De invloedvandezuiveringopdekwaliteitvanhetwater

Voordracht gehouden tijdens het KIWA-VWN-colloquium 5juni 1984, 'Een kwart eeuw waterkwaliteit van bron tot kraan'

In de 19e eeuw sprak het ook voor de
gezondheidszorg vanzelf dat een waterloop,
enzeker eengrote rivier,naast denatuurlijke
functie van hemelwaterafvoer en de
economische functie van scheepvaart en
visserij, van nature ook diende tot afvoer van
faecale stoffen. In Amsterdam en Delft
spoelde men alsvanzelfsprekend 'snachts de
met huishoudelijke afval beladen grachten
door met boezemwater, om zo de rottingsluchttevermijden. De brouwershaalden hun
water van elders, en ook de burgerij werd
door de waterschuiten voorzien.

DR. J.J. ROOK

In het 19eeeuwse vooruitgangsbeeld bestond
geen vraagstuk van het leefmilieu.
De industrie werd bij voorkeur aan waterlopen gevestigd, en waar de kanalen, zoalsin
Groningen, overmatig belast werden met
zuurstofloos stinkend water, stoorde dat
niemand. De techniek begon in Engeland
aarzelend met de aanleg van centrale
riolering, het eerst in Londen, die het
ongezuiverde afvalwater althans benedenstrooms van de stadskern loosde, waar het
toen nog niet het evenwicht verstoorde.
Toen de stedelijke centra die ongezuiverd
rivierwater alsdrinkwater distribueerden
bezocht werden door cholera-epidemieën,
bracht de uitvinding van de biologische
langzame zandfiltratie, waarin de darmbacteriën op natuurlijke wijze werden
verwijderd, een hygiënische oplossing.
Na 1870 werden deze filters algemeen
toegepast in plaatsen waar men geen
grondwater voor de drinkwatervoorziening
had.
Het lage inwonertal liet nogtoe dat het
biologisch zelfreinigend vermogen in de Rijn
voldoende wasom nog de zalm in de
Rijnmond te bevissen. In het laatst van de
19eeeuw ontwikkelde zichhet gaslicht.
De gasfabriekjes loosden hunfenolen, terwijl
ook de beginnende steenkoolteerchemie
fenolen en benzeenderivaten in steeds groter
mate ongezuiverd op open water loosden.
De zwaardere produkten zoals polycylische
aromaten en cyaanverbindingen hoopten
zichindegrond optot inlengtevandagen,of
eigenlijk tot in 1980 het begrip Bodemverontreiniging werd onderkend.
Verder beperkten de industrie-lozingen zich
tot de biologisch afbreekbare afvallen uit de
levensmiddelenchemie. Daarnaast kwamen
alspersistente afvalstoffen dezouten (gipsen
fluoriden) enzuren uitde kunstmestindustrie

en de metallurgie, en chromaten uit de
lederindustrie.
De afvalbaden van de galvanische industrie
brachten sporen koper, tin,lood, nikkel,zink
en arseen, maar in nauwelijks meetbare
concentraties. Men vindt zenu nog terug in
de oudere riviersedimenten. Na de tweede
wereldoorlog ontstond een steeds snellere
groeivan nieuwechemische produkten, zoals
kunststoffen, bestrijdingsmiddelen, fréons,
pcb, met steeds meer afvalstoffen in bodem,
waterenlucht.De ecologie raakte verstoord,
maar dedrinkwaterzuivering vond steedseen
nieuwe technische oplossing, met voorraadvorming, ozon, uitvlokking en adsorptieve
kool. De lastvandezuivering kwamzobijde
drinkwaterbedrijven te liggen.
Deeerstetekenen vanchemisch verontreinigd
drinkwater waren fenol-smaakklachten,
veroorzaakt door gasfabricage en koolteerprodukten. Dat gold in dejaren dertig in
Rotterdams drinkwater enopveleplaatsen in
de VS, waar zich de waterdesinfectie met
chloor had ontwikkeld. Het bezwaar dat het
chloor naast oxydatief-desinfecterend ook
nog chlorerend werkte en daardoor smaakintensieve chloorfenolen leverde, werd
ondervangen door een noghogere chloordosering. Vooral in Amerika werd de frisse
chloorsmaak gewaardeerd.
De bijprodukten zijn welmutageen voor het
testorganisme in de Amestest, maar
cancerogeniteit isin zoogdierproeven niet
duidelijk gebleken. Het drinkwater zou
zeker minder dan 1,1% bijdragen aan de

door de Gezondheidsraad (1978) becijferde
incidentje 30 per 100 tumoren uit
achtergrondcarcinogenen. Volgens de EPAnormen isin de VS 100microg/1een
acceptabel laag risico, terwijl in Canada 300
microg/I aanvaardbaar wordt geacht.Dit zou
een 'lifetime risk' van 1: 107geven.
De mutagene stoffen bleken in de drinkwaterzuivering met actieve kool goed
verwijderbaar. Desinfectie met ozongafgeen
verhoogde mutageniteit aan het water.
Aanpassing vandezuiveringaan
verontreinigd rivierwater
Rond 1940 ontwikkelde men in de VS het
systeem van breekpuntchloring, waarbij een
overmaat chloor boven de chloorverbruiken
van de kleurenammonium wordt gedoseerd.
InNederland werd dit principevoorhet eerst
voor de behandeling van het rivierwater dat
steeds meer met chloorverbruikend
ammonium en smaakstoffen was vervuild, in
Rotterdam toegepast.
In 1955werkte daar het (inmiddels klassieke)
Amerikaanse zuiveringsschema: breekpuntchloring, poederkooldosering, coagulatie en
snelfiltratie.
Alspoedig bleek dezemethode onvoldoende
om de slechte smaak te verwijderen.
Het antwoord werd gezocht in een nieuw
bedrijf waarin die klassieke zuivering met de
beste technische installaties werd ingericht.
Nieuwwas,dat hetspaarbekken 'Berenplaat'
met een overbruggingstijd van circa 6 weken
werd vóórgeschakeld om het allerslechtste

Fig. 1 - Flow sheetsof thefour treatment systems.
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Dat waren enorm grote hoeveelhedenin
vergelijking metdewettelijke EG-normen
voor drinkwater vanmaximaal 1microgram
gechloreerde stoffen perliter. Dechloororganischeprodukten werken vaak mutageen.
De klassieke oppervlaktewaterzuivering
moest worden herzien.

c
o

G e
reservoir

o

\
\

8-

3 0)
en ui
o "o +

7-

1

1
i

a>
>-

en
o

1—

""•—I8
,_

i

X

apid f

3-

1

o

ozone

u-

jlation

5-

;ervoir

1

6-

postdi ^infection

9-

slow f i ter

o
CL

ff S o <

coag+ rapid t i t t e r

o

jone

5.

apid filter

ï

ation+
voir

X)

o

w

raw

1o -

o
m
c

•*u a»
c
<u ±_
o <fl ^

Vervanging vanhetchloor
Om debreekpuntchloring tevermijden moet
ammonium opbiologische wijze worden
verwijderd, omdat geen alternatief
oxydatiemiddel (ozon, chloordioxydeof
K M n 0 4 ) totNH 4 -oxydatie instaatis.
De mogelijkheden zijn: lange standtijd in
spaarbekkens, droogfilters, opstromingin
'fluidized beds' vanzandkorrelsmet
nitrificerende bacteriën, enzelfs biologiein
de gehele lijn vansedimentatie, dubbellaagsfilters en koolfilters.
Dat laatste luktalleen alsersteeds voldoende
nitrificerende bacterieflora in leven wordt
gehouden. Bij temperaturen onder 5 °C
werken debiologische processen traag.
Het kwam inhetbedrijf Kralingen voordat
de nitrificatie bijnitriet stopte indewinter
1979, toen hetspaarbekkenwater (van 1 à
2 °C)ammoniumgehalten tot0,9 mg/l
afleverde, uitgaande vanruwMaaswatervan
1,5-2 mg/l.Deoplossing was: selectief

o

21-

o-J
Afb. 2t/m5- Vergelijking verwijdering vanorganischeslof, bepaald alsgroeps-parameters, invier zuiveringsschema's.

rivierwater te kunnen vermijden.
Verrassend wasdatdekwaliteit alsgevolg
van deze standtijd door de natuurlijke
zelfreinigingsprocessen zosterk verbeterde,
dat hetinmiddels toch verouderde processchema indeeerste driejaren (1966-1970)
een redelijk goed smakend drinkwater
leverde.
Nog vóór deBerenplaat ingebruik was
gesteld, haddezoutinvasie van 1963 de
beslissing ingeleid omvandeslechte Rijn
naar debetere Maas over tegaan. Daartoe
werden degrote spaarbekkens indeBiesbosch aangelegd, diein 1973 een
ruwwaterkwaliteit leverden overeenkomend
met debeste klasse vande EG-normen.
Inmiddelswas,omaandetoen nog groeiende
vraag naar meer drinkwater tevoldoen,het
nieuwe bedrijf Kralingen alin aanbouw.
Hier werden denieuwere opvattingen over
waterzuivering ingevoerd; desinfectie met
ozonin plaatsvanchloor, filtratie overactieve
koolkolommen inplaatsvan poederkool.
De negatieve bij-effecten vandechlorering
van organische stof waren indejaren 19691974ontdekt, enwelalsgevolgvan de
invoering vaninstrumentele analysetechnieken. In 1960 bestond de meetmethodiek voor organische stof slechtsuitde
zeer globale permangaatbepaling,een
groeps-fenolbepaling enverder eengrove
kleurbepaling. Met deze meetmethodiek
kwam dewerking vanhetoxyderenmet
chloor vanzelfsprekend alsgoed uitde bus.
maar hetwater wasalleen gebleekt.
Met degaschromatografie vonden wijzelf,
dat chloor eenreeks vangechloreerdeen
gebromeerde matig-vluchtige verbindingen
uitde natuurlijke humusmaakt.In Duitsland

werd deTOCl-methode ontwikkeld,
waarmede werd aangetoond dat daarnaast
ook niet-vluchtige chloorverbindingen in
hoeveelheden tot0,2mg/lkunnen ontstaan.
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heette Asmit naar deman diehemhad
ontwikkeld. Hetwerkte wel,maar minder
sterk dan actieve kool,enderegeneratie ging
niet goed. Deheer Smit waszijn tijd vooruit,
want nuworden dergelijke harsen (XAD)in
de analysetechniek overal gebruikt daarzij
een enorm breed adsorptiespectrum hebben
voor organische verontreinigingen.
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Nieuwere zuiveringsschema's
Nadat in 1974denegatieve aspectenvan
chloor waren gepubliceerd, ontstond een
zekere overwaardering voor de oxydatiemet
ozon. Ozon alleen indetechnisch haalbare
doseringen oxydeert niet veel stoffen tot
koolzuur, ermoet nogeen behandeling
toegevoegd worden. Hiervoor ismetname
actieve koolfiltratie geschikt.
Inmiddels wasookdehyperfiltratie ontwikkeld, waarmee kleine moleculen door
microporeuze membranen worden tegengehouden.
De benodigde hoge druk maakt hetproces
energetisch minder gunstig. Hetwordtnu
vooral toegepast voor ontzoutingop
zeeschepen.
In Duitsland isereenpompstation van 100
m 3 peruurcapaciteit mee ingerichtte
Eichsfeld.
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innemen vanMaaswater met eenlaag
ammoniumgehalte indespaarbekkens.
Specifieke verwijdering van synthetische
organische micropolluenten
Doorde instrumentele analyse isindelaatste
tweedecennia debepalingmogelijk geworden
van pesticiden, minerale olie, aromaten,
polycyclische aromaten, pcb's, detergenten,
ftalaten, plastic bijprodukten eneenzeer
grote reeks van industriële produkten.
Veel hiervan isgeadsorbeerd opde zwevende
stof,enwordt door bezinkingofcoagulatie
en filtratie verwijderd. Deinwater opgeloste
fractie is maar gedeeltelijk oxydeerbaar.
Het meest effectief isadsorptie aanactieve
kool, niet als poeder gedoseerd, maar in de
vormvan adsorptie-kolommen. De verwijdering van niet-adsorbeerbare, niet-biologisch
oxydeerbare schadelijke stoffen blijft als
probleem over. Hiertegen helpt alleeneen
lozingsverbod.
Alineeneerder stadium werden technologische oplossingen gezocht, vooral gericht
op verwijdering van deslechte smaak. In de
jaren 1950 heeft prof.Waterman extractie
van deongewenste stoffen experimenteel
toegepast door percolatie met plantaardige
oliedruppels.
De proefopstelling heeft een aantaljaren aan
de Vliet inDelft gestaan, doch men was niet
in staat omdedaarna opgeloste olieuithet
water te verwijderen.
In 1965 benaderde men het Rotterdamse
DWL-laboratorium methetvoorstel omeen
—toen nieuwe- macroporeuze harste
gebruiken voor smaakverbetering. Dehars
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Alvorens ontwerpen van drinkwaterzuiveringen te bespreken, moet eerst worden
vastgesteld welke stoffen moeten worden
verwijderd enofereengoede meetmethodiek
bestaat omheteffect enderelevantievan
restconcentratietebepalen. De keuzevande
ontwerp-parameters voor kwaliteit isniet
zonder meer gegeven. Veelal moeten wijhet
stellen metgroepsparameters. In detabelI
(ontleend aanRook, Graveland, en
Schultink) iseenoverzicht gemaakt van wat
er meetbaar isenwatdegezondheids-of
technische aspecten zijn.
Het isinenkelegevallen misleidend gebleken
om denadruk te leggen opeenvande
groepsparameters, omdat die incomplete
informatie geven, zoalsbijvoorbeeld de
generale meetparameters TOC, COD, ultraviolet-extinctie en permanganaatverbruik.
Na eenoxydatiestap metchloor ofozon lijkt
de verwijdering vanorganische stof
uitstekend alsmen heteffect beoordeelt naar
de vier laatstgenoemde, maar deTOCblijkt
dan nauwelijks verminderd tezijn. De stoffen
zijn meer ofminder geoxydeerd (tot bijvoorbeeld carbonzuren ofandere tussenprodukten). Uit metingen vande door
dr. D.vanderKooij geïntroduceerde,
parameter AOC(voor bacteriën assimileerbare stoffen) blijkt datdiena ozonisatie
toenemen, zodanig datmenbacterieel
instabiel drinkwater zal distribueren.
Dat geeft weernagroei-problemen. Derhalve
moet naozon eenbiologische filtratiestap in
het ontwerp worden opgenomen, fig.6.
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Keuzebepaling voor zuiveringssystemen
De keuze vaneenzuiveringssysteem wordt
aan deene kant bepaald doorde kwaliteitvan
het ruwewater enaandeandere kantdoorde

Fig.6- Bacterial counts troughfour treatment trains.
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gezondheidsnormen voor het eindprodukt.
Als wijalleen deorganische stofal
beschouwen, danblijkt hetmoeilijk tezijnop
welke meetparameter wijhetontwerp willen
afstemmen. Zoals hierboven toegelicht, blijft
hetdevraagofhetzinvolisomdeorganische
stof, gemeten alsTOCvérgaandte
verwijderen.
TOC geeft alsgroepsparameter een indruk
van detotale hoeveelheid organische stof.
Dezebestaat uiteengroot aantal stofklassen,
waarbij de natuurlijke humusde overhand
heeft. Specifieke informatie over gezondheidsschadelijke stoffen geeft TOCniet.
Ontwerpen optoxische stof-verwijdering isal
even moeilijk wegens de gecompliceerde
bepalingsmethodiek. Derelevantievan
mutageniteit isnogsteeds onduidelijk.
Het opsporen vanindividuele stoffen,
waarvan danweer eldersdetoxiciteitsgegevens bekend moeten zijn, kanweldoor
de GC-MS-methode worden uitgevoerd,
maardezemethodeisarbeidsintensief, enhet
grootste bezwaar isdebeperking totvluchtige
en matig-vluchtige stoffen. Vande
gechloreerde verbindingen kanmenslechts
10% vandetotale hoeveelheid identificeren
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en meten. Voor depraktijk zijn thans debest
beschikbare meetmethoden THM, TOC1,
terwijl degenerale toxiciteitsbepaling nogin
de ontwikkelingsfase verkeert.
Bij hetontwerpen vaneenzuivering stellen
wij nualsontwerpcriteria eendrinkwater te
produceren datvrij isvanpathogène
bacteriën, virussen, vrij vanreuk en smaak,
dat eenlaagst mogelijke concentratievan
toxische of potentieel gevaarlijke stoffen
heeft en datten derde bacteriologisch stabiel
isopdeparametersAOCen 22°koloniegetal.
De klassieke parameters, TOC,UV,
permanganaatverbruik en kleur, mogenwel
laag zijn, maar datbehoeft niet striktte
worden nageleefd. Een natuurlijke humuskleur isalleen uitesthetisch oogpunt wellicht
hinderlijk, maar deoxydatieve vermindering
iseenomzetting, géén verwijdering, dieweer
bacteriële problemen oproept.
De technische methoden dieter beschikking
staan zijn devolgende:
1. Lang voortgezette zelfreiniging vanruw
water inspaarbekkens. Bijeutrofe wateren,
moeten wel algenbestrijdingsmaatregelen
worden toegepast. Liefstopnatuurlijke wijze
door diepe spaarbekkens te kiezen waarin de
lichttoetreding isbeperkt.
2. Coagulatie heeft hetvoordeel dat
daardoor deorganische stof niet chemisch
verandert. Hetiseen multi-purpose proces,
dat naast colloïdale organische stof,ook
troebeling enaanzwevende stof
geadsorbeerde verbindingen (olie, humus,
zware metalen) voor eengroot deel verwijdert, doch opzijn best tot60% verwijdering.
Het proces heeft hetvoordeel vanweinig
kostbaar tezijn. De verwijdering vanTHMprecursors isechter beperkt.
3. Chemische oxydatie.
Indien biologische zuivering (zoals door

duin- of bodempassage) niet mogelijk is,is
chemische oxydatie totnutoe noodzakelijk
voor desinfectie. Het alternatief ultravioletbestraling isslechts economisch toepasbaar
op kleine schaal.
Chemische oxydatie heeft wel het voordeel
dat de natuurlijke humuskleur wordt
gebleekt, maar alsnadeel dat nieuw
biologisch afbreekbaar materiaal wordt
gevormd. Ozon alslaatstestaplevert meestal
een sterke nagroei inhet distributienet.
Het kanwelgoed gaan voor water meteen
zeer gering gehalte aanorganische stof,
bijvoorbeeld uitde Alpenmeren.
Nadesinfectie metchloor heeft alsnadeeldat
bijlagedoseringen vanca.0,5mg/lhetchloor
te snel ontleed is.Chloordioxyde isbeter

houdbaar enismetdoseringen van0,1mg/l
op verschillende plaatsen metsucces
toegepast.
4. Snelfiltratie of dubbellaagsfiltratie
verbetert dehelderheid. Naeenoxydatiestap
(ozon) treedt eraleenflinke biologische
afbraak op,maar nietafdoende omhet water
te distribueren. Een biologisch filtermet
langecontacttijd, hetzijkoolofzanddient als
eindbehandeling te volgen.
5. Adsorptie aanactieve kool.
De ontwikkeling vankoolfilters issnel
gegaan sindsderegeneratiefaciliteiten overal
beschikbaar zijn. Oorspronkelijk werden ze
ingezet voorreuk-en smaakstofverwijdering.
Nu worden zegebruikt alspolishingfiltersen
veiligheidsmarge,daar actieve koolzeer goed
sporen vanolie,pcb,aromaten, polycyclische
aromaten, pesticidesenapolaire gechloreerde
verbindingen langdurig verwijdert.
Bovendien worden delaatste sporenvan
bio-afbreekbaar materiaal verwijderd, doch
ten koste vanhoge bacteriegetallen inhet
filtraat. De investering isniet gering. Bijde
normale veiligheidsfiltratie worden daarom
korte contacttijden (5à 10minuten)
toegepast. Wilmendegrote massavan
organische stof verwijderen danzijn contacttijden tot40minuten nodig, hetgeen
beduidend duurder is.
De vraag ofeenmaal geadsorbeerd materiaal
door bacteriën voldoende wordt afgebroken
om deregeneratietijden teverlengen (het in
de VSpopulair geworden BAC-principe)is
nog niet geheel beantwoord. Een nadeelvan
lange contacttijden metveel biologische
activiteit is,dateengeheel ecosysteemvan
grazend zoöplankton ontstaat. Bij zomertemperatuur slaan somsgrote aantallen
ongewenste organismen (totenmetborstelwormen) door.
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Vergelijking vanenige moderne systemen
In Nederland beschouwen we hier vier grote
zuiveringsbedrijven voor oppervlaktewater.
In afb. 1zijn de behandelingsstappen
schematisch weergegeven. Het zal duidelijk
zijndat deontwerpcriteria samenhangen met
de op dat moment bekende en relevant
beoordeelde kwaliteitsparameters.
Het volgende staatje geeft het jaar van
beslissing en het jaar van inbedrijfstelling
weer van de vier vergeleken systemen.
PWN
Andijk
Jaar van
beslissing
Jaar van
realisatie

W"9W

GWA
DWL-R
DWI.-R
Berenplaat Weesperk. Kralingen

_.,;:,„•,,.'.: 31
1962

1962

1970

1974

1967

1966

1976

1976

Wat opvalt isdat alle vier ontwerpen een
spaarbekken voorschakelen. Detwee oudere
ontwerpen hebben nog breekpuntchloring,
maar Andijk heeft in 1977een twee-traps
koolfiltratie toegevoegd.
In het werk Berenplaat isde overchloring
sterk beperkt tengevolge van de selectieve
inname van Maaswater inde Biesboschbekkens, waardoor na de biologische
nitrificatie in de bekkens, maximaal 0.2 mg/l
ammonium in behandeling komt. In het
Andijk-werk worden deTHM en gechloreerde bijprodukten laaggehouden door de
dubbele koolfiltratie. De twee nieuwere
ontwerpen, Weesperkarspel en Kralingen,
maken gebruik van door spaarbekkens
voorgereinigd ruw water. Beide ontwerpen
gebruiken ozon voor de hoofddesinfectie en
wel nadat het grootste deel van de ozonverbruikende humusstoffen door coagulatie
en sedimentatie isverwijderd. In beide
systemen ontstaat veelbiodegradeerbare stof
na ozonisatie.
In het schema Weesperkarspel heeft men
gekozen voor een volledig biologische
nabehandeling door middel van snelle en
langzame zandfiltratie. In het schema van
Kralingen isgekozen voor koolfiltratie als
nabehandeling. Hierin vindt de biologie
plaats, hetgeen in de zomer wel aanleiding
geeft tot te sterke ontwikkeling van hogere
organismen. Dit tracht men in de hand te
houden door geregeld opspoelen.
Daarbij isuit proeven gebleken dat
incidentele spoelingen met water van pH 12
zoöplankton goed verwijdert.
Ook de koolfilters te Andijk leveren veel
organismen af, die men met microzeven
verwijdert.
Alle vier de bedrijven passen een lichte
nadesinfectie toe, waarbij het bedrijf Andijk
met het laagste gehalte aan AOC, met een
zeer lage nadosering van 0,05 mg/l chloordioxyde kan volstaan om het leidingnet vrij
van nagroei te houden. Dit betere resultaat
wordt niet door de hoeveelheid TOC
weergegeven, namelijk TOC 3 te Andijk

Fig. 9.

tegen 2,3 Kralingen, waar evenwel toch 2x
meer AOC voorkomt. De verwijdering,
gemeten met de parameters TOC,
UV-extinctie, kleur isin alle vier goed, zie
afb. 2t/m 5.Alleen het klassieke ontwerp
Berenplaat kan met poederkool niet altijd
incidenteel optredende smaakpieken
verwijderen.
Het Berenplaatsysteem blijft óók achter bij
de andere drie wat betreft hogere mutageniteit en hogere AOC1gehalten: 60 microgr/1,
versusde andere drieresp.Andijk, 10,Weesperkarspel 30 en Kralingen 10 microgr/1.
Zou men alleen TOC,UV-extinctie,kleur en
permanganaatverbruik als kwaliteitscriteria
nemen, dan valt het Berenplaatwater in
dezelfde rangealsdedriemeer geavanceerde
systemen.
Als men een ontwerp zou baseren op de
macroparameters COD,TOC, kleur,
UV-extinctie, zou men soms een onvoldoende en zelfs valse informatie gebruiken.

Dit kan soms tot overbehandeling leiden.
De vraag tot hoever men TOC moet
verwijderen isnog niet te beantwoorden.
Zo komt het voor dat ruw water met een
TOC-waarde van slechts 1mg/l (dusveel
beter dan Nederlands drinkwater uit de vier
genoemde oppervlaktewaterbedrijven) toch
met chloor of ozon wordt behandeld,
voorbeelden zijn Zürichsee en sommige
oeverfiltraten langs de Rijn. Voor dit laatste
zou alleen beluchting, ontijzering en koolfiltratie voor verwijdering van microverontreinigingen reeds voldoende zijn.
Nieuwe zuiveringsschema'sinEuropa
Ook buiten Nederland isde trend in de
richting gegaan van het zoveel mogelijk
vermijden van de gechloreerde bijprodukten
(THM en TOC1) door het verlaten van de
breekpuntchloring, de biologische oxydatie
van ammonium en vervanging van poederkool door koolfilters.
Het aan de rivier gelegen bedrijf Méry sur

Fig. 10.
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Oise heeft een klein spaarbekken
voorgeschakeld, fig.7.
De combinatie ozon gevolgd door koolfilters
waarin microbiële stofafbraak wordt toegelaten, isoveral toegepast, zieafb. 7-10.*
Men vergelijke deschema's indeafb.7
t/m 10,resp. 2Franse, 1 Duitsen 1 Zwitsers
zuiveringsschema. Ook hier isgestreefd naar
precursor verwijdering door verbeterde
coagulatie enozon gevolgd door kooladsorptie.
In de twee Franse voorbeelden heeft mende
ozonisatie intwee stappen uitgevoerd.
De lichte vóórozonisatie dient omde
biologische nitrificatie tebevorderen en
tegelijkertijd biologische afbraak van
organisch materiaal.
Het bedrijf Mülheim (fig.9)geeft alslaatste
behandeling eenbiologische langzame
zandfiltratie, hetgeen voor een deel inde
plaatselijke zandbodem wordt uitgevoerd.
Het Zwitserse bedrijf heeft tengevolgevande
voor mosselbestrijding nodiggeachte vóórchloring een koolfiltratie moeten invoeren.
De ozonisatie hier iswellicht een trendmatig
verschijnsel.
Samenvattend kanworden gezegd datde
overchloring isverlaten envervangen door
de combinatie chemische oxydatie metozon
met biologisch werkende koolfilters, terwijl
deverwijdering van ammonium nubiologisch
geschiedt. De oudere bedrijven dienog met
overchloring werken hebben de nadelen
opgevangen, ófdoor langdurige koolfiltratie
(Andijk), ófdoor verlaging vande dosis
(Berenplaat). Dit laatste isnieteen
definitieve oplossing gebleken.
Uitgangspunt voor eenontwerp dient te zijn
een kritisch afwegen welke parameters
relevant zijn inhette behandelen water.
De meeste groepsparameters geven
incomplete informatie. Dat leidt weleenstot
overwaardering vaneenparameter metals
gevolgeenoverbemeten zuivering.Vooralde
chemische oxydatie isweleens overdreven
toegepast om natuurstoffen te verwijderen,
wat danweer eenintensieve nabehandeling
nodig maakt. Betere meetmethoden zijn
gewenst metname voor toxische stoffen,
zodat de ontwerper weet wateeht noodzakelijk inzijn schema moet voorkomen.
* Metdank ontleend aanprof. P.L. Knoppen.
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- excursie 1985
— bestuursmutaties.
De bestuursleden dr.ir.W.C.Witvoet en
ir. P.Bakker zijn volgens rooster aftredend
en niet herkiesbaar. In hunplaats worden
benoemd de heren ir.C.H. Kuggeleijn,
werkzaam bijhetzuiveringschap Amstel-en
Gooiland en ir. R. A.Ponsen, werkzaam bij
Witteveen +BosRaadgevend Ingenieursbureau.
De heer ir. H.A. Meijer wordt benoemd tot
voorzitter en de heer ir.R.A.Ponsen tot
penningmeester vande vereniging.
In onderstaand overzicht zijn de ledenbestanden op 1 januarien31 december ende
mutaties indeze periode aangegeven.

tü

Nederlandse Vereniging voor
Afvalwaterzuivering en Waterkwaliteitsbeheer
Jaarverslag 1984
1. Algemeen
Het jaar 1984werd gekenmerkt door het
IAWPRC-congres te Amsterdam, datvan
17t/m 21 september 1984inhet
RAI-congrescentrum werd gehouden.
Het totaal aantal deelnemers bedroeg629.
Zowel het congres alsdeopening door
Z.K.H. Prins Claus,de receptie inhet
Rijksmuseum endetechnische excursies
mogen alszeer geslaagd worden beschouwd.
De door deNVAverleende kredietgarantie
behoefde niet te worden aangesproken.
De oud-voorzitter vandeNVA,de heer
ir. H. Ehrhardt, werd o.a.vanwege zijn vele
verdiensten voor deNVAbenoemd tot
officier inde orde vanOranje-Nassau. Inhet
verslagjaar werd het voorzitterschap door de
heer dr.ir. W.C.Witvoet overgedragen aan
de heer ir. H.A. Meijer.
De ledenlijst werd opeenandere wijze
opgezet; tevens werd eenandere vormvan
druk gekozen, zodat echte nullen en achten
herkenbaar zijn. Het geheel kontegen nogal
lagere kosten worden gerealiseerd.
Daar inde ledenlijst demeest recente
informatie isopgenomen betreffende de
samenstelling vande verschillende
programmagroepen en commissies is om
deze reden deze informatie inditjaarverslag achterwege gelaten.

dr. ir.W.C. Witvoet (voorzitter)
ir. A. Kiestra (secretaris)
ir. P. Bakker (penningmeester)
ir. H. A. Meijer
ir. R.T. Eikelboom
ir. J. Weenink
ir. J. H. Rensink
J. Hut
A. Poot
dr. ir. F. Dijkstra

2. Leden enbestuur
2.1. Leden
In de voorjaarsvergadering, gehouden op
10 mei 1984teLelystad, werden devolgende
onderwerpen aandeorde gesteld:
- jaarverslag 1983
- jaarrekening 1983
het voordelig saldo over 1983bedroeg circa
ƒ 26.000- mededelingen vande commissies.
In denajaarsvergadering van30 novemberte
Utrecht stonden devolgende punten opde
agenda:
- begroting 1985
- IAWPRC-congres te Amsterdam
- diploma-uitreiking Hoger NVA-diploma

2.3. Vertegenwoordiging
De NVAisvertegenwoordigd indevolgende
nationale en internationale commissiesen
colleges:
- Het bestuur vandestichting tot uitgave
van hettijdschrift H 2 0 (dr.ir.W.C.Witvoet).
- De Raad vanAdvies voor deredactievan
het tijdschrift H 2 0 (ir.J.H. Rensink).
—Het algemeen bestuur vande Stichting
Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater
(lid: ir.A. Kiestra, plaatsvervangend lid:
ir. R.T. Eikelboom).
—De European Water Pollution Control
Association (lidGoverning Council:
ir. H. Ehrhardt, wetenschappelijk vertegenwoordiger: prof. dr.L. Lijklema).

Stand
1-1-1984
gewone leden
sectieleden
studieleden
begunstigers
totaal

2.2. Bestuur
Het bestuur vergaderde zesmaal inhet
verslagjaar. Tevens werd éénmaal metde
commissie en éénmaal metde programmagroepen vergaderd. Uitwisselingvan
gedachten en planning vande activiteiten
voor het komende jaar zijn belangrijke
facetten van laatstgenoemde besprekingen.
De samenstelling vanhetbestuur wastotde
najaarsvergadering alsvolgt (achter de naam
zijn hetjaar vanaftreden endeperiodevan
het bestuurslidmaatschap aangegeven):

Aanmeldingen

Opzeggingen

888
736
1 10
147

39
35
35
6

65
40
12
10

1.881

1 15

127

Van studielid
naar gewoon lid
+ 37

-

7. 37

0

Aftredend
in

Periode

1984
1985
1984
1986
1986
1986
1986
1985
1985
1985

2
1
2
2
2
2
1
1
2
1

Stand
.11-12-1984
899
731
96
143
1.869

