Aanvullende zuivering van oevergrondwater wenselijk

Inleiding
In Nederland wordt als grondstof voor de
drinkwaterbcrciding naast oppervlaktewater en diep grondwater ook oevergrondwater gebruikt. Van de totale
hoeveelheid drinkwater (1100 miljoen m3)
wordt 7% bereid uit oevergrondwater.
Oevergrondwater wordt voornamelijk
gewonnen langs de oevers van de Rijn,
Oude Rijn, Lek, IJssel en de Waal. Ruw
drinkwater, waarin minstens 10% oeverfiltraat aanwezig is, wordt oevergrondwater genoemd.
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De uiteindelijke kwaliteit van het geproduceerde drinkwater wordt bepaald
door de kwaliteit van het geïnfiltreerde
rivierwater en de kwaliteitsverandering
door bodempassage. De aanwezigheid van
geur- en smaakstoffen, die tijdens de
bodempassage onvoldoende worden verwijderd of juist worden geïntroduceerd,
wordt al lange tijd als een probleem
ervaren. Deze stoffen kunnen een signaal
zijn voor de mogelijke aanwezigheid van
andere verontreinigingen.
Nieuw in dit verband zijn de problemen
met bestrijdingsmiddelen, waaronder
bentazon dat behalve in drinkwater uit
oppervlaktewater ook in drinkwater bereid uit oevergrondwater is gevonden [1].
In een literatuurstudie is nagegaan welke
(groepen van) verbindingen wel en vooral
welke niet door bodempassagc, conventionele zuivering en additionele zuivering
(actief-koolfiltratie) worden verwijderd
[2]. Verder is getracht te beschrijven welke
stoffen de komende jaren nog in oevergrondwater kunnen worden verwacht.
Winning
Uit Duitse literatuur [3] blijkt dat deconcentratie aan organische stof (gemeten
als DOC, K M n 0 4 , UV-absorptie) tijdens
de bodempassage afneemt (tabel I). De
verblijftijden zijn in het Duitse stroomgebied van de Rijn echter aanmerkelijk
korter dan in de Nederlandse situatie. De
grootte-orde van de verblijftijden ligt in
Duitsland in de orde van dagen tot enkele
maanden. In Düsseldorf bijvoorbeeld
liggen de putten op 50 tot 250 m afstand
van de Rijnoever; het water wordt op een
diepte van 18 tot 25 m opgepompt. De
verblijftijden voor de drie puttenvelden
voor de stad Düsseldorf zijn respectievelijk 3, 4 en 7 weken [4].

Conclusies
- Oevergrondwater is onbeheersbaar, niet voorgezuiverd geïnfiltreerd oppervlaktewater.
- Oeverinfiltratie en de conventionele zuivering bieden onvoldoende bescherming
tegen de aanwezigheid van organische microverontreinigingen in het drinkwater.
- Additionele zuivering door actief-koolfiltratie en/of ozonisatie bij oevergrondwaterpompstations is gewenst (veel bedrijven hebben plannen in deze richting).
- Er is nog weinig bekend over de polaire fractie van de microverontreinigingen
(meetmethoden en gezondheidsaspecten) zodat verder onderzoek noodzakelijk is
om de kwaliteit van het drinkwater te kunnen beschrijven en te waarborgen.
- Naast zuiveringstechnische oplossingen wordt gezocht naar alternatieven
(bronnen elders of inkoop van water 'en gros')- Lr moeten voldoende maatregelen worden genomen om de kwaliteit van de bron
(rivierwater) te waarborgen.

Voor de Nederlandse locaties is de verblijftijd in de orde van meer dan een half
jaar tot enkele tientallen jaren [5]. De
bodemgesteldheid is in Nederland verschillend van die in Duitsland. In Duitsland bestaat de bodem uit grofkorrelig
materiaal. In de Nederlandse delta is het
bodcmmateriaal veel fijner en bestaat het
voor een deel uit klei- en veenpakketten.
Hierdoor worden zowel de verblijftijden
van het geïnfiltreerde water als het gedrag
van de microverontreinigingen bepaald.
Tijdens onderzoek in Opperduit [5] treedt
tijdens de bodempassage geen verlaging
van het DOC-gehalte op. Hier kunnen
twee tegengestelde processen een rol
spelen namelijk adsorptie en lypoficle
verbindingen en uitloging van polaire
organische verbindingen. Bovenstaande
geeft aan dat het in de Nederlandse
situatie nauwelijks mogelijk is een verandering, als die al optreedt, in het totaal
organisch-stofgehalte te verklaren, vanwege de aspecificiteit van deze parameter.
De somparameter AOC1 (adsorbeerbaar
organisch chloor) is een goede indicator
voor de aanwezigheid van hydrofiele
organochloorverbindingcn in het geïnfiltreerde rivierwater. Deze parameter,
gemeten in het ruwe water, vertoont een
goede correlatie met het percentage recent
geïnfiltreerd rivierwater. Het AOC1gehalte neemt tijdens de bodempassage
met ca. 50% af tot 15 à 20 //g/l in het ruwe
oeverfiltraat. De afname vindt vooral
plaats in de eerste 10 à 15 m van het
bodempakket gerekend vanaf de rivieroever. Het AOCl-gehalte in drinkwater uit
oevergrondwater is hoger dan in de mees-

TABEL I- Afname (%) vangroepsparameters door
oeverfiltratie langs de Rijn in 1972-1974 [Ut. .?/.
Parameter
DOC
KMn0 4
VOC1
EOC1
Cholinesterase remmers
aromatische aminen

Afname (%)
56
71
50
70
68
60

te drinkwaters uit diep grondwater [6].
De somparameter LOCI (extrahcerbaar
organisch chloor) vertegenwoordigt de
meer lypofiele organochloorverbindingcn.
De gehalten in ruw oeverfiltraat zijn laag
(<0,5 //g/l). Tijdens bodempassage neemt
het LOCl-gehalte af, maar ook in het Rijnwater neemt het gehalte het laatste
decennium af (Rijnwater bij Ochten jaargemiddelde 1978: 8 //g/l; waterafvoer Rijn
bij Lobith: 2.200 mVs [7];Rijnwater bij
Lobith jaargemiddelde 1985: 1,5 //g/l;
waterafvoer Rijn bij Lobith: 2.000 mVs [8]).
Vluchtige organochloorverbindingcn
worden door de bodem slecht geadsorbeerd. De concentraties hiervan in het
oeverfiltraat zijn meestal laag (0,5-1 //g/l).
Zuivering
In het algemeen geldt dat organische
microverontreinigingen die tijdens
bodempassage niet worden verwijderd
ook tijdens de conventionele zuivering
(zandfiltratie met beluchten) in het water
aanwezig blijven. Vluchtige stoffen
(aromaten, halogcenkoolwaterstoffen en
methaan) worden tijdens de beluchting
grotendeels verwijderd.
Additionele zuiveringsprocessen als ozonisatie en actief-koolfiltratie zijn meestal
veel beter in staat microverontreinigingen
te verwijderen. Dit gebeurt via oxydatie,
adsorptie en biodegradatie.
De DOC en de UV-absorbtic kunnen met
respectievelijk ca. 25 en 35-40% verlaagd
worden (praktijkinstallaties). Smaak- en
kleurveroorzakende stoffen worden in het
algemeen goed verwijderd.
Met behulp van actief-koolfiltratie kan een
groot deel van de microverontreinigingen
verwijderd worden. Een goede bedrijfsvoering (contacttijd, filterlooptijd en een
goede controle op de werking van het
koolfilter) is hiervoor noodzakelijk. Len
uniforme methode om de doorslag van de
filters te bepalen (bijvoorbeeld UVextinctie) is gewenst. Wanneer bestrijdingsmiddelen in het filtraat worden
bepaald onder andere ter controle van de
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effectiviteit van de koolfiltratie dient een
uniforme analysemethode door de laboratoria te worden gebruikt. Ren goede
logistiek is noodzakelijk om aan de hand
van analyseresultaten de bedrijfsvoering te
kunnen evalueren (bijvoorbeeld tijdstip
van regeneratie).
Een combinatie van ozonisatie en actiefkoolfiltratie zorgt enerzijds voor een
betere verwijdering van microverontreinigingen en anderzijds voor een langere
filterlooptijd. Een nadeel van het gebruik
van ozon is het optreden van nagroei in
het distributiesysteem, vooral als de DOC
van het water relatief hoog is.
Actief-koolfiltratie blijkt (uit praktijkervaringen) gedurende langere tijd geuren smaakstoffen (onder andere geosmin
en iso-stilborneol en andere humusachtige
stoffen) maar ook sporen van bestrijdingsmiddelen te kunnen verwijderen [5, 1].

Hoog-polaire stoffen - onder andere
metabolieten van bestrijdingsmiddelen zullen ook met actief-koolfiltratie niet
worden verwijderd. Met de huidige
isolatie- en analysetechnieken is het niet
eenvoudig dit type verbindingen te
detecteren. Een gezondheidskundige
evaluatie, alsmede de detectie van dit type
stoffen is dan ook vrijwel onmogelijk. Een
middel dat hiervoor gebruikt kan worden
is de mutageniteitstest volgens Ames. Hier
gaat een concentratieprocedure door
middel van kunstharskolommen (XAD)
aan vooraf bij pH=7 en/of pH=2. Bij deze
bindingen niet worden geadsorbeerd en
dus ook niet getest. Toch blijkt het oevergrondwater, vaak afhankelijk van de
hoeveelheid oeverfiltraat, mutagene activiteit te bevatten. Wanneer veel oeverfiltraat
aanwezig is dan bevat het concentraat bij
pi 1=2 (polaire fractie) eveneens mutageniteit [5].Tijdens de zuivering wordt de
mutageniteit wel verlaagd maar veelal
(ook in Duitsland en Zwitserland) blijkt
alleen een actief-koolfiltratie, eventueel
voorafgegaan door ozonisatie, de in het
ruwe water gemeten aanwezige mutageniprocedure zullen vooral sterk polaire ver-

Kwaliteitsaspecten
Een aantal verbindingen (chloroform,
EDTA, bepaalde phtalatcn, enkele
vluchtige verbindingen) kunnen na korte
of langere tijd het filter geheel of gedeeltelijk passeren [9].

TABEL II - Mutagene activiteit indeAmes-test (Salmonella typlumuriumTA 98metS9-rmx) in waterextracten
vanoevergrondwater, geconcentreerdbij pil 2 en 7met behulp vanXAD-4 [lit. 5J.
Rein water

Ruw water
% Oeverinfiltratie
82
80
85-100
89
82
57
7
2
rivier I
rivier II

pH7

pH2

210*
75-155**
100
160
120
125
75
120
1800
1300

pH7

pH2

-

75
0-80
75
75
0
0
0
0
200
120

_

25-45
40-80
70
40-60
50
60

0-20
55-95
50
0
0
0

-

-

* net-rev/1,6 1 equi\ aient; ** meerdere meetdagen
TABEL III - Huidige en (cv entuele) toekom stigc aanwc •zigheid van actief-koolfiltratit
pompstations (1-2-1989).
Actief kool
Pompstation
Zwijndrecht
Hendrik I.A.
Ridderkerk
's-Gravendeel
Schoonhoven
Dijklaan (Gouda)
I.ekkerkerk
Rodenhuis (Gouda)
Hazerswoude
Ilardinxveld G.
N-Lekkcrland
Lent
Tiel
Alphen a/d Rijn
Kamerik
Zwolle
N.-Marktstraat

Sinds
nee
ja (leb. '89!
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee
ia Ü982
nee
nee
ja (1986:
nee
nee
ja ; 1986
nee

Per

bij ocve rgrondwater-

Concrete Goedkeuring/ Aanplannen
ontwerp bestedin g

Alternatieven
ozon aanwezig

1990

1990

1989
1989

ja
nee
nee

ia

ia
ja
ja
nee

ia
ja
ja

ia
ja

ia
ja

ia
(proefinstal.)
nee

nee

1989
noodvoorziening
ruvvwater prod.
(toekomst;

ja
ruwwater of evt.
sluiten (toekomst)
ia
ja

uitbreiding
(toekomst)
uitbreiding
elders (toekomst)

teit voor een groot deel of volledig te
kunnen verwijderen. Er zal verder onderzoek moeten worden gedaan naar
analysemethoden voor hoog-polaire
stoffen; bij voorkeur in het kader van het
ontwikkelen van een relatief eenvoudig
hanteerbare somparameter voor deze
klasse van verbindingen [1].
Gezien de verschillende kwaliteitsaspecten van oevergrondwater is het wenselijk
dat het oevergrondwater in de eerste
plaats wordt gezien als onbeheersbaar,
niet voorgezuiverd, geïnfiltreerd oppervlaktewater en niet als grondwater. Hierbij
past een zuivering welke de kwaliteit van
het geproduceerde drinkwater waarborgt;
een actief-koolfiltratie en eventueel een
ozonisatie kunnen in een dergelijke zuivering belangrijke stappen zijn. Praktijkervaringen, ook in Nederland hebben dit
de laatste jaren al bevestigd.
In tabel III is de huidige stand van zaken
weergegeven voor wat betreft de additionele zuivering (actief-koolfiltratie) bij de
oevergrondwaterpompstations. Hij verscheidene pompstations zijn plannen om
op (zeer) korte of langere termijn de
zuivering uit te breiden met een actiefkooltrap. De bentazonproblematiek is
hiervoor een belangrijke aanleiding geweest. Uit deze tabel blijkt verder dat een
aantal bedrijven naar andere alternatieven
voor kwaliteitsverbetering zoeken dan een
uitbreiding van de zuivering met actiefkoolfiltratie.
Mogelijkheden hiervoor zijn onder meer:
- een centrale zuivering voor meerdere
winningen;
- uitbreiding van andere winningen;
- aankoop van water 'en gros' elders;
- sluiting van met name kleine
winningen.
Dergelijke alternatieven kunnen per regio
of per provincie in onderling overleg
worden onderzocht.
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