.n.a.

25
44
50

Infiltratieuren

Dagen

ADP

9.000
21.000
31.000
n.n.a.

375
875
1.292
n.n.a.

44
72
80

ADP = Aantal malen Doorstroomd Poriënvolume
n.n.a. = nog niet aangevangen.
TABEL III - Onderzochte microverontreinigingen enhungehaltes inhetingaande waterenWD.
WD

Ingaande water (FLIP)
Parameter

n

Gemiddeld

Al (Ag/D
As (Ag/D
B (mg/l)
Ba(Ag/D
Br (mg/l)
Be(Ag/D
Ni (Ag/D
Se (Ag/D
U (Ag/D
Zn(Ag/D

30
8
1
33
27
8
7
8
8
8

37
> 0,5
0,11
59
0,10
0,03
2,4
0,9
0,7
9

Mimimum

Maximum

15
< 0,5
0,03
42
0,10
0,03
2,4
0,9
0,7
9

72
< 0,5
0,15
76
0,20
0,12
6,0
1,1
1,1
23

Barium wordt bij langere verblijftijd en
anaërobe omstandigheden meer verwijderd (zie put WD) in vergelijking met
WA (kortere verblijftijd, aëroob). Dit kan
een gevolg zijn van kationuitwisseling aan
organische stof of neerslagvorming met
carbonaat en/of sulfaat.
Borium zal in het geïnfiltreerde water
voorkomen in de vorm van boraat
(afkomstig uit wasmiddelen). Blijkbaar
wordt boraat niet volledig als oxydator
gebruikt voor de oxydatie van organische
stof uit pyriet, gezien de gedeeltelijke
doorslag bij WD.
Bromide en seleen ondergaan geen
concentratieverandering in de bodem.
Bromide heeft vergelijkbare eigenschappen als chloride. Voor seleen vindt
de, in de literatuur [2] genoemde verwijderingsmogelijkheid namelijk neerslag

n

Gemiddeld

Minimum

Maximum

30
8
4
51
29
9
7
8
8
8

9
1,6
0,09
37
0,10
0,02
0,9
0,9
0,7
< 5

< 2
1,0
0,08
25
0,06
< 0,01
0,6
< 0,2
< 0,5
< 5

26
2,5
0,10
60
0,15
0,05
1,3
1,3
1,6
3

als ijzerseleenoxyde, niet plaats.
Vanadium wordt meestal wel volledig
verwijderd. Twee van de 8 waarnemingen
bij WD geven licht verhoogde gehaltes te
zien (max. 1,6 ^g/1).
Het arseengehalte wordt als enige verhoogd (gem. 1,6 /ug/ï) door bodempassage. Dit kan het gevolg zijn van
desorbtie van bodemmateriaal en de
oxydatie van pyriet, waarin arseen als
spoorelement voorkomt.
3.3. Organischemicroverontreinigingen
Het watervoerende pakket kent diverse
fasen met verschillende redoxniveaus
(zie hoofdstuk 3.1.).
Het effect van het redoxniveau op de
verwijdering van trihalomethanen is in
afb. 2, voor trichloormethaan, in beeld
gebracht.

Voor de aanvang van een bepaalde fase
wordt verwezen naar tabel II. Als gevolg
van de chloring van het water in de
zomermaanden neemt het gehalte aan
trichloormethaan, monobroomdichloormethaan en dibroomchloormethaan toe.
De drie componenten worden door hun
polaire karakter (lage water-octanolcoëfliciënt, zie tabel IV) slecht tegengehouden door het duinpakket.
In WA (reistijd circa 150 uur) is er in fase
1 en 2 geen sprake meer van volledige
verwijdering. Met de start van de
zuurstofdoorbraak (fase 4) vindt er 100%
doorslag plaats van trichloormethaan en
monobroomdichloormethaan.
Dibroomchloormethaan slaat pas het jaar
daarop volledig door, mogelijk als gevolg
van zijn iets minder polaire karakter. In de
waarnemingsputten met langere reistijden
(WB: circa 350 en WC: circa 450 uur)
vindt in fase 1en 2 volledige verwijdering
plaats. Gedeeltelijke en volledige doorslag
TABEL IV - Octanol-watercoëfficiëntvoor
verschillende organische microverontreinigingen.
Verbinding
Trichloormethaan
Monobroomdichloormethaan
Dibroomchloormethaan
Airazine
Fluorantheen

Aß. 2 -Helverloop van trichloormethaan m hetingaande water(FLIP) enindewaarnemingsputten WA, WD, WB enWC.
TRICHLOORMETHAAN

20
(Thousands)
geerde infiltratie uren
+
WA
o
VVO

TRICHLOORMETHAAN

(Thousands)
rigeerde infiltratie

Log Kow
1,97
2,44
2,63
2,33
4,53
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vindt plaats met de start van fase 3.
In de waarnemingsput met de langste
reistijd (WD: 1.000-1.500 uur) is reeds in
fase 2 een lichte doorslag van alle drie
de componenten aangetoond.
Dat trihalomethanen, ondanks hun polaire
karakter, toch nog deels worden
verwijderd, moet toegeschreven worden
aan microbiologische omzetting. Deze
omzetting verloopt alleen onder anaërobe
omstandigheden en is niet volledig binnen
100-150 uur.
Voor aan actieve kool adsorbeerbare
niet-vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (AOX) kan een analoog beeld
worden geschetst (zie afb. 3).
De AOX gevormd door het chloren wordt
minder goed of helemaal niet verwijderd
bij toenemende aérobie in de bodem (zie
WA). Opvallend is dat door de chloring

gevortmde AOX na 1.000-1.500 uur reistijd (WD) onder anaërobe omstandigheden (fase 1en 2) voor een deel (70%)
wel wordt gereduceerd, terwijl de AOX
die nietis gevormd als gevolg van de
transportchloring (de 'dalen' in het
AOX-gehalte in de winterperiode, rond de
3.500, 9.000, 14.000, 22.000 en
29.000 infiltratie-uren) vrijwel niet
verwijderd wordt.

etal [3] gevonden. De gevonden gehaltes
overschrijden de norm van 0,1 /j.g/1
Voor simazine wordt een vergelijkbaar
resultaat gemeten als bij atrazine.
Fluorantheen (PAK) is duidelijk minder
polair dan atrazine. De éénmalig gemeten
hoge piek in het ingaande water (120 ng/1,
bij circa 23.000 infiltratie-uren, zie afb. 5)
is bij WA (aëroob, fase 4) voor het
grootste deel al verwijderd en daalt verder
bij WD (anaëroob, fase 2).
Afgezien van deze piek in de aanvoer ligt
de concentratie van fluorantheen in het
water na bodempassage op hetzelfde
niveau of zelfs iets hoger als in de
aanvoer.
De gehalten gemeten in het water na
bodempassage liggen in dezelfde grootteorde als de gehalten gemeten vóór de start
van de infiltratie in 1984.

Atrazine heeft een vergelijkbaar polair
karakter als de trihalomethanen
(zie tabel IV).
In tegenstelling tot trihalomethanen vindt
zowel in fase 4 (WA) als in fase 2 (WD)
geen microbiologische omzetting plaats,
daar atrazine vrijwel niet door bodempassage wordt verwijderd (zie afb. 4).
Dergelijke doorslag is ook door Smeenk

ADSORBEERBAAR ORGANOHALOGEENVERB.(AOX)

(Thousands)
gecorrigeerde infiltratie uren
"LIP
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+
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Afb. 3 - Het verloop van aan actieve kool adsorbeerbare gechloreerde koolwaterstoffen
in het ingaande water (FLIP) en in de waarnemingsputten WA, WD, WB en WC.
Aß. 5 - Het verloop van fluorantheen in het ingaande water (FLIP) en m de
waarnemingsputten WA en WD.

Afb. 4 - Het verloof van atrazine in het ingaande water (FLIP) en in de waarnemingspiaten WA en WD.
Afb. 6 - Hel gemiddelde aantal gemeten pseudomonassen in het ingaande water en in
de waarnemiiigspittteii.
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3.4. Bacteriën
Als gevolg van de voorzuivering werden
in het ingaande water geen bacteriën van
faecale herkomst en virussen aangetroffen.
De gemeten koloniegetallen bij 22 en 37
°C lagen gemiddeld op een laag niveau
(circa 80/ml). Door bodempassage vindt
hierin geen verandering plaats.
Succesvol verloopt de verwijdering van
aëromonassen door bodempassage. Het
aantal aëromonassen in het geïnfiltreerde
water (gemiddeld circa 30/100 ml) is
reeds bij WA tot nul gereduceerd en ook
bij de andere waarnemingsputten komen
ze niet voor. De toenemende aérobie in de
bodem brengt hierin geen verandering.
Pseudomonassen worden tijdens bodempassage gemiddeld voor circa 90%
gereduceerd, zie afb. 6. Ook hier heeft de
toenemende aërobie in de bodem geen
invloed op de mate van reductie.
4. De verwachte waterkwaliteitsveranderingen bij het diepinfiltratieproject Waalsdorp
In maart jl. is de diepinfiltratie bij de DZH
op produktieschaal gestart op de locatie
Waalsdorp (zie artikel de heer De Jonge
elders in dit blad).
Het stromingspatroon tussen de infiltratieen onttrekkingsputten is vergelijkbaar met
het stromingspatroon tussen FLIP en WD.
De afstand tussen infiltratie- en onttrekkingsput is echter groter namelijk
circa 100 m. De waterstroomsnelheid is
vergelijkbaar namelijk 0,7 tot 1,0 m/d.
De gemiddelde verblijftijd bedraagt
derhalve circa 150 dagen.
Aan de hand van de waargenomen
waterkwaliteitsveranderingen bij het
FLIP-FLOP project is een schatting te
maken hoe lang na start van de infiltratie
in de bodem de fases met verschillend
redoxniveau zullen beginnen.

In tabel V is aangegeven na hoeveel
geschatte porievolumedoorspoelingen en,
daaraan gerelateerd, na hoeveel jaren na
de start van de infiltratie een bepaalde
fase zal beginnen.
Hieruit kan blijken dat de eerste tientallen
jaren gekenmerkt zullen worden door
anaërobe processen in de bodem (fase 1
en 2) en dat dientengevolge het onttrokken water anaëroob zal zijn en
verhoogde gehalten zal kennen aan
calcium, ijzer, waterstofcarbonaat,
mangaan en sulfaat.
Organische microverontreinigingen, die in
TABEL V - Geschatte aanvang van een bepaalde
redox-fase bij het Waahdorpproject.
Fase

ADI'

0
3
90
145

Tijdsduur
(jaren)

0
]

35
60

anaëroob milieu microbiologisch worden
afgebroken (trihalomethanen), zullen
vrijwel volledig zijn verwijderd.
5. Slotbeschouwing
Aangezien het door flotatie en snelfiltratie
voorgezuiverd Maaswater ten aanzien van
anorganische microverontreinigingen en
bacteriën van faecale herkomst van zeer
goede kwaliteit is, kan de bodempassage
daar vrijwel geen zuiverend effect meer
aan toevoegen. Bodempassage garandeert
wel een betrouwbare hygiënische waterkwaliteit, die flotatie en snelfiltratie niet
kunnen garanderen zonder chemische
desinfectiemiddelen als chloor en ozon.
Wat betreft de organische microverontreinigingen kan van bodempassage niet te
veel worden verwacht. Trihalomethanen
en AOX-verbindingen worden alleen
onder bepaalde omstandigheden, die van
tijdelijke aard zijn, afgebroken. Atrazine en
simazine worden niet verwijderd.
Naast de afvlakking van kwaliteitsfluctuaties speelt verder de nitraatverwijdering nog een rol.
Bij diepinfiltratie is de zuiverende werking
van de bodempassage dus vooral gelegen
in de zekerstelling van de bacteriologische
en virologische waterkwaliteit. Bij het
project op bedrijfsschaal voor de diepinfiltratie op de Waalsdorpervlakte zullen
veranderingen van de waterkwaliteit in de
bodem opnieuw worden gevolgd door
bemonstering en analyse.
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