Kwaliteitsaspecten bijkunstmatigeinfiltratie vanwaterindeduinen

Voordracht gehouden tijdens de VWN-vergadcring, 12september 1984 te Heemskerk.

1. Inleiding
Bij een geheel nieuwe produktiewijze, zoals
de kunstmatige infiltratie van oppervlaktewater in de duinen in de eerste helft van deze
eeuw was,moeten de waterkwaliteitsaspecten
één der hoogste prioriteiten hebben, zoniet
de hoogste. Het iszeker, dat bij de
gedachtenvorming van de verantwoordelijke
personen, dit het geval was,maar een
weerslag daarvan in onderzoek gevolgd door
wetenschappelijke publikaties iser niet.
De laboratoria indie tijd waren zeer
beperkt bemand of geheel afwezig.

IR. J. VAN PUFFELEN
Duinwaterleiding
van 's-Gravenhage

Onderzoeksmethoden en apparatuur
ontbraken eveneens. Onderzoek is eigenlijk
pas in de jaren zestig op gang gekomen en in
de jaren zeventig tot werkelijke ontplooiing
gekomen. Dit terwijl de belangrijkste
infiltratiesystemen tussen 1955en 1960in
bedrijf zijn gekomen.
Men durfde deze nieuwe techniek dus
uitvoeren, omdat er vertrouwen wasin het
gehele natuurlijke zuiveringsgebeuren met
oppervlaktewater in het duingebied. Uit
verontreinigd regenwater ontstond immers
ook goed grondwater. Alleen de tijdsduur
werd bij kunstmatige infiltratie verkort en
vaag gefundeerde richtlijnen voor een
minimale verblijftijd of afstand werden
gehanteerd. De vraag isof we nu veel verder
zijn met onze kennis over de kwaliteitsveranderingen van het oppervlaktewater.
Dit najaar verschijnt een eerste, zeer lijvige
mededeling [1]over 'Hygiënische aspecten
bij de bodempassage' van de gelijknamige
KIWA-werkgroep, die onder de Commissie
Infiltratie ressorteert. Daarin worden alle
beschikbare gegevens van de duinwaterbedrijven bijeengebracht en aan een
beschouwing onderworpen. Twee andere in
1985 te verschijnen mededelingen betreffen
één over 'Macroparameters' [2]en een
andere over 'Putinfiltratie'.
2. De kwaliteit vanhet water
De kwaliteit van het water iseen begrip, dat
niet eenvoudig iste definiëren. Meestal
hanteert men dit begrip op grond van de
gevolgen bij gebruik door de mens.
Aangezien dit gebruik uiterst veelzijdig is,
moet ook de kwaliteit van water vele
aspecten omvatten. Het belangrijkste aspect
isdat vandevolksgezondheid, een begripdat
zo mogelijk nog moeilijker ligt.
De waterleidingwet van 1957vat het samen
onder 'deugdelijk drinkwater'.

Het Waterleidingbesluit van 1960 spreekt
over 'stoffen, die niet in zodanige hoeveelheden per eenheid water mogen voorkomen,
dat de gezondheid nadelig wordt beïnvloed'.
Bij het opsommen vandezestoffen faalde dit
besluit door niet verder dan tot zeven te
komen.
In het nieuwe Waterleidingbesluit isdit
bezwaar ondervangen door het aantal tot 65
uit te breiden. Bovendien spreekt men in
artikel 4nietmeeroverstoffen, maaroverde
eigenschappen, die de gezondheid nadelig
beïnvloeden. Dit iseen vooruitgang, maar
meer inkwantitatieve daninkwalitatievezin.
Niet te ontkennen is,dat een deugdelijke
kwaliteit beter wordt benaderd in het nieuwe
Waterleidingbesluit, maar een echte garantie
iser niet. Een integrale benadering van het
begrip drinkwaterkwaliteit iser evenmin.
De laatste tienjaren isweleenbegin gemaakt
met een integrale kwaliteitsaanduiding onder
andere met integrale toxiciteitsproeven en
epidemiologische studies met de drinkwaterkwaliteit alsfactor. De bedoeling van deze
constatering isniet onzekerheid te scheppen
over de waarde van het nieuwe Waterleidingbesluit, maar wel de aandacht erop te
vestigen, dat de kennis over het begrip
drinkwaterkwaliteit nogvolledig in opbouw
is. Een voorbeeld daarvan isde bij de
Duinwaterleiding recent opgetreden groei
van Aeromonas hydrophila. Deze
bacteriesoort komt van nature voor en is
zoals sinds kort bekend pathogeen.
Bij plotseling massale aanwezigheid in
drinkwater komt de deugdelijkheid daarvan
in gevaarzonder dat indicatie daarvoor viade
gebruikelijke testen voor coli-achtigen is
verkregen; en dus ook zonder overschrijding
van welke norm dan ook. Toch zijn ingrepen
door middel van onder andere chloren en
spuien noodzakelijk.
Niet alleen zijn onze inzichten over de
drinkwaterkwaliteit in ontwikkeling, maar
ook die voor de kwaliteitsveranderingen bij
kunstmatige infiltratie. De beoordeling van
het systeem van kunstmatige infiltratie ten
opzichte van bijvoorbeeld een volledige
chemische zuivering kan dan ook nog lang
niet volledig zijn.
Bij het schetsen van de huidige stand van
zaken zalereen opdelingworden gehanteerd
van de waterkwaliteit vastgelegd in:
a. macroparameters, in totaal 28 verschillende;
b. hygiënische aspecten, onderverdeeld in:
microbiologische aspecten,
anorganische microverontreinigingen,
organische microverontreinigingen en
toxicologische aspecten;
in totaal kan het gaan om honderden tot
duizenden verschillende stoffen en
organismen.
Verder zal even worden ingegaan op

afwijkende aspecten van kwaliteitsveranderingen bij putinfiltratie.
3. Waterkwaliteit vastgelegd in
macroparameters
De macroparameters geven de chemische
samenstelling van water weer. Naast de
gehalten van de zouten en het totaal aan
zwevende en organische stoffen omvat deze
groepeen aantalalgemeneen somparameters.
De concentraties liggen op het niveau van
milligrammen tot tientallen of meer
milligrammen per literwater. Het aantal
parameters isbetrekkelijk beperkt en de
analysemethodieken zijn grotendeels al
tientallen jaren bekend en toegepast bij de
waterleidingbedrijven met een relatief hoge
graad van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid.
Veel uitbreidingen vandezegroep parameters
is in de toekomst niet te verwachten.
De meeste parameters zijn niet direct van
belang voor de volksgezondheid en hebben
meer tezeggen overdealgemene, esthetische
kwaliteitsomschrijving van het water.
Uitzonderingen zijn het nitraat-, nitriet- en
fluoridegehalte, waarvan de waarden wel
direct samenhangen met gezondheidsrisico's
voor de consument.
Onderzoek naar het gedrag van deze stoffen
bij kunstmatige infiltratie van voorgezuiverd
rivierwater in de duinen vindt almeer dan
25 jaar plaats op de laboratoria van het
Provinciaal Waterleidingbedrijf van NoordHolland (PWN), Gemeentewaterleidingen
Amsterdam (GWA), de Leidsche Duinwater
Maatschappij (LDM), de Duinwaterleiding
van 's-Gravenhage en de NV Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ).
Bij alle 5 laboratoria betreft dit de
vastlegging van de waterkwaliteit vóór en na
infiltratie alsgeheel.Bij tweelaboratoria iser
tevens over een lange periode onderzoek
naar de kwaliteitsveranderingen tijdens de
reistijd van het water in de bodem verricht.
Hiertoe zijn raaien waarnemingsputten
gemaakt tussen de infiltratiemiddelen en de
winning. Afb. 1 laat dit voor de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage zien.
Een dergelijke raai putten is absoluut
noodzakelijk om meerinzichtteverkrijgen in
de optredende kwaliteitsveranderingen.
Een bezwaar van een raai isechter dat alleen
de lokale situatie wordt onderzocht en de
resultaten gezien de gebleken variaties in de
bodemsamenstelling geen algemene
zegkracht hebben voor een geheel
duingebied. De 'overall' gegevens zijn
daarentegen moeilijk te interpreteren
vanwege onder andere menging van teruggewonnen water met zeer verschillende
reistijden uit sterk verschillende
hydrochemische zones en de bijmenging met
regenwater, ondiep en diep duinwater in
wisselende hoeveelheden.
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nitraat en ortho-fosfaat wordt geadsorbeerd.
Organische stoffen gemeten alsTOC, kleur,
KMn0 4 -verbruik en UV-extinctie worden
voor enkele tientallen procenten in gehalten
verlaagd door adsorptie en afbraak.
Typerend voor het duingebied iseen
verhoging van het waterstofcarbonaat- en
calciumgehalte alsgevolg van een oplosreactie van schelpresten, die gecorreleerd
kan worden aan de zuurproduktie bij
oxydatiereacties. Optredende anaërobie gaat
gepaard met meer ijzer, mangaan en
ammonium in water, terwijl lange reistijden
vooral tot uiting komen in een verhoogd
silicaatgehalte.
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Afb. 1- Hydrogeologisch profiel bijpan 26. Demet eenstergemerkte putten werden bemonsterd.

De tot nu toe verkregen resultaten van het
onderzoek naar de veranderingen in
chemische samenstelling van het oppervlaktewater bij infiltratie bij de duinwaterbedrijven zijn zeer beperkt gerapporteerd
en vrijwel niet gepubliceerd. De enige
gemeenschappelijke publikatie tot nu toe is
het zogenaamde WIRDU rapport van 1969
van de gelijknamige Werkgroep Infiltratie
Rivierwater in de DUinen. Dit rapport is
vooral op initiatief van de voorzitter prof.
Huisman indertijd opgesteld [3].Enkele jaren
geleden isonder leiding van de KIWA
commissie Infiltratie een begin gemaakt met
het verzamelen vanallegegevensna 1968om
die tezamen met dievan het WIRDU rapport
tot één KIWA-publikatie te verwerken.
Het gaat daarbij om meer dan drie miljoen
cijfers, die uiteraard alleen met een
gegevensverwerkingsysteem kunnen worden
weergegeven en geïnterpreteerd. Het grootste
deel van dit werk isafgerond in vorm van
6 deelrapporten voor zes infiltratiegebieden
[4]. Bij de duininfiltratie nog niet eerder zo
duidelijk vastgestelde verschijnselen zijn
onder andere:
a. een reductie van sulfaat tijdens het
zomer-halfjaar leidend tot de vorming van
een ijzersulfide enoplossingvanmeerkalken
de oxydatie van ijzersulfide tijdens het
winter-halfjaar tot sulfaat;
b. een ad- en desorptie in slibarme zones
van opgelost kiezelzuur, kalium, orthofosfaat en fluoride hetgeen leidt tot sterk
vertraagde doorslag in vergelijking met die
van chloride. Hierdoor worden fluctuaties in
de gehalten van deze stoffen extra gedempt;
c. het droogzetten van een infiltratiemiddel
leidt tot een sterke orthofosfaat- en sulfaatmobilisatie alsgevolg van de oxydatie van
organisch materiaal en ijzersulfide en
d. het wel of niet verwijderen van de
bodemsliblaag heeft grote consequenties
voorde kwaliteitsveranderingen.
Van de genoemde 28 macroparameters
veranderen alleen die sterk van waarde, die

meespelen in de optredende oxydatiereacties,
adsorpties en oplosreacties. Het in het water
aanwezige zuurstof wordt behalve voor
ammonium niet zozeer gebruikt voor de
oxydatie van organische stoffen in water,
maar voor reducerende stoffen in het te
infiltreren pakket. Dit geldt ook voor de
optredende nitraatreductie, die afhankelijk
van de bodemsamenstelling somsvoor 100%
en soms in het geheel niet optreedt. Er iseen
trendmatige verandering in de loop van de
jaren te constateren voor sommige
parameters, die veranderen onder invloed
van de bodemsamenstelling met name
nitraat. De nitraatreductie neemt langzaam
afdoor uitputting vandereducerende stoffen
in het zandpakket. Afb. 2laat deze trend
zien voor het PWN-gebied. Vermindering
van de graad van anaërobie leidt tot een
verminderde ijzeropname.
Behalve zuurstof en nitraat veranderen de
meeste macroparameters niet zo sterk in
waarden. Zwevende stoffen, ijzer- en
mangaanverbindingen worden in eerste
instantie volledig verwijderd door filtratieprocessen, ammonium wordt omgezet in

4. Hygiënische aspecten
4.1. Microbiologische aspecten
Het gebruik vanduinwatervoorde openbare
drinkwatervoorziening heeft als belangrijkste
reden dit aspect van de waterkwaliteit.
Duin- en grondwater isnamelijk in het
algemeen vrij van de pathogène kiemen, die
cholera en andere ziekten veroorzaken.
De eerste publikatie over het duinwater in
het 'Nederlandsch weekblad voor geneeskundigen van E. H. von Baumhauwer [5]
getiteld 'Analyse van het duinwater' van
1854 vermeldt dit uiteraard niet, maar een
gedachte in deze richting won bij enkelen
althans veld. Op niet veelmeer gronden
verwachtte men rond 1950 van het
kunstmatige geïnfiltreerde rivierwater een
met het duinwater vergelijkbare bacteriologische kwaliteit. Deze verwachtingen zijn
inderdaad uitgekomen, maar het proefondervindelijk bewijs daarvoor istot aan de
dagvan vandaaggebaseerd oprelatief weinig
waarnemingen. De verklaring moet grotendeelsgezocht worden indetotvoor ongeveer
vijfjaar simpeleen beperkte bacteriologische
onderzoeksmethodieken van de waterleidinglaboratoria en het gebrek aan
belangstelling voor nader onderzoek.
Wat voor het bacteriologisch onderzoek

Afb. 2 - Het verloop van dejaargemiddelde gehalten van ijzerennitraat vanhet teinfiltreren water(pand 5), vanwater
na 5 (Bo) en 14 (Co) dagen reistijden van hetteruggewonnen water(sec.M) na 70dagen reistijdbijhet PWN in mg/l.
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Afb. .? - Verloop ingehalten aan trihalomethanen (totaal, chloroform, diehloorbroom-, dibroomchloormethaan) tijdens
het verblijf inpan 13(DWL) enbij bodempassage (DWL en PWN), alsmede vóórennaduininfiltratiebij(1Wende DWL
(resp. na duininfiltratie Oranjekom en Hoofd Ader).

geldt, speelt nog steeds in sterke mate voor
het virologisch onderzoek.
Gegevens van bacteriologisch en virologisch
onderzoek bij kunstmatige infiltratie zijn
beschikbaar van het PWN en de DWL.
Nadat jarenlang niet meer dan koloniegetallen bij 22 °Cen 37 °Cen coli-achtigen
zijn bepaald, worden nu tevens resultaten
vermeld voor sulfietreducerende Clostridia,
faecale Streptococcen, Pseudomonaden,
Acitomyceten, denitrificerende- en sulfaatreducerende bacteriën, bacteriofagen en
humane entero-virussen.
Veel conclusies kunnen uit het beperkte
materiaal nietworden getrokken. Zeker lijkt,
dat bij duinzandpassage alle bacterie- en
virussoorten en ook sporen met factoren in

aantal worden verlaagd. Voor de indicatoren
voor faecale verontreiniging treedt een
verwijdering op na enkele meters zand met
3-4 log-eenheden.
Ook humane virussen worden na 10mzand
kwantitatief verwijderd voor zover de sterk
wisselende en vaak lage virusbelasting deze
conclusie toelaat. Opvallend isde sterke
extra besmetting, die inde open infiltratiemiddelen optreedt en de herbesmetting in
bepaalde winningssystemen, die in feite dit
nuttige zuiverend effect van het duin voor
een deel tenietdoet.
Veel onderzoek ten aanzien van de microbiologische aspecten isinde toekomst nog
nodig om de potentieel sterke voordelen van

4.2. Anorganische microverontreinigingen
Anorganische microverontreinigingen
vormen een beperkte groep van ongeveer
15 elementen en cyanide. De groep wordt
ook wel zware metalen of spoorelementen
genoemd. Niet alle zijn even schadelijk voor
de gezondheid. De meest bekende uit deze
groep zijn kwik, cadmium, lood en arseen.
Veel uitbreiding isin deze groep niet te
verwachten. Door onderzoek bij verschillende waterleidinglaboratoria iservrij veel
bekend overdeverwijdering vandeze stoffen
bij kunstmatige infiltratie. De verwijdering is
in het algemeen goed totzeergoed te noemen
afhankelijk van de stof en de concentratie
waarin deze voorkomt. Doordat bij een
verdergaande voorzuivering de verwijdering
al grotendeels vóór de infiltratie is
voltrokken endegehalten vandezestoffen in
Rijn- en Maaswater steeds lager worden, is
het aanbod bij de meeste bedrijven in de
afgelopen tien jaar sterk gedaald.
Een volledige verwijdering komt evenwel
niet voor mede omdat het bijgemengde
regenwater deze stoffen ook bevat.
Een belangrijk vraagpunt bijde anorganische
microverontreinigingen isde kwestie van de
mate waarin na meer dan 25jaar aanvoer,
ophoping (accumulatie) van deze stoffen in
de infiltratiemiddelen enhetduinzand isopgetreden. Op deze vraag wordt inhet reeds
genoemde rapport uitvoerig ingegaan [ 1].
De achterliggende gedachte is,dat er
mogelijk nu reeds of binnenkort 'doorslag'
van deze stoffen kan optreden. Gebleken is
dat deze ophoping alleen inslibenalgeninde
infiltratiemiddelen enindeeerste decimeters
duinzand aantoonbaar is.Alleen voorzinken
nikkel iseen penetratie tot enkele meters
onder het bodemslibvastgesteld. Doorslagof
mobilisatie isvoor geen enkel element
geconstateerd met uitzondering van arseen,
dat samenhangende met een ortho-fosfaat
mobilisatie in een raai waarnemingsputten
een bewegend concentratiefront vertoont.
Overigens moet voor een juiste beoordeling
worden gezegd,dat de gehalten van alle
anorganische microverontreinigingen in het
teruggewonnen water of in het in putten
bemonsterde water relatief laagzijn en ver
liggen onder de normen van het Waterleidingbesluit.
4.3. Organische microverontreinigingen
In tegenstelling tot de groep van
anorganische microverontreinigingen isdeze
groep van vrijwel onbeperkte grootte.
Het gaat om duizenden verschillende stoffen.
De eerste inperking van dit grote aantal
treedt op door de beschikbare isolatietechnieken, die nogal selectief zijn. Polaire
organische stoffen in water ontsnappen nog
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Afb. 4 - Verloop ingehalten aantotaalaromaten, polychloorbifenylen, polycyclische aromaten, totaalnitroaromaten, totaal chlooraromaten enhexachloorhenzeen vóór enna
duininfiltratie hij GW (totaalaromaten tevenste Ouddorp).

goeddeels aan de huidige werkmethoden.
Ook de analysetechnieken zijn ondanks veel
vooruitgang selectief ten gunste vande meest
vluchtige stoffen. Verder ishet de vraag
welke stoffen in het te infiltreren water
voorkomen.
Na deze afvalrace blijven er nog ongeveer
400 organische microverontreinigingen
over, waarvan een aantal meetgegevens
beschikbaar zijn voor wat betreft het gedrag
bij duininfiltratie. De afbeeldingen 3en 4
laten enige resultaten zien.
Wat betreft de organische microverontreinigingen zijn er geen algemeen geldende
conclusies te trekken aangaande de
verwijdering bij duininfiltratie, hetgeen
gezien het sterk verschillend karakter van de
stoffen ook te verwachten was. De meerderheid van de individuele stoffen wordt voor
60-100% verwijderd, maar er treden ook
concentratieverhogingen van bepaalde
stoffen op. Dit geldt bijvoorbeeld voor
organische zuren, ftalaten en olie-achtige
verbindingen, hetgeen moet worden
verklaard uit een afgifte van deze stoffen
door 'oxyderend veen'. Andere toenames
zijn moeilijker te verklaren bijvoorbeeld van
aromaten bij GWA en van ethers en
alcoholen bij de DWL. Waarschijnlijk levert
het verontreinigd regenwater voor wat

betreft de aromaten (PAK'senPCB's) viade
open winnings- en transportmiddelen een
niet verwaarloosbaar aandeel.
4.4. Toxicologische aspecten
Nog sterker dan voor de organische
microverontreinigingen geldt voor het tot nu
toe verricht toxicologisch onderzoek naar de
effecten van duininfiltratie, dat het nog zeer
beperkt van zegkracht is. Dit nietalleen door
het kleine aantal monsternames van het
betreffende water, maar ook door het feit,
dat het toxicologisch onderzoek zelf nog veel
minder ontwikkeld is. Drinkwaternormen
voor toxiciteit bestaan nogniet,onder andere
in verband met de moeilijke vertaalbaarheid
van de resultaten van de beschikbare testen
naar de mens. Er zijn testen uitgevoerd met
het water vóór en na infiltratie met forelleneieren en na isolatie van stoffen uit het water
met bacteriën van Salmonella stammen
volgens Ames. Bij deze oriënterende
onderzoekingen isgebleken, dat vóór
infiltratie de toxiciteit voor forelleneieren
veel groter isdan erna, dat vóór infiltratie er
in forellen een accumulatie van organochloorverbindingen optreedt en erna niet en
dat het mutagene effect volgens Ames door
duininfiltratie sterk wordt verlaagd. Deze
laatste verlaging isvoor matig hydrofiele

verbindingen (meer polair), die bij pH = 2
worden geïsoleerd overigens lang zo
overtuigend niet alsdie voor de lipofiele
verbindingen. Het onderzoek wordt in de
komende jaren voortgezet.
5. Afwijkende kwaliteitsaspecten bij
putinfiltratie
Vanaf 1969 ismede op initiatief van
prof. Huisman er in Nederland op
georganiseerde wijze onderzoek verricht
naar de mogelijkheden van putinfiltratie.
Na aanvankelijke mislukkingen iser van
1973 tot 1980bij de Duinwaterleiding
drinkwater in een put geïnfiltreerd zonder
verstoppingsverschijnselen. Bij deze
putinfiltratie en later ook bij andere is
onderzoek verricht naar de kwaliteitsveranderingen van het voorgezuiverde water.
Aangezien dit water in eerste instantie
drinkwater was, moest het onderzoek
beperkt blijven tot de macroparameters.
Drinkwater bevat immers vrijwel geen
microben en microverontreinigingen. Bij de
latere voortzetting met voorgezuiverd
rivierwater isop incidentele wijze onderzoek
verricht naar de verwijdering van
anorganische microverontreinigingen en
bepaalde organische microverontreinigingen
met name de THM's.
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Het belangrijkste verschil tussen put- en
open infiltratie ishet ontbreken van open
water inde infiltratiemiddelen en het afwezig
zijn van noemenswaardige sublagen.
Wat betreft demacroparameters ishet meest
opvallende verschil met open filtratie de
volledige verwijdering vanzuurstof en nitraat
en de toename van het sulfaatgehalte.
Dit laatste isin kwantitatieve zin verklaard
door een aflopende oxydatie van de in het
diepe zandpakket voorkomende ijzersulfiden
[6]. Het lijkt er verder op, dat THM's, die bij
de voorzuivering van rivierwater worden
gevormd alsgevolg van de chloringen, bij
putinfiltratie niet of nauwelijks worden
verwijderd. Dit in tegenstelling met de open
infiltratie, waar een vrijwel volledige
verwijdering plaatsvindt.
Al met almoetworden gesteld,datde kennis
over kwaliteitsveranderingen van voorgezuiverd rivierwater bij putinfiltratie met
een uitzondering voor de macroparameters
nog vrijwel ontbreekt. Veel onderzoek met
name voor de hygiënische aspecten isin de
komende jaren nog nodig.
6. Terugblikken en vooruitzien
De kunstmatige infiltratie van voorgezuiverd
rivierwater in de duinen isindejaren vijftig
op grote schaal ingevoerd in goed
vertrouwen, dat de natuurlijke processen de
waterkwaliteit in hygiënisch opzicht
afdoende zouden verbeteren. Dit vertrouwen
is niet beschaamd geworden. In de praktijk
bleek, dat mede dankzij een nazuivering er
geen aanwijzingen uit de volksgezondheid
waren voor een verslechtering van de
hygiënische kwaliteit van het drinkwater na
de overgang. Onderzoek hiernaar beperkte
zich echter tot het vaststellen van de
afwezigheid van coli-achtige bacteriën.
Men constateerde wel vanaf het droge jaar
1959 een beperkte doorslag van smaakstoffen, organische microverontreinigingen
dus, waarvoor in de nazuivering een extra
maatregel in de vorm van een dosering van
actieve poederkool moest worden genomen.
In de jaren zestig beperkte het onderzoek
naar de kwalitcitsveranderingen van het
water zich tot de chemische samenstelling
(macroparameters).
Over het geheel genomen verandert de
chemische samenstelling van het voorgezuiverde Rijn- en Maaswater op een
aantal punten slechts in beperkte mate.
Na de grote, calamiteuze vissterfte inde Rijn
in 1969 alsgevolg van een endosulfanlozing,
kwam het onderzoek naar chemisch
hygiënische aspecten pas van de grond.
Dit mede dankzij de toen beschikbaar
gekomen isolatie- en analysemethodieken
voor anorganische- en organische microverontreinigingen. Bekend isnu, dat van
honderden verschillende overwegend
apolaire organische stoffen het gedrag

varieert van volledige verwijdering tot bij-en
nieuwvorming van stoffen. Het moderne
microbiologisch onderzoek en ook het
onderzoek naar toxicologische aspecten is
aan het eind van dejaren zeventig aangevat.
Misschien prematuur magworden gesteld,
dat duinzandpassage inclusief de open
infiltratiemiddelen bacteriën, virussen en
sporen reedsnaeen reistijd vanhetwatervan
enkele tot tien dagen verwijderd tot
verwaarloosbare aantallen.
De toxiciteit van het water gemeten volgens
een ei-larvale forellentest en de Amestest
neemt sterk af, maar niet in alle opzichten.
Na bijna 30 jaar kunstmatige infiltratie van
oppervlaktewater in de duinen op grote
schaal kan worden gezegd, dat wat betreft de
kwaliteitsverbetering van het water deze
techniek haarwaarde heeft bewezen.Op een
aantal punten iskunstmatige infiltratie
superieur aan alle andere zuiveringstechnieken. Op een aantal andere punten
zijn er beperkingen in de mate waarin de
zuivering plaatsvindt of vindt er kwaliteitsverslechtering plaats.
Mede door de andere voordelen van de
kunstmatige infiltratie, met name de
voorraadvorming en de afvlakking van
kwaliteitsfluctuaties, isen blijft deze
toegepaste werkwijze onmisbaar voor de
drinkwatervoorziening van West-Nederland.
Inde toekomst iseen verdereuitbreiding van
deze werkwijze nietteverwachten. Gezien de
praktische waarde ervan zouden de
duinwaterbedrijven zich misschien tot taak
moeten stellen de toepassing in andere
landen met name de ontwikkelingslanden
meer dan tot nu toe te propageren.
De mogelijkheden daarvoor zijn zeker nog
niet uitgeput.
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Volgende IWSA-congresin 1986
in Rome
Tijdens het 15econgres van de Int. Water
Supply Association dat van 29oktober tot
3 november 1984te Monastir inTunesië is
gehouden, iseen aantal besluiten genomen.
Ahmed Frih, directeur van de staatswaterleidingorganisatie SONEDE van Tunesië
werd tot nieuwe president voor de periode
1984-1986 gekozen alsopvolger van
dr. M. Schalekamp, die alsoud-president in
het bestuur isgebleven. Vice-president werd
ir. J. Dirickx, directeur-generaal van de
Antwerpse Waterwerken, die in de periode
1986-1988 president van de IWSA zal zijn.
Het eerstvolgende congres, dat van
3-7 november 1986 in Rome wordt
gehouden, zal worden gepresideerd door
ir. P. Martini, directeur van de Romeinse
waterleiding. Een concept-programma voor
dat congres werd in Monastir opgesteld.
Nieuwe (landen)-leden van de IWSA zijn Sri
Lanka, Kameroen en Togo. Daarmee ishet
aantal landenleden tot 52gestegen. In totaal
heeft de IWSA nu banden met bedrijven en
organisaties in 86 landen.
In het kader van Wasser Berlin zal van
22-26 april 1985een IWSA-congres in
Berlijn gehouden worden over aspecten van
grondwater. Het 17einternationale IWSAcongres wordt in Rio de Janeiro gehouden.
Secretaris-generaal isthans Len Bays,
gevestigd op het oude adres van de IWSA in
Londen, Queen Ann's Gate 1.

Provincie Groningen krijgt
watermeters
Het Waterleidingbedrijf voor de provincie
Groningen (Waprog) gaat met ingang van
1januari volgend jaar over op een bemeterd
tariefsysteem. De bewoners van de nu al
bemeterde percelen in het Waprog-voorzieningsgebied zullen alseerstenovergaan op
het nieuwe systeem. Alle nogniet bemeterde
percelen zullen in de komende 3à 4jaar van
een watermeter worden voorzien.
Welk type watermeter zalworden gekozen,
de traditionele of demoderne, isnog niet
bekend.
Voor de afnemers van de Waprog betekent
het, dat men gaat betalen voor wat men
gebruikt boven de 40 m3. Daarnaast zal men
een vastrecht gaan betalen van ƒ 50,-. Elke
m 3 water boven de 40 m 3 gaat ƒ 1,20 kosten.

• •

•

