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Voordracht uit de 37c vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Bedrijfsmatige aspecten van winning en zuivering',gehouden op 10en 11januari 1985 aan de TH Delft.

De zuivering van grondwater is,volgens
sommigen althans, eigenlijk niet zo'n groot
probleem. Andere deskundigen evenwel zijn
van mening dat dekennisoverhetwezen van
de filtratie, met name wat de ontijzering
betreft, ook nu nog maar zeer beperkt is.
Door VEWIN en KIWA isniet zo lang
geleden een aparte commissie grondwaterzuivering in het leven geroepen. Deze
commissie heeft enkele werkgroepen,
waaronder één met voorheen de naam
'problematische ontijzering' en een ander
met de naam 'ondergrondse ontijzering'.

WW*

DRS.J.C. SYBRANDI
Waterleiding Mij
'Overijssel'

Kenmerken grondwater
Laten we eens een geval nemen waarin er
inderdaad geen probleem ismet de zuivering
van water. Zo'n geval iszeker aanwezig,
wanneer iedere put van een waterwingebied
water levert dat ook na menging voldoet aan
alle eisen en richtniveaus en zelfs aan de
Aanbevelingen van de VEWIN. Dan isdaar
vrijwel geen waterzuivering nodig. De situatie
is dan bijvoorbeeld alsvolgt: winning van het
grondwater welke isveiliggesteld door
10 putten met onderwaterpomp à 50 m 3 /h,
een reinwaterkelder van bijvoorbeeld
1.000 m 3 inhoud en een pompstation met
diverse reinwaterpompen, volledig geautomatiseerd.
Het schema isuiterst simpel, zie afb. 1.
Zelfs indeze ideale situatie blijft erechter één
kwaliteitsvraag over, namelijk 'Wat moet er
met het oog op zeer bijzondere omstandigheden worden gedaan, bijvoorbeeld alser
tijdelijk een gifwolk om het reservoir hangt?'
Daartoe moet de beluchtingsopening van het
reservoir met de nodige voorzieningen zijn
uitgerust en kan het ruwe water onder de
reinwaterkelder en onder de reinwaterpompen door in het net worden gepompt.
Tegenover bovengenoemde ideale grondwaterkwaliteit staat alsander uiterste een
grondwater, rijk aan mineralen en organische
stoffen, met meer dan 5mg ammonium/l of
meer dan 30 mg ijzer/l.
Hoewel de extremen altijd interessant zijn.
wordt de aandacht vooral gericht op de meer
algemeen voorkomende watertypen.
a. Overeenkomsten
De beide extreme typen hebben toch enkele
belangrijke kenmerken gemeen:
1. de hygiënische betrouwbaarheid;
2. een praktisch constante samenstelling;
3. een constante temperatuur en
4. de afwezigheid van zwevende stoffen.

ad 1. Van deze kenmerken isde hygiënische
betrouwbaarheid verreweg het belangrijkst.
Diep grondwater bevat van nature geen
ziekteverwekkende bacteriën. Het is daarom
een voortdurende uitdaging aan de grondwaterwinnende bedrijven deze betrouwbaarheid van de grondstof te bewaken en tot
aan de tapkraan te handhaven. Hiervoor is
geen desinfectie van het water nodig, maar
wel een goed hygiënisch inzicht bij allen die
betrokken zijn bijdeboringen, leidingaanleg.
bouw, bediening en reparatie. Ontbreekt dat
inzicht, dan isbijvoorbeeld na werkzaamheden een reiniging met mechanische
middelen al gauw te onzorgvuldig. In dat
geval iseen daaropvolgende behandeling met
een desinfectiemiddel waardeloos, want de
bron van de infectie kan niet worden bereikt.
Grondwater mag voorts vrij van virussen
worden beschouwd. Ook toxiciteitstesten
vallen normaliter negatief uit. Voor de
Amestest, een test op de aanwezigheid van
mutagene factoren, wordt grondwaterwelals
blanco gebruikt. Onlangs isnaar voren
gekomen dat onverdacht grondwater toch
wel eens meer mutageniteit veroorzaakt dan
aanvankelijk isaangenomen. Het onderzoek
is nog niet afgesloten.
ad 2. Degeologische opbouw vande bodem
in ons land maakt het mogelijk dat de
samenstelling van het ruwe water in één
wingebied van put tot put sterk verschilt.
Per put isde samenstelling in principe wel
constant, tenzij er van onder of van boven
ander water kan worden aangetrokken.
Uit sommige putten wordt altijd mengwater
gewonnen. Dat kan met name bij menging

van zuurstofhoudend met zuurstofloos water
al in de winningsmiddelen tot een snelle
vervuiling leiden.
Wordt het water van twee of meer putten
gemengd, dan isde samenstelling in de regel
niet constant, maar mede afhankelijk van de
vraag welke putten er op dat moment in
bedrijf zijn.
ad 3. De temperatuur ligt zowel 'szomers
als 'swinters rond de 10°C. Dit isniet alleen
prettig voor de consument, doch ook voor de
waterzuiveraar. Dan verlopen namelijk
allerlei chemische en biochemische reacties
altijd even snel. Dit iseen groot voordeel,
want bij gebruik van oppervlaktewater kan
de temperatuur wel eens tot 5°Cdalen en
dan laten vooral debiochemische reactieshet
soms afweten. Het isgeen wonder dat er dan
op chemische waterzuiveringsprocessen
wordt overgegaan.
ad 4. De afwezigheid van zwevende stoffen
in grondwater iserg belangrijk. Dit klinkt
mogelijk vreemd, want een fles helder
grondwater zal na contact met lucht al gauw
een geel-bruine troebeling vertonen,
veroorzaakt door ijzerhydroxide. Toch geeft
dit verschijnsel de waterzuiveraar juist de
mogelijkheid om het onvermijdelijke
vertroebelingsproces zo te leiden dat de
ijzerdeeltjes pas dan ontstaan, wanneeer ze
meteen kunnen worden afgevangen door
filtratie of adsorptie in het filterbed.
Daarvoor isdan geen uitgebreide coagulatie
nodig. Wie het goede moment daarvoor
echter onvoldoende kan benutten, wordt
geconfronteerd met de gevreesde kwaal van
een snelfilter: doorslag van ijzer.
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b. Verschillen
Na deze overeenkomsten in kenmerken van
grondwater, komt de differentiatie en die
begint bij de zuurstof. Hier staat zuurstofhoudend, aëroob grondwater (heidewatertype) tegenover zuurstofloos, anaëroob
veenwater. In het laatste geval isde zuurstof,
welke met het regenwater op het maaiveld
belandde, door biochemische processen
verbruikt. Hierbij wordt koolzuur gevormd.
De zuurstofbehoefte van dat inmiddels
anaërobe water kan verder worden bevredigd
door zuurstof aan het nitraat ( N 0 3)te
onttrekken, waarbij stikstof (denitrificatie)
en ammonium worden gevormd. Vervolgens
isde zuurstof van sulfaat (S0 4 2 ~)aande beurt
met zwavel en zwavelwaterstof als eindprodukten.
Hierna volgen organische stof en bicarbonaat,
HCOj. Daaruit ontstaat onder andere
methaan. CH 4 . Dit gas,moerasgas, heeft in
ons vak al heel wat narigheid veroorzaakt.
Ik doel hier niet alleen op de persoonlijke
ongevallen met brand of explosie,maar ook
op de invloed op de waterkwaliteit, zoals de
laatste paar jaar op diverse pompstations is
vastgesteld. De methaangistingsbacteriën in
een snelfilter verbruiken namelijk erg veel
zuurstof, meer nog dan ammonium pleegt te
verbruiken; ze vormen veel slijm, zowel in
het filter alsonder de filterbodem en ze
produceren reuk- en smaakbedervende
stoffen.
Het zogenaamde veenwater bevat voorts
relatief veel organische stoffen, ijzer en
mangaan en isbetrekkelijk hard.
De pH van het grondwater wordt voornamelijk bepaald door de aan- of afwezigheid van
kalkachtige stoffen in de bodem. Hierdoor
wordt de pH van het regenwater, welke van
nature door de aanwezigheid van koolzuur
ongeveer 5,5 is,meestal verhoogd tot ergens
in de buurt van 7,doch zelfs pH 8isook nog
mogelijk.
c. Bedreiging
Tien jaar geleden werd noggedacht dat de
kwaliteit van het grondwater veilig mocht
worden genoemd. Helaas ispijnlijk ervaren
dat dit in zijn algemeenheid nietjuist is.
Allerlei verontreinigingen worden her en der
in de bodem ontdekt. Weliswaar heeft het
oppervlaktewater z'n ergste vervuiling
vermoedelijk al achter de rug, de luchtverontreiniging en de verzuurde regen (pH
4,5 à 5)genieten reedsinternationale belangstelling, maar dat zal niet kunnen verhinderen
dat het ondiepe en straks ook het diepe
grondwater zuurder wordt,dataluminium en
andere metalen worden opgelost en dat er
meer stikstof- en zwavelverbindingen in het
grondwater terechtkomen. De overbemesting
levert niet alleen een nitraatprobleem, ook
ammonium, fosfaat en kalium zullen
toenemen, ondanks maatregelen inhet kader

van de wet bodembescherming.
Ten aanzien van de opslag van oliein
waterwingebieden hebben de waterleidingbedrijven duidelijk laten zien dat zij niet
alleen aan de omwonenden, maar ook aan
zichzelf grote beperkingen opleggen terwille
van de veiligheid van de winplaatsl Overigens
zullen wij samen met de overheden moeten
proberen voor het milieu te waken, niet
alleen in onze eigen wingebieden met hun
zonesvan 10en 25jaar,maarzomogelijk ook
in nog grotere delen van het intrekgebied.
Een bijkomend probleem isdat een
kwaliteitsverslechtering van het te winnen
grondwater soms niet van tevoren kan
worden ontdekt. Ook frequente controle van
het ruwe water en het maken van waarschuwingsputten kan dat niet uitsluiten.
Isde kwaliteitsverslechtering eenmaal
opgetreden, dan kan het erg lang duren
voordat die weer voorbij is.Het boren van
interceptieputten kan soelaas bieden, doch
heeft ook weer z'n bezwaren.
cl. Conclusie
Grondwater isin principe betrouwbaar; het
heeft in het algemeen geen desinfectie nodig,
maar vereist juist daarom wel extra
hygiënische zorg. Biochemische processen
zijn goed mogelijk, coagulatie isin de regel
niet nodig. Bescherming en bewaking van de
winplaats blijft in toenemende mate
noodzakelijk; er zijn ernstige bedreigingen
onderweg.
Zuiveringstrappen
Het - althansvroeger—zuivereregenwater is
door een serie natuurlijke processen in de
bodem duidelijk zoveranderd,datde samenstelling grondig moet worden gewijzigd vóór
het weer genietbaar drinkwater wordt.
Daarbij ishet interessant om na te gaan of de
opgetreden natuurlijke processen ook in de
tegenovergestelde richting kunnen worden
geleid.
a. Beluchting en ontgassing
Hoewel zuurstof op grote schaal in de natuur
wordt gevormd, namelijk overdag bij de
koolzuurassimilatie in de plantenwereld, is
het voor onseenvoudiger om zuurstof uit de
atmosfeer bij het anaërobe water te brengen,
de beluchtingsstap. Hierna zijn er inderdaad
omkeerbare reacties mogelijk: methaan kan
koolzuur en bicarbonaat geven, zwavelwaterstof weer sulfaat en ammonium weer
nitraat (nitrificatie), maar geen stikstof.
Deze omzettingen zijn biochemische reacties,
waarvoor speciale bacteriën nodig zijn.
Biochemische reacties verlopen in de regel
niet zo snel alswe graag zouden willen;ze
hebben vaak weken nodig om op gang te
komen en zijn gevoelig voor onderbrekingen
in het voedselaanbod. Daarnaast verbruiken
ze zuurstof en produceren ze koolzuur.

Een groot voordeel isdat de gasvormige
verbindingen methaan en H 2 Sen ook
koolzuur onder bepaalde voorwaarden goed
kunnen worden verwijderd indebcluchtingsfase. Voor deze ontgassing iseen veel
intensiever contact tussen lucht en water
nodig dan voor de zuurstofopname, zie de
KIWA-rapporten.
De vochtige afgewerkte lucht is tamelijk
corrosief en riekt onaangenaam. De afvoer
daarvan stelt de constructeur en de hygiënist
nogal eens voor problemen.
Wat ammonium betreft, dit isin evenwicht
met ammoniakgas,NH 3 . Dit gaskanookwel
worden uitgeblazen, maar dan moet de pH
wel boven de 9 komen. In de afvalwaterzuivering wordt dit onder de naam
ammoniakstrippen in de praktijk toegepast.
In grondwater isde pH nooit zo hoog.
Ammonium wordt door bacteriën met
zuurstof geoxydeerd via het schadelijke
nitriet tot het inmiddels berucht geworden
nitraat. Om te voorkomen dat dit in het
leidingnet ongecontroleerd plaatsvindt, moet
het tijdens de zuivering gebeuren. Bij de
grondwaterzuivering komt daarvoor
eigenlijk alleen het biologisch actieve filter in
aanmerking. Ammonium kan ook door
chloor worden geoxydeerd. Er ontstaat dan
geen nitraat maar stikstof.
h. Filtratie
De filtratie van grondwater omvat in het
algemeen de ontijzering,deontmanganing en
de ammoniumoxydatie. Deze processen
hangen nauw met elkaar samen. De filtrerende werking van een filter berust niet op
een soort zeefwerking, er doen zich allerlei
processen aan het oppervlak van de filtermassa voor. Daarbij spelen heterogene
reacties een rol en daarvoor gelden andere
wetten als voor homogene reacties.
h 1. Ontijzering
De ontijzering kan in een aantal deelprocessen worden gesplitst. De belangrijkste
zijn achtereenvolgens: oxydatie, hydrolyse,
kristalkiemvorming, kiemgroei. neerslagvorming en veroudering.
Tijdens de beluchting wordt ijzer II
geoxydeerd tot ijzer III.Het ijzer III.datzich
omringt met 6 watermoleculen tot
F e ( H 2 0 ) 6 3 + . gaat vervolgens hydrolyseren
tot Fe(OH) 3 en doorloopt daarbij een groot
aantal trappen, waarbij zuur wordt gevormd.
ViaFe(OH) 5 2 ~ en F e ( O H ) 2 ( H 2 0 ) /
ontstaat Fe(OH) 3 (H,0) 3 , simpel voorgesteld.
De neutrale Fe(OH) 3 moleculen zijn slecht
oplosbaar en de oplossing raakt oververzadigd, maar er ontstaat nog niet direct
een neerslag. Die neerslagvorming gaat
namelijk niet spontaan; daarvoor moet eerst
een bepaalde energiedrempel worden
overwonnen. Er isalshet ware een speurtocht
aan de gang naar zwakke plekken in die
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Afb. 2 - l'owning van negatieve ijzercolloïden alszijstap
hij de ontijzering.

drempel. En ook ishet wachten op enkele
energie-uitschieters die een deeltje over de
drempel helpen. Ook kan de drempel
worden verlaagd, bijvoorbeeld wanneer
andere vaste deeltjes worden ontmoet of een
geschikt oppervlak. Dan begint plotseling
het proces van kristalkiemvorming en
meteen daarna van kiemgroei en dan pas
ontstaan erbruine zichtbare deeltjes ijzerslib.
die als vlokken bezinken. Na enige tijd gaan
die vlokken watermoleculen uit hun
moleculen afstoten; er vindt dan een soort
heroriëntatie plaatsen erontstaat een andere
structuur met andere eigenschappen als het
verse slib. Het slib isdan verouderd. Aan de
hand van ditschema zijn enkele verschijnselen
uit de drinkwaterpraktijk te verklaren.
De genoemde reacties tot aan de neerslagvorming kunnen in een schoon bekerglas
enkele uren nodig hebben voordat er een
zichtbaar neerslag ontstaat. Voegt men
echter een beetje vers ijzerslib toe,dan kan
het proces veel sneller verlopen. Het verse
slib werkt alseen katalysator op één of meer
reacties. Dit effect speelt een hoofdrol bij de
filtratrie over filterzand of grind, tenminste
wanneer het filter goed is ingewerkt.
Een filter met ongebruikt filterzand moet
eerst enkele dagen inlopen voordat de
ontijzering op gang komt, maar daarna gaat
het ook zeer snel, dankzij het verse ijzerslib
dat zich aan het oppervlak van het filterzand
is gaan hechten. Het filter isdan 'ingewerkt'.
Bij het terugspoelen wordt het verse actieve
ijzerslib verwijderd en daarna duurt het even
voordat de ontijzering weer goed op gang
komt. Zo'n trage start kan ook optreden na
een poos stilstand. Deze verschijnselen
vormen geen echt probleem.
Er zijn echter situaties waarin de ontijzering
principieel niet kan. Dit isbijvoorbeeld het
geval wanneer de pH te laag is, bijvoorbeeld
beneden de 6. Dan zal oxydatie niet gaan en
zelfs bij oververzadiging met zuurstof blijft
het ijzer merendeels in de 2-waardige vorm.
Ook een laas zuurstofgehalte isslecht. Is de

pH iets hoger, dan loopt de oxydatie wel
goed, tenminste in het begin. Er ontstaat
3-waardig ijzer endat begint tehydrolyseren.
Maar daarbij komt H+ vrij, er ontstaat zuur
en de pH wil gaan dalen. Is het water dan
goed gebufferd door bicarbonaat, dan bliift
de pH nog redelijk constant, maar ishet
water vrij zacht dan daalt de pH en dan kan
de hydrolyse en/of het oxydatieproces tot
stilstand komen. In deze gevallen moet het
water eerst chemisch worden ontzuurd of
opgehard, voordat weer succes iste
verwachten. De ontijzering wordt in de
praktijk geplaagd door nog een ander
probleem en dat iswanneer het ijzer
colloïdaal door het filter loopt,de zogenaamde ijzer-doorslag. De verklaring issimpel.
Afhankelijk van de pH zal een vlok van
ijzerhydroxydedeeltjes iets meer of iets
minder hydroxyde-ionen bevatten dan
precies nodig isvoor een elektrisch neutraal
molecuul.
Een cluster moleculen zal bijeen overmaat
OH~-ionen een zwak negatieve lading
aannemen of bij een tekort aan OH~-ionen
een zwak positieve lading, afb. 2.De elektrisch geladen deeltjes stoten elkaar af, ze
willen daardoor niet bezinken envormen een
stabiele colloïdale oplossing. In een filter
wordt zo'n situatie in de hand gewerkt,
wanneer de tijd tussen de beluchting en de
filtratie te lang en de pH aan de hoge kant is.
Dit ishet geval bij hetzij een hoge
bovenwaterstand boven het filter, hetzij een
zeer lage filtratiesnelheid of herhaaldelijke
stilstand. Men spreekt dan van vóór-oxydatie.
Er ontstaan stabiele negatieve deeltjes welke
door het mogelijk negatief geladen oppervlak
van het filterzand niet meer kunnen worden
afgevangen.
Indien de verblijftijd niet voldoende kan
worden bekort, beschikt men over de
mogelijkheid om door dosering van een
geschikt vlokmiddel decolloïden tedestabiliseren: deze werkwijze isbij de oppervlaktewaterzuivering een essentieel onderdeel van
het coagulatieproces. Ook een pH-correctie
kan. althans volgens de theorie, helpen.
Ook de samenstelling vanhetspoelwater kan
invloed hebben. Het ishet veiligst een filter
te spoelen met het water dat het zelf onder
goede condities levert. Met name wanneer
het water daarna nogeen pH-verandering
heeft ondergaan, kan de conditie van het
actieve oppervlak van het filterzand bij
terugspoelen met dat water langdurig worden
verstoord.
Minstens zo interessant isechter de
toepassing van droogfiltratie. Hierbij vindt
de beluchting onmiddellijk boven, op en in
het filterbed plaats. De processen oxydatie,
hydrolyse en adsorptie kunnen zeer snel na
elkaar plaatsvinden.
Het ijzerslib in een droogfilter schijnt anders
van structuur te zijn dan dat in een natfilter.

Het isminder slijmerig en veel compacter.
Het filterzand groeit tevens vrij snel aan.
Het laatste probleem bij de ontijzering kan
zijn het hoge gehalte aan organische stof,
meestal humusachtige verbindingen. Deze
kunnen zich zo stevig aan het ijzer hechten
dat het geen neerslag kan vormen; ook
fosfaat kan dat doen. Het ijzer loopt dan als
complex gebonden en inopgeloste vorm door
het filterbed heen. Het isdan de kunst de
binding met de complexvormers te
verbreken, bijvoorbeeld met een oxydatiemiddel. Als eerste komt natuurlijk weer
zuurstof inaanmerking, maardan welin hoge
concentraties, daarnaast kaliumpermanganaat alsmede ozon. Soms kan met succes een
coagulatiemiddel worden toegepast.
Hoewel het ontijzeringsfilter vol met
bacteriën zit moet de ontijzering alseen puur
fysisch-chemisch proces worden beschouwd;
het wordt wel beschreven alseen elektrokinetisch adsorptieproces.
b 2. Ontmanganing
Voor de ontmanganing ligt dat anders.
Die kan zowel chemisch als bacteriologisch
plaatsvinden. Bij hogere pH's heeft het
chemische proces de overhand, bij lagere
pH-waarden waarschijnlijk de bacteriologische omzetting. De oxydatie van mangaan
11 levert een 3-waardige mangaanverbinding,
welke als katalysator actiefis en een
4-waardige vorm, het bruinsteen, welke dat
niet is.
Voor meer informatie wordt verwezen naar
de literatuur; daarin nemen de dissertaties
van Lerk en Graveland een vooraanstaande
plaats in.
Gebleken isdat zand en grind zeer geschikte
en goedkope materialen zijn om te fungeren
als contactmassa, zowel voor de ontijzering
en ontmanganing alsvoor de ammoniumoxydatie. Het zuiveringsschema ligtin
principe vast:eerst beluchten dan filtreren,
eventueel tweemaal beluchten en tweemaal
filtreren. Het isalgemeen bekend dat de
ontijzering eerst vergevorderd moet zijn
voordat deontmanganing en nitrificatie goed
willen verlopen. De grens tussen ontijzering
en ontmanganing isechter niet zo scherp.
Waar de grens tussen ontijzering en
ontmanganing niet scherp is,kan mede
daardoor bij dubbele filtratie de bodem van
het voorfilter relatief snel vervuilen, vooral
als het voorfilter een droogfilter is.
Bovendien isbekend dat voor het terugspoelen van ijzerslib hogere spoelluchtsnelheden wenselijk zijn dan voor filters met
mangaanslib en bacteriemassa. Desondanks
iser een goed compromis te vinden, zoals de
praktijk van de enkelvoudige snelfiltratie
bewijst.
b 3. Uitvoering
Deze gegevens roepen echter van tijd tot tijd
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de vraag op, of het beter is enkelvoudige
filtratie toe te passen met een lage snelheid,
bijvoorbeeld 5 m/u, of dubbele filtratie met
10 m/u. De contacttijd isdan namelijk in
beide gevallen gelijk. Voor hogere filtratiesnelheden zijn drukfilters nodig. Bij dubbele
filtratie, zie afb. 3,kan het voorfilter met wat
grover materiaal worden gevuld dan het
nafilter en kan in één van de twee filterfasen
andersoortig materiaal worden toegepast
zoals marmer, half gebrande dolomiet of
actieve kool. Ook kan één filter opwaarts en
het andere neerwaarts worden doorstroomd,
of iseen combinatie met droogfiltratie
mogelijk. Droogfiltratie isnamelijk zeergoed
voor de oxydatie van grotere hoeveelheden
ammonium. Ook de mogelijkheid tot
tussentijdse beluchting en dosering van kalk
of andere chemicaliën kan van belang zijn.
De keuze tussen enkelvoudige en dubbele
filtratie wordt niet alleen bepaald door
technische overwegingen, maar vaak
evenzeer door ervaringen en door persoonlijke voorkeur. Daarbij ishet argument van
de gewenste flexibiliteit van het systeem als
geheel wel zwaarwegend.
Vervolgens komt de vraag van de filtratiesnelheden en de diepbedvervuiling aan de
orde. Ligt de ondergrens van de filtratiesnelheden redelijk duidelijk vast, zo tussen
1 en 3 m/u, bij de bovengrens isdat minder
duidelijk; 5à 10m/u iszeer gangbaar, doch
15, 20 en 30 m/u komen ook voor. Soms
worden nog hogere snelheden genoemd.
Eerlijkheidshalve moet echter worden
opgemerkt dat meermalen is geconstateerd
dat bij verhoging van de gebruikelijke
filtratiesnelheid, althans bij droogfiltratie.

diverse kwaliteitskenmerken een verbetering
te zien geven, zoals ijzergehalte en troebeling.
Dit zou kunnen worden verklaard door een
betere waterverdeling over het filter of een
hogere turbulentiegraad, waardoor het
transport van deeltjes uitdevloeistof naar het
oppervlak van het filtermateriaal wordt
bevorderd. Hogere snelheden kunnen echter
ook het loslaten van slibdeeltjes bevorderen,
waardoor de troebelheidsgraad toeneemt.
c. Conditionering
Na de beluchting en de filtratie isde
conditionering dederdeen laatstestapvande
grondwaterzuivering in het algemeen.
De conditionering isin hoofdzaak de
ontzuring, al of niet aangevuld met een
hardheidscorrectie, doch ook de nabeluchting
en de veiligheidschloring mogen hiertoe
worden gerekend. De ontzuring kan zowel
mechanisch alschemisch geschieden.
Bij de mechanische ontzuring kan het
koolzuurgehalte tot 5. 3of in extreme
gevallen misschien wel tot 1 mgper liter
worden verlaagd. De pH kan dan oplopen tot
ongeveer 8. Het proces is betrekkelijk
eenvoudig, de hardheid wordt niet verhoogd,
het vergt geen chemicaliën, overdosering is
dus niet mogelijk. Het kost welwat energie,
zowel aan opvoerhoogte alsvoor de luchtverplaatsing. De chemische ontzuring kan
worden uitgevoerd met kalk, natronloog,
marmer en half gebrande dolomiet.
Een voordeel isdat pH-waarden totboven de
pH 8 kunnen worden bereikt. Het koolzuur
wordt gebonden tot bicarbonaat. waardoor
de tijdelijke hardheid altijd toeneemt.
De totale hardheid stijgt ook, behalve bij

Afb. 3 - Schema vandubbele filtratie met omhopleidingen.
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gebruik van natronloog. Dan stijgt het
natriumgehalte, hetgeen soms ongewenst is.
De stijging van de hardheid isalleen welkom
bij zeer zachte watersoorten. Dan is filtreren
over marmer zeer interessant, temeer daar
dan tevens enig ijzer en een beetje mangaan
kan worden verwijderd. Met marmer iseen
pH van 8 tot 8,2 haalbaar; overdosering is
niet mogelijk. Half gebrande dolomiet is
geschikt voor de ontzuring van wat harder
water, tevens kan nogalwat ijzer en mangaan
worden verwijderd.
Een nadeel isdat de pH tot boven de 9 kan
komen, zoals na het bijvullen en ook nadat
het filter enige tijd heeft stilgestaan.
Bovendien isdie hoge pH in het filter er de
oorzaak van dat het materiaal soms in de
kortste keren kan samenbakken tot één blok
beton.
Éénpunt van discussieistot hoeverhet water
moet worden ontzuurd. Een SI van 0 lijkt
aanbevelenswaardig, maar dat schijnt toch
wel problemen op te leveren, waarvoor nog
geen bevredigende oplossing is gevonden.
Een SI van 0 betekent dat de pH van het
betreffende water dezelfde isalsdie van het
kalk-koolzuur-evenwicht. Hiervan wordt
echter beweerd dat deze een theoretische,
berekende waarde is,waarvan nog niet is
vastgesteld of die voldoende overeenstemt
met de praktijk.
In de tweede plaats iser wel een voorschrift
dat het water niet agressief mag zijn, doch
voor de bepaling daarvan isnog geen
praktische standaard meetmethode
beschikbaar.
In de derde plaats wordt beweerd dat water
met een zwak negatieve SIvan bijvoorbeeld
-0,3, dus zwak agressief ten opzichte van
calciumcarbonaat, bepaald niet agressief
behoeft tezijn ten opzichtevande materialen
beton en asbestcement, waar het om gaat.
In de vierde plaats, stel dat er exact tot de
werkelijke evenwichtswaarde zou worden
ontzuurd. dan moet er rekening mee worden
gehouden dat zich bij verwarming van dat
water in hinderlijke mate kalkafzettingen
zullen voordoen, hetgeen volgens de
Aanbevelingen niet zo behoort te zijn. In de
vijfde plaats mag het water volgens het
nieuwe waterleidingbesluit evenmin agressief
zijn voormetalen,almoetworden toegegeven
dat metaalafgifte nooit geheel kan worden
voorkomen.
De aanbevelingen noemen als voorkeurswaarde een pH tussen 8,0 en 8,3; voorwaar
een zeer krap traject, temeer daar de
onnauwkeurigheid van de pH-meting wel
eens meer dan 0.2 à0,3 eenheid kan
bedragen.
Dit pH-traject isoverigens enerzijds al een
compromis tussen het kalkafscheidend
vermogen en het metaaloplossend vermogen.
Anderzijds ishet een min of meer verkapte
aanbeveling de totale hardheid van het
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drinkwater zodanig te verlagen tot 1,5 à
2 mmol (8,5 - 11°D). Hiermee wil slechts
worden aangeduid dat de voortvarendheid
inzake de toepassing van vergaande ontzuring
en van centrale deelontharding gepaard moet
gaan met de nodige terughoudendheid
vanwege mogelijk teverwachten gevolgen,
zolang het onderzoek nog niet is afgerond.
Zoals bekend wordt gaandeweg steeds vaker
ontharding toegepast: ditisdan deelontharding; het gebeurt zowel met natronloog als met behulp van kalk inde vorm van
kalkmelk. Dekeuze wordt voornamelijk
bepaald door desamenstelling vanhet water.
Het isnatuurlijk overbodig eraante
herinneren dathet alternatief voor de
chemische methode vanontharden bestaatin
het mengen met zacht water, tenminste
indien dit op niet al te grote afstand
beschikbaar is. In Overijssel zijn daar enkele
voorbeelden van bekend.
De chemische ontharding wordt in het
zuiveringsschema bij voorkeur tussen een
vóór- en een nafilter geplaatst. Het voorfilter
zou inenkele gevallen kunnen worden
gemist, doch de belasting van de reactor met
ijzerslib wordt alseen groot nadeel gezien.
Het nafilter isnodig om de zwevende
bestanddelen welke met het water uitde
reactor meekomen afte vangen, de zogenaamde carry-over. Bovendien isdaar nog
gelegenheid voor enige na-ontharding.
Wat decarry-over betreft, deze isop
theoretische gronden nogwelte beïnvloeden.
Het isdaarbij dekunst om door een zeer
snelle menging van water èn loogofkalkèn
entmateriaal devormingvan kalkaanslag aan
het entzand tebevorderen, zie afb.4.
Bij onvoldoende menging zal namelijkde
hogere concentratie aan base, welke met
NaOH gemakkelijker wordt bereikt dan met
kalkmelk, een verhoogde kans geven op de
vorming van een groot aantal kleine
kristalkiemen. Bij een goede menging tussen
het te ontharden water, de base en het
entzand kan NaOH echter weer gunstiger
zijn. omdat de zwevende bestanddelen van
kalkmelk eveneens als 'kristallisatiekernen'
kunnen fungeren. Zij beconcurreren dan het
entzand. doch blijven meestal teklein,
waardoor ermeer carry-over in het water uit
het reactorvat kan optreden. Hoewel kalk
een hogere slibbelasting van het nafilter
levert, schijnt het juist gunstig te zijn voor
de bestrijding van de na-ontharding in het
reine water.
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Afb. 4 - Mogelijkheden bijde kristalkiemvorming.

aan actieve kool ofandere materialen,
oxydatie met ozon of kaliumpermanganaat,
coagulatic voor metalen en fosfaten,
biologische afbraak infilters ofbioreactoren,
denitrificatic voor nitraat, ionenwisscling,
membraanfiltratie, infiltratie in de bodem en
langzame zandfiltratie.
e. Evaluatie
Voor de zuivering van grondwater tot
betrouwbaar drinkwater staan diverse
technieken ter beschikking. Daarvan zijnde
beluchting en de filtratie universeel.
Zuiveringsproblemen vanzowel theoretische
als praktische aard zijn middels gericht
onderzoek enpassende maatregelen vrijwel
\fb.

steeds optelossen.
Ondanks jarenlange praktijkervaring metde
filtratie in het algemeen en met de ontijzering
in hetbijzonder zijn kennis en inzicht
daaromtrent nog verre van volledig. Nader
onderzoek is geboden.
De bereidheid om voldoende geldter
beschikking testellen isniet altijd evenredig
met hetbelang voor de volksgezondheid.
welke aan het drinkwater wordt toegekend.
Goede voorlichting is onmisbaar.
Toekomstige ontwikkelingen
a. Automatisering
Door de toenemende eisen onder meer ten
aanzien van dekwaliteit van het afgeleverde

Schels voor de behandeling van.spoelwateren -slib.
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d. Zuiveringstechnische maatregelen
tegen verontreinigingen
Mochten zich ondanks alle voorzorgen toch
verontreinigingen inhetruwe water
voordoen, dan zijn ernog diverse technieken
om deze verontreinigingen te verwijderen.
Genoemd worden intensieve beluchting voor
redelijk vluchtige verbindingen, adsorptie
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water vanwege de agressiviteit jegens
asbestcement en jegens de metalen lood en
koper, de bijbehorende pH en de eventueel
daartoe te corrigeren hardheid van het water
zullen de zuiveringsprocessen voor grondwaterbegrippen ingewikkelder en dus
kwetsbaarder worden dan voorheen.
De storingsgevoeligheid vanhet pompstation
is verschoven van het mechanische naar het
elektronische gedeelte.
De automatisering isalzover gevorderd dat
veel pompstations en zuiveringsinrichtingen
zonder ter plekke aanwezig personeel
draaien of kunnen draaien. De eventueel nog
aanwezige dienstwoningen worden niet meer
standaard gereserveerd voor de machinisten
en hun assistenten.
Een geheel ander aspect isdat de computerisering ook bij de beleidsvorming z'n intrede
heeft gedaan. De bedrijfstak zal er nog aan
moeten leren wennen dat aan elke
zuiveringstrap niet alleen een prijskaartje
hangt, maar ook een betrouwbaarheidsindex
wordt toegekend en aan het produkt een
kwaliteitsindex, mogelijk indrie decimalen.
b. Slibbehandeling
Onderzoek door het KIWAheeft uitgewezen
dat het slib van verscheidene pompstations
verontreinigingen bevat, waardoor het slib
onder de afvalstoffenwet valt. Het is
denkbaar dat er daardoor meer en meer tot
slibbehandeling moet worden overgegaan.
Daarnaast kan worden overwogen het
spoelwater na zuivering opnieuw voor de
drinkwaterproduktie tebenutten,zoalsreeds
hieren daar plaatsvindt. Ook het zogenaamde
inwerkwater komt voor hergebruik in
aanmerking. De zuiveringsschema's van het
drinkwater zullen dan moeten worden
uitgebreid met schema'svoorde behandeling
van de spoelwaterstroom, zie afb. 5.
c. Taak
Het isde taak vaneen waterleidingbedrijf om
voldoende water te leveren van betrouwbare
kwaliteit op maatschappelijk verantwoorde
wijze.
In deze voordracht isde kwaliteit van het
drinkwater meer aan de orde gekomen dan
de kwantiteit. De kwaliteitseisen zijnniet
constant, veranderende inzichten zullen
daarop hun invloed blijven uitoefenen.
Dat komt in de regel tot uiting in een
verscherping van de normstelling.
Een verruiming van de norm. zoals onlangs
voor cyanide van 10naar 50/u.g/1, behoort
gelukkig ook nog tot de mogelijkheden.
Het isde vraag hoe scherp de normstelling
moet zijn met de daarbij behorende
veiligheidsfactorcn. zonder daarbij te
riskeren dat de menselijke gevoeligheid zo
kritisch wordt gemaakt dat bij grensoverschrijding - zowel letterlijk alsfiguurlijk buikpijn het onmiddellijke gevolgis.

Met name seleen, kalium en magnesium zijn
elementen welke het lichaam nodig heeft.
Hierbij schijnt het drinkwater een belangrijke rol te vervullen.
Tenslotte moet het geheel op maatschappelijk
verantwoorde wijze plaatsvinden. Daarbij
wordt gedacht niet alleen aan het kostenaspect, maar ook aan de effecten op natuur
en milieu, alsmede aan de gevolgen voorde
landbouw en aan bestuurlijke implicatiesof
complicaties.
Aangezien echter niets veranderlijker isdan
de mens iseen flexibele opzet van het
grondwaterzuiveringsproces geboden.
Wanneer dan de procesgang wordt bepaald
niet door de vindingrijkheid van één
specialist, doch door een goed functionerend
interdisciplinair samengesteld team,danzal 't
waarachtig wel gaan.
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Ir. J. Schilperoord koninklijk onderscheiden
Aan de vooravond vandeverjaardag van H.M.de Koningin isir.J.Schilperoord, oud-adjunctdirecteur en thans directie-adviseur van het KIWA, benoemd tot ridder inde Orde van
Oranje-Nassau. De bij die onderscheiding behorende versierselen werden hem op 29 april jl.
opgespeld door de burgemeester van zijn woonplaats, de heer C. M.van der Linden.
Ir. Schilperoord ontving de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de
harmonisering en uitbouw van de certificeringstaken van het KIWA; het meebouwen en
uitbouwen van de Stichting KOMO; het initiëren van internationale ontwikkelingen op
certificatiegebied; het voorbereiden en begeleiden van de oprichting van de Stichting Raad
voor de Certificatie en het meewerken aan het vastleggen van Nederlandse grondslagen voor
kwaliteitssystemen en certificatie.

