Fosfaatfixatie met ijzer:een methode om de interne fosfaatbelasting
te verminderen?

1. Inleiding
Het Rijn Actie Plan (RAP) wordt in
Nederland ondermeer geconcretiseerd
door een gemiddelde fosfaatverwijdering
van 75% in alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierdoor zal de fosfaatbelasting op de (semi)stagnante oppervlaktewateren in de komende jaren aanzienlijk
afnemen. Deze maatregel is echter voor
de meeste meren niet voldoende om de
fosfaatgehalten zover te verminderen dat
de algengroei zal afnemen. Door regionale

Samenvatting
Door het Rijn Actie Plan en aanvullende maatregelen zal de fosfaatbelasting op de
meeste Nederlandse meren verminderen. Een hoge interne belasting door de
waterbodem kan dan de verbetering van de waterkwaliteit vertragen. Dit kan, zij
het tegen hoge kosten, worden opgelost met baggeren. De toevoeging van
fosfaatbindende stoffen aan de waterbodem kan een effectief en veel goedkoper
alternatief zijn. IJzer is een veelbelovende niet giftige fosfaatbindende stof, die al
verantwoordelijk is voor het grootste deel van de fosfaatbinding in veel meren. In
laboratoriumexperimenten bleek een dosis van 100 g Ee/m 2 de fosfaatnalevering
onder oxische en anoxische condities sterk te verminderen. De lange termijn
effecten van deze methoden zullen echter nog in de praktijk moeten worden
getest.
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Een ander probleem is de nalevering van
fosfaat door de jarenlang met fosfaat opgeladen waterbodem. Hierdoor is na
sanering van de externe belasting de totale
belasting met nutriënten van het systeem
nog te hoog om voldoende lage fosfaatgehalten in de waterkolom te kunnen
bewerkstelligen. In een aantal gevallen
zijn zeer hoge fosfaatnaleveringssnelheden
gemeten [zie o.a. Boers en Van Liere,
1985]. Dit probleem kan op drie wijzen
worden opgelost: wachten tot de waterbodem weer in evenwicht is met de
externe belasting en de gehalten in de
waterkolom, het verwijderen van de met
fosfaat vervuilde bodemlagen en het
behandelen van deze bodemlagen met
fosfaatbindende stoffen, zodat het fosfaat
beter in de bodem wordt vastgehouden.
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additionele maatregelen om de fosfaatbelasting verder te verminderen zal deze
situatie in een aantal meren vermoedelijk
wel in zicht komen [RWS, 1988].
In een meer waarin na een jarenlange
overmatige algengroei de fosfaatbelasting
drastisch wordt verminderd, zijn een aantal problemen te verwachten die een snel
herstel van de waterkwaliteit in de weg
staan. Eén daarvan is de sterke verbraseming, waardoor het onderwaterlichtklimaat te slecht blijft voor een terugkeer
van submerse macrofyten en de voedselketen zich niet kan herstellen [Hosper et
al., 1987]. De diverse vormen van Actief
Biologisch Beheer (ABB) zijn erop gericht
dit probleem te lijf te gaan.

De eerste methode, wachten, kan in een
aantal gevallen de juiste strategie zijn. In
enkele meren is gebleken [Van der Molen,
1988] dat de interne belasting zich binnen
enkele jaren aanpast aan de nieuwe
condities. In andere meren bleek echter
dat die aanpassing zeer lang kan duren,
zolang dat ingrijpen geboden is
[Bengtsson et al., 1975].Vooral in meren

Aft. 1-Zomergemiddelde totaalfosfaatgehalten inDollarLake (USA) gedurendezesjaar nabehandeling met
21gAl m~3 inhetvoorjaarvan 1974. Van1977en 1979zijngeengegevens beschikbaar[naarCooke etal, 1986].
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waar weinig of geen afvoer van fosfaat is
kan dit het geval zijn. Het is echter nog
altijd niet bekend in welke gevallen met
wachten kan worden volstaan en wanneer
moet worden ingegrepen.
De tweede methode, baggeren, is genoegzaam bekend en wordt in binnen- en
buitenland regelmatig gebruikt om het
probleem te lijf te gaan. Mits zorgvuldig
uitgevoerd, blijkt de methode effectief te
zijn. Nadelen zijn:
- de zeer hoge kosten, ca. f30.000,- tot
f 50.000,- per hectare [Cook et al., 1986;
projectplan integrale bestrijding van de
eutrofiëring van de Geerpias; Binnenschelde, ongepubliceerde gegevens];
- problemen met de berging van de
bagger;
- de onbekendheid met de toepassing
van zeer preciese baggertechnieken in
grotere meren;
- het is moeilijk te beoordelen of het
baggeren goed is uitgevoerd.
Wanneer echter door de eutrofiëring of
door andere oorzaken zoveel slib is aangevoerd dat de waterdiepte moet worden
vergroot is baggeren de enige techniek die
in aanmerking komt.
De derde methode is het behandelen van
de bodem met fosfaatbindende stoffen,
zodat de binding van fosfaat in de bodem
verbeterd en daarmee de nalevering verminderd wordt. De methode wordt verder
kortweg aangeduid als 'fosfaatfixatie'.
Voordelen van deze methode zijn:
- de kosten zijn relatief laag [Cook et al.,
1986];
- er ontstaat geen baggerprobleem;
- de methode lijkt ook geschikt te zijn
voor grotere meren.
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In dit artikel wordt, voornamelijk op basis
van de bestaande literatuur, aangegeven
wat de mogelijkheden van deze techniek
zijn. Verder worden enkele gegevens van
laboratoriumexperimenten met het
gebruik van een tot dusver ongebruikt
middel, namelijk ijzer(III)chloride
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gepresenteerd. Tenslotte wordt aangegeven hoe de methode in Nederland
toegepast zou kunnen worden.
2. Hoe werkt fosfaatfïxatie?
Fosfaatfixatie is in het buitenland ontwikkeld (USA, Zweden) en wordt daar al
bijna 20 jaar toegepast. In Nederland is de
methode nog relatief onbekend. Er zijn
verschillende varianten ontwikkeld. In de
oorspronkelijk vorm werd zij alleen
gebruikt in diepe, gestratificeerde meren.
De toediening van fosfaatbindende stoffen
is in dergelijke gevallen simpel en vindt
plaats door deze in het hypolimnion te
pompen. De daarna gevormde neerslagen
zakken naar de bodem en zorgen daar
voor een binding van het fosfaat. Tevens
vindt een verwijdering van een groot deel
van het in de waterkolom aanwezige
fosfaat plaats. Dit is voor meren met een
lange verblijftijd belangrijk. Allerlei soorten stoffen zijn getest [Cook et al., 1986]:
zouten van aluminium, zirconium,
lanthaan en ijzer, vliegas en hoogovenslak.
Van het gebruik van ijzer zijn ons geen
resultaten bekend, de andere middelen
blijken effectief te zijn [Cook et al., 1986],
Vooral het gebruik van aluminium in
diepe meren is goed gedocumenteerd.
Afb. 1 [naar Cooke et al., 1986] is een
voorbeeld van de daling in de fosfaatgehalten in Dollar Lake gedurende zes
jaar na behandeling.
In ondiepe meren is fosfaatfixatie ook wel
op deze wijze toegepast, maar de resultaten bleken vaak minder gunstig te zijn.
De reden hiervoor is vermoedelijk dat
door de sterke invloed van de wind op de
bodem de vaak lichte gevormde
neerslagen gemakkelijk weer in suspensie
gaan. Het aan de vlokken gebonden
fosfaat kan dan gemakkelijk weer beschikbaar komen voor de algengroei. Bovendien wordt het materiaal in relatief kleine
delen van het meer geconcentreerd, waardoor een groot deel van de bodem
eigenlijk onbehandeld blijft [Cook et al.,
1986]. Ripl [1976] heeft in een poging dit
probleem te ondervangen een nieuwe
variant van fosfaatfixatie, namelijk de
Riplox-methode ontwikkeld. Hierbij
worden met een soort harken de
chemicaliën tot vrij diep in de bodem
gebracht. Ripl gebruikte achtereenvolgens
ijzerchloride (voor de binding van fosfaat),
calciumcarbonaat (neutralisatie van de
lage pH) en calciumnitraat (oxidatie van
in het sediment aanwezig organisch
materiaal).
De techniek is in het meertje lillesjön
(Zweden) met succes toegepast.

3. Wat zijn de perspectieven voor de
Nederlandse situatie?
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn,
dat alleen technieken, waarbij de fosfaatbindende stoffen rechtstreeks door de
bodem worden gemengd in aanmerking
komen voor toepassing in de, vrijwel altijd
ondiepe, Nederlandse meren. De toediening kan plaatsvinden met de door
Ripl ontwikkelde hark. Ren alternatieve,
en vermoedelijk veel goedkopere,
methode is afkomstig uit de baggerwereld.
Hierbij wordt met een waterstraal onder
druk de gewenste bodemlaag omhooggeblazen. De hoeveelheid bodemmateriaal
is te sturen met de druk en het debiet van
de gebruikte waterstraal. Door geen water,
maar een oplossing of suspensie van de
toe te voegen stoffen te gebruiken worden
deze tegelijkertijd door de bodem
gemengd. Op deze wijze kan efficiënt de
gehele bodem worden behandeld.
Een aantal van de in het buitenland toegepaste stoffen vallen direct af. Lanthaan
en zirconium zijn zeer toxisch en het
opzettelijk toedienen ervan aan meren om
de eutrofiëring te bestrijden is niet aan te
bevelen. Vliegas en hoogovenslak
bevatten hoge gehalten aan zware
metalen. Van vliegas is aangetoond dat dit
grote schade aanricht aan het ecosysteem
[Spencer et al., 1983]. Ook deze stof kan
derhalve beter niet worden toegepast.
Vermoedelijk is de situatie met hoogovenslak niet anders.
Het gebruik van nitraat lijkt aantrekkelijk
omdat het niet toxisch is, maar nu in het
kader van het RAP ook gestreefd wordt
naar vermindering van de stikstofbelasting
op de Nederlandse oppervlaktewateren, is
het toedienen van extra nitraat niet erg
voor de hand liggend. Verder is uit
gesprekken met Zweedse onderzoekers
gebleken dat de Riplox methode daar niet
meer gebruikt wordt, omdat het gebruik
van nitraat soms averechts bleek te
werken, doordat na uitputting van het toegediende nitraat juist meer fosfaat werd
nageleverd [Tiren and Fetterson, 1985].
Ook aan het gebruik van aluminium zijn
risico's verbonden. De inname van
aluminium, onder andere via het drinkwater, wordt in verband gebracht met een
vergrote kans op het ontwikkelen van het
syndroom van Alzheimer (seniele
dementie). Voor drinkwater wordt daarom
een norm van 50 jig Al/l aangehouden.
De oplosbaarheid van aluminium is een
functie van de pH. In het gebied van pH
5,5-9 is de oplosbaarheid minder dan deze
50 ^g/1 [Kennedy and Cooke, 1982].
Daarom zijn er op zich geen problemen
met de toepassing van aluminium te ver-

wachten. Omdat echter de belasting van
het milieu met aluminium door de toenemende verzuring de laatste jaren toeneemt, ligt het gebruik van aluminium
voor de restauratie van meren toch
gevoelig en kan, indien er alternatieven
voorhanden zijn, beter worden vermeden.
Een alternatief zou ijzer kunnen zijn. Een
groot voordeel van het gebruik van ijzer is
dat onder normale omstandigheden ijzer
al het grootste deel van het in de waterbodem aanwezige fosfaat bindt [Boström
et al., 1982]. De toevoeging van extra ijzer
kan deze natuurlijke bindingscapaciteit
verhogen. Opgelost ijzer is verder niet
toxisch. Een potentieel nadeel is dat de
bindingscapaciteit van ijzer en fosfaat erg
gevoelig is voor de redox-potentiaal:
onder reducerende omstandigheden
wordt Fe(III) gereduceerd tot Fe(II). De
bindingscapaciteit van het hydroxide voor
fosfaat gaat hierbij goeddeels verloren. De
vaak waargenomen toename van de
fosfaatnalevering bij het anaëroob worden
van sedimenten wordt hieraan toegeschreven [Boström et al., 1982],
Vermoedelijk is deze gedachtengang er de
oorzaak van dat ijzerzouten niet gebruikt
worden voor de binding van fosfaat in
waterbodems. Omdat ijzer van nature ook
onder anoxische condities in staat is het
grootste deel van het in de bodem aanwezige fosfaat te binden en omdat het niet
toxisch is, is het toch de moeite waard de
mogelijke bruikbaarheid van ijzerverbindingen nader te onderzoeken.
4. Oriënterend laboratoriumonderzoek
naar de toepassing van ijzerchloride
4.1 Methode
Drie aspecten van de toepassing van ijzer
werden in het laboratorium van DBW/
RIZA onderzocht:
- de relatie tussen dosering en effect;
- de stabiliteit van de gevormde ijzerfosfaat complexen onder anoxische
condities;
- het optreden van eventuele ongewenste
neveneffecten in de vorm van een te lage
pH in de bodem.
Hierbij werd ijzer(III)chloride gebruikt
omdat dit gemakkelijk in grote hoeveelheden van een goede zuiverheid te verkrijgen is.Voor dit onderzoekje werden
sedimentmonsters, afkomstig uit de
plassen in de polders Wormer, Jisp en
Neck (Noord-Holland) gebruikt*). Van
deze sedimenten is bekend dat zij veel
fosfaat na kunnen leveren [Schöller et al.,
*)De sedimentmonsters in het gebied van
Wormer,Jisp en Meck, werden genomen door
medewerkers van het Hoogheemraadschap van de
uitwaterende sluizen Ie Hdam.
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1985]. Om de resultaten van de
experimenten goed te kunnen vergelijken
werden de bovenste 20 cm van meerdere
bodemmonsters gemengd. Dit mengsel
werd in porties verdeeld en gemengd met
water (het controle experiment) of met
een oplossing van ijzer(III)chloride in
doseringen van 50, 100 en 250 g Fe/m 2 .
Daarna werd het sediment gestort in PVC
pijpen van 25 cm2 doorsnede tot een
hoogte van 20 cm. Aldus werden van elke
ijzerdosering twee sedimentkernen
gemaakt, in totaal 8 stuks. Van elke
sedimentkern werd de fosfaatnaleveringssnelheid gemeten bij 20°C in een continu
doorstroomde opstelling [Boers en Van
Hese, 1988]. Van elk paar kolommen
werd één meting verricht onder oxische
condities en één meting in een stikstofatmosfeer. Hierbij bedroeg de zuurstofconcentratie in de waterkolom circa
0,5 mg/l. De experimenten werden uitgevoerd bij kamertemperatuur en met
nagebootst meerwater als waterfase. De
pH van de waterkolom werd niet gestuurd
en bedroeg 8 tot 8,5.
De gemiddelde pH in het sediment werd
gemeten onmiddellijk na het mengen van
het sediment met de ijzer(III)chloride
oplossingen en dagelijks totdat de
sedimentkernen na een week voldoende
waren uitgezakt om de afgiftesnelheden te
meten.
4.2 Resultaten
De gemeten fosfaatnaleveringssnelheden
staan weergegeven in tabel I. Uit de
controle-experimenten blijkt dat dit
sediment inderdaad een hoge fosfaatnaleveringssnelheid heeft. Deze is onder
anoxische condities nog hoger dan onder
oxische condities. Ook is duidelijk dat de
toevoegingen van ijzer de naleveringssnelheden drastisch doen verminderen.
Het enige verschil tussen de metingen
onder oxische en anoxische condities is
dat een grotere hoeveelheid ijzer nodig is
om de fosfaatnalevering te onderdrukken.
Volgens deze resultaten lijkt een dosering
van 100 g Fe/m 2 bij het gebruikte
sediment voldoende om de fosfaatnalevering ook onder anoxische condities
sterk te verminderen.
Het verloop van de pH met de tijd in de
verschillende experimenten is weergegeven in afb. 2. Uit deze resultaten blijkt
dat het door hydrolyse zuur reagerende
ijzer in alle gevallen de pH van de bodem
verlaagt. Alleen bij de hoogste dosering is
de pH na één week nog meer dan één
eenheid lager dan bij de controleexperimenten. In de overige gevallen is na
die tijd de pH een halve eenheid of
minder lager dan die van het controle
experiment.

pHveranderingen na ijzertoevoeging
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Aß. 2 - De pH in de bovenste sedimentlaag na dosering van FeClj.

In ondiepe meren komen volledig
anoxische bodemcondities normaal
gesproken niet voor. De onder deze
omstandigheden uitgevoerde metingen
zijn dan ook een weergave van de slechtst
denkbare omstandigheden. Omdat na toevoeging van ijzer ook hier de fosfaatnalevering drastisch verminderde, is te
verwachten dat dit ook in het meer zal
gebeuren. De vrij grote hoeveelheid ijzer
die nodig was, doet vermoeden dat
hiermee alle met fosfaat concurrerende
ionen worden weggenomen en vervolgens
het aanwezige fosfaat wordt gebonden.
5. Verder onderzoek
De resultaten van de laboratoriumexperimenten zijn veelbelovend.
Natuurlijk geven zij geen inzicht in de
duurzaamheid van de techniek. Deze is
van een aantal factoren afhankelijk. Eén
daarvan is de stabiliteit van de gevormde
ijzerfosfaat complexen op de lange duur.
Dit wordt momenteel in het laboratorium
onderzocht door de experimenten langer
te laten voortduren. Ook onderzoek naar
bindingsmechanismen tussen ijzer en
fosfaat onder anoxische condities kan
hierbij van nut zijn. Een tweede is het vermogen van de behandelde bodem om de
resterende fosfaatbelasting op het meer
effectief op te nemen. Dit hangt mede af
van de omvang van deze belasting.
Tenslotte kan niet worden aangegeven in
TABEL I - Gemiddelde fosfaatnaleveringssnelheden
van met FeClj behandeld sediment onder oxische en
anoxische condities.
I'eCI 3
dosering

(g Fe nr 2 )
0
50
100
250

Fosfaatnalveringssnelheid
(mg V n r 2 d _ l )

oxisch

anoxisch

8,7
0,9
0,8
0,5

12,6
10,9
1,1
0,7

hoeverre processen als bodemomwoeling
en transport van sediment de effectiviteit
van de maatregel beïnvloeden. Dit kan
niet in het laboratorium worden onderzocht, maar kan alleen blijken in praktijkexperimenten.
De kosten van de techniek worden door
een aantal faktoren bepaald. Bij een
dosering van 100 g Fe/m 2 bedragen de
kosten van het ijzer(III)chloride f2.000,tot f2.500,- per hectare. De kosten van de
apparatuur en mankracht zijn afhankelijk
van de omstandigheden, maar zullen vermoedelijk niet meer dan de kosten van de
ijzerchloride zijn. Hiermee komen de
totale behandelkosten op f 4.000,- tot
f 5.000,- per hectare, dit is tienmaal zo
goedkoop als baggeren. Gezien deze
kosten is het niet nodig dat één
behandeling gedurende tientallen jaren
effectief blijft, maar kan de behandelding
zonodig na vijf tot tien jaar worden
herhaald.
Nu bemoedigende resultaten zijn verkregen met laboratoriumexperimenten is
het belangrijk de toevoeging van
ijzer(III)chloride in de praktijk te testen.
Dit zal leiden tot een betere kostencalculatie en tot meer inzicht in de
effecten op middellange termijn. Voor de
uitvoering van een dergelijk experiment
zijn onderhandelingen gaande tussen
DBW/RIZA, een baggermaatschappij en
het hoogheemraadschap Rijnland.
Daarnaast is onderzoek nodig naar de
eventuele ongewenste bijeffecten van de
methode. Hierbij kan worden gedacht aan
(overigens niet verwachte) invloeden op
macrofyten, bodemfauna en vis. Het
verwijderen van grote hoeveelheden
bodemmateriaal door baggeren leidt in elk
geval tot, deels minder gewenste, veranderingen in het ecosysteem.

504

Aspecten van chloren bij de drinkwaterbereiding opnieuw actueel

6. Conclusies
Toevoeging van 100 g/m 2 ijzer als
ijzer(III)chloride aan het sediment uit de
plassen in de polders Wormer, Jisp en
Neck leidde tot een drastische vermindering van de fosfaatnalevering zowel
onder oxische als anoxische condities
onder laboratoriumomstandigheden.
Vanwege het, voor zover bekend,
ontbreken van ongewenste neveneffecten
biedt deze methode mogelijk perspectief
om, naast baggeren, te gebruiken om een
interne fosfaatbelasting te bestrijden. De
kosten zijn vermoedelijk f 4.000,- tot
f 5.000,-per hectare en daarmee tienmaal
lager dan baggeren. In een praktijkexperiment zullen de kosten en de
effecten op middellange termijn worden
onderzocht.

Ruim honderd jaar wordt er centraal in
drinkwater voorzien en bijna even lang is
bekend dat pathogène bacteriën door
desinfectie met chloor effectief kunnen
worden bestreden. Evenzolang wordt er
inmiddels op tal van plaatsen in de gehele
wereld chloor toegepast bij de bereiding
van hygiënisch betrouwbaar drinkwater.
Chloor heeft dus evident goede effecten.
Helaas geldt ook hier dat de medaille een
keerzijde heeft.
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Deze keerzijde van de toepassing van
chloor bij de drinkwaterbereiding is ruim
vijftien jaar bekend: in grondwater en in
oppervlaktewater dat humusstoffen bevat
- humusstoffen zijn overal! - worden
onder invloed van chloor de zogenaamde
trihalomethanen gevormd. Chloroform is
een bekende vertegenwoordiger van deze
categorie van stoffen en aangetoond is dat
chloroform een kankerverwekkende stof
is. Overigens is ook berekend uit
experimenten met proefdieren dat de
hoeveelheid die geen effect meer had
gedeeld door een factor 5.000 overeenkomt met een gehalte van 0,1 mg/l in
drinkwater. Dit gehalte is dus op korte
termijn voldoende veilig. Op lange termijn
is niet uitgesloten dat een dergelijke
concentratie toch aanleiding kan zijn tot
een zeer geringe incidentje van kanker.

op de consument uitoefenen.
2. De desinfectiemiddelen zelf zijn niet
carcinogeen of mutageen. Naast chloroform zijn er ook geen carcinogene
reactieprodukten aangetoond.
3. Wel is aangetoond dat toepassing van
chloor, chloordioxyde en chlooramine
leidt tot de vorming van mutagene stoffen,
waarbij chloor een hogere mutageniteit
lijkt te induceren dan vergelijkbare doses
chloordioxyde of chlooramine; het
mutageen effect van chlooramines is zelfs
nog duidelijk lager dan dat van chloordioxyde.
4. Het verdient aanbeveling om de
chemische desinfectie en met name de
nadesinfectie achterwege te laten, indien
de mogelijkheden daartoe aanwezig zijn;
met andere woorden: indien mechanische,
fysische en biologische processen een
verantwoorde waterkwaliteit in termen
van bijvoorbeeld koloniegetallen en AOC
(assimileerbaar organisch koolstof)
garanderen.

Beleidslijnen
De waterleidingsector heeft zich dan ook
al in 1978 (1) uitgesproken over de
volgende beleidslijnen:
1. chloor moet zo veel als mogelijk uit de
waterzuivering worden geweerd;
2. toepassing van andere stoffen die hetzelfde beoogde effect hebben als chloor
maar aantoonbaar minder neveneffecten,
moet worden nagestreefd;
3. onderzocht moet worden of met
ozonisatie, gebruik van chloordioxide of
ultravioletbestraling hetzelfde desinfecterende vermogen kan worden
bereikt;
4. ammonium moet bij voorkeur met
natuurlijke methoden worden verwijderd,
door biologische zuivering;
5. waar chloor desondanks moet worden
toegepast, dan in een stadium van de
zuivering waar zoveel mogelijk humusstoffen zijn verwijderd.

Nieuwe analysetechnieken
Inmiddels is als gevolg van de voortdurende ontwikkeling van nieuwe
analysetechnieken aangetoond dat ook
andere stoffen dan trihalomethanen door
chloring in geringe sporen worden
gevormd. De verhoging van het AOXgchalte (adsorbeerbare organohalogeenverbindingen) onder invloed van chloor
wees daar al op. Naast trihalomethanen
zijn in de USA haloacetonitrillen,
haloketonen, haloazijnzuren, en dergelijke
aangetoond. Gezien het polaire karakter
van deze stoffen is het niet eenvoudig ze
in water aan te tonen. Van een van die
stoffen, namelijk trichloorazijnzuur is
evenwel bekend dat het bij verwarming
instabiel is en dan ontleedt in koolzuur en
chloroform. Van deze eigenschap is
gebruik gemaakt om de aanwezigheid van
trichloorazijnzuur na chloring aan te
tonen. Gebleken is inmiddels dat het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland (PWN) in het water van
pompstation Andijk deze stof aantoont in
concentraties die rond de 5jj.g/1 liggen.
De vorming van al dit soort chloreringsprodukten is een reden te meer om chloor
uit het drinkwaterbereidingsproces te
bannen.

Neveneffecten
In het in 1984 verschenen KIWA-rapport
'Neveneffecten van de chloring' (2) wordt
onder meer het volgende gesteld:
1. In de literatuur zijn geen gegevens
voorhanden waaruit blijkt dat chloor,
chloordioxyde, chlooramine bij de
gebruikte doseringen en hun nevenprodukten een acuut of chronisch effect

Alternatieve processen
Nog verdergaande ontwikkelingen in
analysetechnieken zullen ongetwijfeld
meer verbindingen aan het licht brengen.
Het is daarom dat de waterleidingbedrijven, waaronder PWN, die thans nog
chloor toepassen, door middel van
proeven op semitechnische schaal alternatieve processen en middelen proberen

