Drinkwaterwinning ineenstedelijk gebied

1. Inleiding
Het drinkwaterpompstation Nieuwe Marktstraat isgelegen in de bebouwing tussen de
oude binnenstad en de spoorlijn, op enkele
honderden meters van de Waal en naast het
terrein waar tot voor 30 jaar de gasfabriek
was gevestigd.
In een eerste benadering zal men zich direct
kunnen vinden in een citaat uit een rapport
verschenen rond 1903:
'Een blik op den plattegrond van Nijmegen
overtuigt ons dat thans bezwaarlijk een
minder geschikt terrein voor waterwinning
kan worden aangewezen.'
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Toch hebben de Openbare Nutsbedrijven.
daarbij gesteund door de Stichting Waterlaboratorium Oost, gemeend in 1983 het
gemeentebestuur van Nijmegen te moeten
adviseren het oude pompstation, gebouwd in
1909, te moeten renoveren en niet te kiezen
voor een van de mogelijke alternatieven van
winning buiten de gemeente Nijmegen.
De overwegingen die hierbij hebben
gegolden zullen wij in dit artikel proberen
duidelijk te maken. Volledige zekerheid dat
de keuze diegedaan isdejuisteis,isgezien de
onzekerheden ten aanzien van de kwaliteit
van het te winnen water in de toekomst, niet
mogelijk. Deze aarzeling isoverigens niet
nieuw. Uit het citaat van 1903blijkt deze
reeds. Aan de hand van enkele historische
gegevens zullen wijde rol van de kwaliteit
nader aangeven. Tevens krijgt men een
indruk van de technische opbouw van het
gehele drinkwaterbedrijf (fig. 1).
2. De historie
1875. De raad van de gemeente Nijmegen
trekt op de begroting een post uit voor een
onderzoek naar de wenselijkheid en de
uitvoerbaarheid vaneen waterleiding voorde
gemeente. De heren D. van der Burgen
J. Payens (de laatste wasdirecteur van de
Gemeentelijke Gasfabriek) werd opgedragen
dit onderzoek te doen. Mede op grond van
een studiereis langs een aantal waterleidingbedrijven in Duitsland werd een rapport
uitgebracht waarin de heren concludeerden
dat 'door waterleidingen op de meest
voldoende wijze het water tot nuttig gebruik

Het gerenoveerde pompstation Nieuwe Marktstraat in Nipnegen.

kan worden gebracht.' Aan een reekstoepassingen wordt dan gedacht:
—alshuiswater voordrinken, koken,wassen,
baden, toiletspoeling, tuinsproeien;
—als fabriekswater voor stoommachines,
katoenververijen en leerlooierijen;
—voor besproeiing van de straten;
—voor fonteinen;
—voor brandblussen;
—voor het verschaffen van arbeidsvermogen
in bedrijven (een soort gecentraliseerde
hydraulische aandrijving dus).
De aanbevelingen die werden gedaan getuigen zeker van visie. Hoewel Nijmegen op
dat moment 20.000 inwoners telde en de
drinkwaterproblematiek minder groot was
dan in de grote steden in het westen bepleitten de heren een bedrijf dat uiteindelijk
geschikt zou moeten zijn om een stad van
50.000 inwonders en een verbruik van
140 liter/hoofd/dag van drinkwater te
voorzien.
Met de voorstellen van de heren Van de Burg
en Payens ging in 1878 de Raad van de
gemeente accoord en in 1879 kon de drinkwaterleiding in bedrijf worden genomen.
Dit bedrijf omvatte toen:
—het drinkwaterpompstation aan de Nieuwe
Marktstraat met een capaciteit van 250 m 3 /h;
—een hoogreservoir op de Kwakkcnberg,
oostelijk van de stad;
—een buizennet bestaande uit een hoofdleiding diameter 300 mmtussen pompstation
en reservoir en aftakkingen naar gebruikers.
Aan de aanleg en inrichting ging een onderzoek vooraf naar de meest geschikte plaats
direct buiten de oude stadsmuur en de beste
kwaliteit van het te winnen water.
De volgende overwegingen hebben daarbij

volgens het rapport de keuze van de plaats
bepaald:
—het laagste gehalte aan opgelostestoffen in
het water;
—kleurloos, helder en de minste kans op
bezinksel;
- de laagste hardheid;
- het verst verwijderd van de rivier.
Ook de bacteriologische kwaliteit van het
onderzochte water wasgoed. De winning
vond plaats uit een put die reikte tot in het
bovengrondwater.
In de eerste periode van 1879tot 1889wordt
het gewonnen water halfjaarlijks onderzocht.
Hierbij wordt reeds snel geconstateerd dat
het gehalte aan opgeloste stoffen toeneemt.
Met name geldt dit voor het chloride.
Ook worden inlaterejaren N0 3 ~ enNH 4 + in
het water aangetroffen.
1903. Een uitgebreid onderzoek naar de
kwaliteit vindt in ditjaar plaats. Geconstateerd wordt daarbij een grote stijging van het
gehalte aan mineralen en opnieuw de
aanwezigheid van N0 3 ~ en NH 4 + . Volgens
de onderzoekers zijn belangrijke oorzaken
het toenemen van de bebouwing maar ook
het riool van de gasfabriek. Het bacteriologisch onderzoek wees uit dat weliswaar geen
ziektekiemen in het drinkwater werden
aangetroffen maar de filterwerking van de
aardlagen boven de waterwinning werd
echter onvoldoende geacht om, in tijden dat
besmettelijke ziekten zouden heersen, het te
winnen drinkwater te vrijwaren van
besmetting met ziektekiemen.
Winning uit diepere lagen (40-60 m) wordt
aanbevolen en in de daarop volgende jaren
uitgevoerd.
Het riool van de gasfabriek wordt vervangen
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1920. Opnieuw vindt een uitgebreid
onderzoek plaats. Dewaterkwaliteit bleek
tamelijk stabiel. Echter worden steeds N0 3 ~
en sporen N0 2 ~ aangetroffen.
In Heumensoord bleek overigens ook enig
N 0 3 ~ inhetgewonnen water aanwezig.
Ook nuwordt erop aangedrongen omde
mogelijkheden van het water,in
Heumensoord gewonnen, verderte
onderzoeken.
Een nog niet opgelost probleem wasde zeer
geringe hardheid van dit water ende
daarmede gepaard gaande aggressiviteit.
Verschillende mogelijkheden voor het
gebruik (toevoeging kalk enmengen methet
water uitdeNieuwe Marktstraat) worden
bekeken. Ookenkele alternatieve winningsmogelijkheden o.a. indeOoijpolder worden
in debeschouwingen betrokken. Vertaaldin
kosten bleek uitbreidingvan het pompstation
Nieuwe Marktstraat met winning uithet
dichtbij gelegen Kronenburgerpark
voorlopig hetmeest gunstige alternatief.

door een gietijzeren leiding.
Reeds indit jaar wordt erdoor de onderzoekers opaangedrongen uittezien naareen
nieuw wingebied. namelijk in Heumensoord,
het heidegebied ten zuiden van de stad.
Enkele proefboringen worden daarvoor
uitgevoerd.
1909. Hetpompstation wordt geheel
vernieuwd. Als bijzonderheid moet worden
vermeld dat depompen elektrisch zullen
worden aangedreven. Indevolgende jaren
blijven dezorgen over de kwaliteit
voortduren. Zowordt in 1912 besloten om
de oude gemetselde putten onmiddellijk uit
gebruik tenemen wegensdeslechte kwaliteit
van hetdaaruit gewonnen bovengrondwater.
In 1918 wordt op grond van deresultaten
van deperiodieke onderzoeken gemelddat
de hardheid verder istoegenomen en dat
zowel NO-, - als N0 2 ~ wordt aangetroffen.
In dezelfde tijd (sinds 1915) isin
Heumensoord een proefstation inbedrijf.

Duidelijk isechter dat erbehoefte isaan een
nieuwe winning, alleen aluit kwantitatieve
overwegingen, endatdeze in Heumensoord
diende plaats tevinden.
1937. Hetpompstation Heumensoord
wordt eenproduktie-bedrijf. Een verbinding
met hetoverige Nijmeegse net wordt
gemaakt. Geleidelijk wordt het drinkwaterbedrijf verder uitgebouwd. Ditbetreft zowel
het leidingnet alsde pomp- enreservoircapaciteit.
In 1942 wordt hetnieuwe drinkwaterpompstation Heumensoord in bedrijf genomen.
Verdere uitbouw totindejaren zestig vindt
plaats.
1965. Een aantal kwaliteitsproblemen is
echter gebleven enenkele andere zijner
bijgekomen.
Gebleven ishetverschil inhardheid tussen
het water gewonnen indeNieuwe Marktstraat (circa 2,6mmol/1)endatvan

Afb. I- Groei drinkwaterbedrijf inNijmegen van IS79tot 1985.Pompstations Nieuwe MarktstraatenHeumensoord, hoogreservoirKwakkenbergen hoofdnel metafgiftepunten naaren
inkooppunt van WaterleidingMaatschappijGelderland.
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Heumensoord (circa 1mmol/1). Evenzo is
gebleven het te hoge ijzer- en mangaangehalte en wisselende hoeveelheden NH 4 + in
een aantal bronnen.
Nieuw isechter de geconstateerde aanwezigheid van de gechloreerde koolwaterstoffen in
ontoelaatbare hoeveelheden.
De grotere publieke aandacht voor het milieu
sinds de jaren zestig en de grote milieuschandalen noopten tot een grondige
bezinning op de drinkwaterwinning in het
algemeen en zekerdieineen stedelijk gebied
met mogelijke vervuilers in het intrekgebied.
Ook aan de kwantitatieve zijdewasbezinning
nodig. De Openbare Nutsbedrijven van
Nijmegen kennen sinds 1978een samenwerking met de Waterleiding Maatschappij
Gelderland waarbij gestreeft wordt naar
doelmatige en verantwoorde investeringen
en het voorkomen van overinvestering.
Ook in het kader van het Tweede Tienjarcnplan iszowel de renovatie van het pompstation Nieuwe Marktstraat als winning
buiten Nijmegen overwogen en vergeleken.
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3. De uiteindelijke keuze
De Openbare Nutsbedrijven zijn renovatie
van het pompstation Nieuwe Marktstraat,
ondanks steeds weerkerende bedenkingen
tegen de plaatsvan ditwingebied.blijven zien
als een zinvol alternatief.
De belangrijkste overwegingen daartoe zijn
de volgende.
- De historie van de analysegegevens over
een lange reeksvanjaren maken het mogelijk
een voorzichtige voorspelling te doen over
een toekomstig verloop. In afb. 2 Aen Bzijn
de trends voor een aantal parameters
aangegeven.
- Het inzicht in de vervuiling. Uit de onderzoeken, uitgevoerd in het kader van de
uitvoering van de Interimwet Bodemsanering, ismeer duidelijk geworden welke
potentiële vervuiling in het intrekgebied
aanwezig is.
- Het inzicht in de bodemopbouw.
Weliswaar was het inzicht fragmentarisch en
ontbrak een compleet inzicht inde ondergrondse stromingen. Deze zijn gecompliceerd
door de onregelmatige opbouw van de
bodem, de invloed van het wisselend waterpeil van de rivier en van de wisselende
winningdoor een aantal industriële bedrijven
in de directe omgeving.
Wel was duidelijk dat de geconstateerde
kleilagen, weliswaar op verschillende
plaatsen onderbroken, toch een goede
bescherming hebben geboden tegen vervuiling. Een uitgebreid geohydrologisch
onderzoek was echter noodzakelijk om het
inzicht te vergroten. Dit wasvooral nodig bij
de keuze van uitbreiding van de winning en
bij de bewaking en bescherming van het
waterwinsebied.

30
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Afb. 2a + 2b - Verloop vanaf 1920van chemische parameiers Fe.Mn. Cl .N03 ,NHA+ enenkele vluchtige koolwaterstoffen, aangetroffen inhet opgepompte waterinhetpompstation Nieuwe Marktstraat Nijmegen.
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—De technologische ontwikkelingen. Deze
zijn thans dusdanig dat partiële ontharding,
oxydatie van N H 4 + en verwijdering van de
gasvormige bestanddelen door beluchting
goed mogelijk zijn. In de te kiezen procesgang kan tevenseen verwijderingvanijzeren
mangaan plaatsvinden.
Bovengenoemde overwegingen maakten de
renovatie tot een verdedigbaar alternatief
tegenover een geheel nieuwe winning buiten
de gemeente (of inkoop bij naburige
bedrijven). Aan deze overwegingen zouden
nog kunnen worden toegevoegd dat een
vergunning aanwezig isen de winningpast in
het bestemmingsplan.
Voor de vergelijking van de verschillende
alternatieven iseen zogoed mogelijke
vergelijking ingeld nodig. Deze heeft direct
plaatsgevonden in de vergelijking met
winning elders.
Voorts isde renovatie Nieuwe Marktstraat
ingebracht als mogelijk alternatief in de
regionale integratiestudie uitgevoerd in het
kader van het Tweede Tienjarenplan.
In beide studies bijkt renovatie een
verantwoorde keuze.
4. Inrichting wingebied
Situatie tot 1984
Tot 1984werd het water gewonnen uit twee
boringgroepen; een groep in de directe
omgeving van het pompstation en in gebruik
sinds 1879.de andere groepinhet noordelijk
deel van het Kronenburgerpark dat vanaf
1923 water levert. Beide boringgroepen zijn
op een afstand van circa 500 mzuidelijk van
de rivier de Waal gelegen. Het aandeel
oevergrondwater bedroeg circa 30%.
De bodemopbouw bestaat uit zandige
pakketten die op verschillende diepten zijn
afgedekt door klei-/leemlagen van waaronder het water wordt opgepompt. Het water
werd tot 1984zonder zuivering, met
uitzondering van een zuurstofdosering, in het
waterleidingnet gepompt.
Geohydrologisch onderzoek
De voorgenomen renovatie van het pompstation, de liggingvandewaterwinning inhet
centrum van de stad en de aanwezigheid van
potentieel verontreinigde locaties waren
aanleiding tot het uitvoeren van een
geohydrologisch onderzoek.
De twee kernvragen waren:
—Waar en op welke diepte kunnen op een
verantwoorde wijze produktieboringen
vervangen/uitgebreid worden.
—Waar en op welke diepte dienen vooralarmeringsboringen te worden gemaakt om
vroegtijdig geïnformeerd te zijn (te blijven)
over de kwaliteit van het water dat naar de
winmiddelen toestroomt.
Het geohydrologisch onderzoek isuitgevoerd
door het K.IWA. Een artikel hierover van
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In dit deel zijn vijf nieuwe produktieboringen
gemaakt waaraan waterwordt onttrokken op
een diepte van 65-100 m -m.v.
Van de bestaande boringen zijn er tien
gerenoveerd. Het totale boringpark bestaat
dus uit vijftien boringen met een
gezamenlijke capaciteit van circa 630 m 3 /h.
Door de spreidingendiepte vandewinningis
het aandeel overgrondwater tot circa 15%
teruggedrongen. In afb. 3zijn eveneens de
vooralarmeringsboringen aangegeven.
Deze zijn geplaatst op of nabij de 10-jaars
verblijftijdgrens en in de stroombanenrichting van het water vanaf de potentieel
verontreinigde locatiesnaardewinmiddelen.
Deze boringen zijn uitgevoerd met filters in
het freatische water, in het ondiepe watervoerende pakket en in het diepe watervoerende pakket.
5. De produktiecapaciteit
De capaciteit van het pompstation Nieuwe
Marktstraat bedraagt 4,4 x 106 m3/jaar.
De vergunningverlening laat echter geen
speling toe in de maand c.q. dagproduktie.
Het pompstation fungeert daarom, als
Aß. 3 - Waterwingebiedpompstation NieuweMarktstraat. onderdeel van het totale waterleidingbedrijf,
als grondlastpompstation met een nominale
capaciteit van 500 m 3 /h. De interne reserveIr. H. J. Vinkers van het KIWA iseldersin
capaciteit, zowel voor de winning, zuivering
dit tijdschrift opgenomen.
als pompcapaciteit. bedraagt 25%.
Huidige situatie zieafb. 3
Het geohydrologisch onderzoek weesuit dat
binnen de geografische mogelijkheden het
zuidelijk deel van het Kronenburgerpark de
meest geschikte locatie wasvoor vervanging/
uitbreiding van de produktieboringen.

6. Het zuiveringsproces
Het zuiveringsproces (zie afb. 4) bestaat uit
de volgende drie trappen:
6.1. de ontgassing
6.2. de ontharding
6.3. de nafiltratie

Afb. 4-Zuiveringsprocespompstation NieuweMarktstraat.
Winning

Ontgassmg

Ontharding
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In tabel I isglobaal de waterkwaliteit na elke
zuiveringstrap aangegeven.

TABEL I- Verloop waterkwaliteit.
Ruw

Ad 6.1. De onlgassing
Het grondwater isverontreinigd met sporen
vluchtige koolwaterstoffen tetra, tri.
chloroform, per en 1.1. l.trichloorethaan.
Deze stoffen worden uithetwater verwijderd
door het water intensief met lucht in
aanraking te laten komen waardoor de
genoemde stoffen overgaan van de waterfase
in de luchtfase.
De installatie bestaat uit vier roestvrijstalen
ontgassingstorens met een diameter van
1,80 m en een hoogte van 7 m.gevuld met
een 4,5 m hoog bed van vullingen. Elke toren
heeft zijn eigen ventilator die de benodigde
lucht in tegenstroom door de torens voert.
De ontgassingsfase isalseerste in het
zuiveringsproces opgenomen om reden dat
tegelijk met het verwijderen van de vluchtige
koolwaterstoffen ook het koolstofdioxyde
nagenoeg geheel verwijderd wordt hetgeen
een aanzienlijke hoeveelheid natronloog in
de onthardingsfase bespaart. Bovendien is
gebleken dat vervuiling van de vullichamen
niet of nagenoeg niet optreedt.
De toename van het zuurstofgehalte tot het
verzadigingspercentage isgunstig in verband
met de oxydatie van het NH 4 + inde nafilters.
Voor een uitgebreide beschrijving van het

Waterstofexponent
Kookiioxyde C 0 2
Ammonium NH 4
IJzer Fe
Mangaan Mn
Calcium C a 2 +
Natrium Na +
Zuurstof 0 2
Totale hardheid

pH
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
me/l
mmol/l

Tetrachloormethaan. tetra
Trichlooretheen. tri
Trichloormethaan. chloroform
Tctrachlooretheen. per
1.1.l.trichloorethaan

Hg/1
Mg/l
Mg/I
Mg/l
Mg/l

ontgassingsproces wordt verwezen naar het
elders indit tijdschrift opgenomen artikelvan
Ir. G. K. Reijnen van het KIWA, 'Nijmegen
stript vluchtige koolwaterstoffen'.
Ad 6.2. De ontharding
Waarom ontharden?
De twee Nijmeegse pompstations vormen
tezamen met de hoogreservoirs één waterleidingsysteem (zie afb. 1).Hierdoor wordt
Nijmegen als het ware verdeeld in drie
voorzieningsgebieden waarin water van
verschillende samenstelling wordt gedistribueerd. Met name hetverschil inde hardheid
van het water. Nieuwe Marktstraat
2,6 mmol/l en Heumensoord 1 mmol/l.

Afb. 5 - Pelletreactor.

Onthard water

Fiappenbodem

L-

Detail
.Fiappenbodem "

Zand-peUets

7.5
15
0,6
0.1
0.15
87
45
0.5
2.6
0.4
2.1
0,2
1.1
0.5

Na
ontgassing

Na
ontharding

S. 1-8.2

8.3-8.5
0

-i

0.04
0.03
43
70
KI

Rein
8.2-K.4
< 0.05
< 0,01

<(),()!
7,5

1.5
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0,05
< 0,05

was vaak aanleiding tot vragen en
opmerkingen.
Een van de redenen om het water van pompstation Nieuwe Marktstraat teontharden was
dan ook om het meer gelijk tedoen zijn aan
dat van pompstation Heumensoord. Ontharden
tot 1mmol/l isechter niet toegestaan.
Volgens het herziene waterleidingbesluit van
1984 wordt een hardheidscorrectie
toegestaan tot minimaal 1.5mmol/l.
Verdere voordelen van ontharding mogen
bekend verondersteld worden.
Een nog onvermeld maar daarom niet minder
belangrijk neveneffect van ontharding isdat
als gevolg van een verhoging van de pH het
metaaloplossend vermogen (lood, koper,
cadmium) aanzienlijk wordt teruggedrongen.
De onthardingsinstallatie
Op grond van ervaringen met een proefinstallatie en bezoek aan diverse in bedrijf
zijnde installaties isin nauw overleg met het
Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen
KIWA NV en de Stichting Waterlaboratorium Oost gekozen voor ontharding met
behulp van pelletreactoren (zie afb. 5).
Dit zijn hogecylindrische stalen vaten waarin
door de opwaartse stroom van het water
zandkorreltjes in beweging worden
gehouden. Door toevoeging van natronloog
of calciumhydroxydezalde kalk uithet water
zich opde zandorrels afzetten waardoor deze
aangroeien toe de zogenaamde pellets
(korrels calcium-carbonaat). Voor de
ontharding op pompstation Nieuwe
Marktstraat wordt natronloog als
onthardingsmateriaal toegepast.
De installatie bestaat uit twee reactoren met
elk een nominale capaciteit van 250 m 3 /h
continu. De maximale capaciteit bedraagt
310 m 3 /h. De reactoren hebben hun eigen
by-pass leiding voor storing of onderhoud.
Om het onthardingsproces goed te laten
verlopen ishet noodzakelijk dat direct boven
de bodem een intensieve menging plaatsvindt
van water en natronloog en voldoende
entoppervlak aanwezig iswaarop het
calciumcarbonaat kan neerslaan. De reactor
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Waarom natronloog?
De reactieformules voororchardingbijgebruik van
natronloog ofcalciumhydroxydezijn:

m mol/l

5

N a + + O H " + Ca* + + HC<V—> CaC0 3 J,

Ontharding met natriumhydroxyde

+Na+ + Hp
C a 2 + + 2 0 H " + Ca 2 + + 2 H C 0 3 - - * CaCOa j +H£>
h

VoorhetwatervanpompstationNieuweMarktstraat
isdewatersamenstelling grafisch uitgezet als
functievandedosering natronloogencalciumhydroxyde,zieafb.6.
Intabel IIzijndeeisenaangegeven waaraan
onthardwatermoetvoldoen.Uit degrafiekblijktdat
bijverlaging vandetotale hardheidtot 1,5mmol/l
metcalciumhodroxyde hetHC0 3 -gehaltedaalttot
benedendeaanbevelingvan2mmol/l.
Bijontharding met natronloogwordtzowelvoldaan
aandenormen alsook aandeaanbevelingen.

Na»
3

^^ —---^
2

isdaartoe voorzien van een zogenaamde
flappenbodem (zie afb. 5).
In de bodem zijn 90 openingen die per
6 openingen, evenredig verdeeld over de
oppervlakte, aan de bovenzijde zijn afgedekt
met rubberflappen. Het water wordt aan de
onderzijde van de bodem ingevoerd en zal
met hogesnelheid vanonder de rubberflappen
de reactor instromen, waardoor een intensieve menging optreedt met de toegevoerde
natronloog. De natronloog wordt door
middel van een sproeier, welke centraal in de
bodem isaangebracht, in de reactor
toegevoerd.
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0.2
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0,8

1,0

1,2

Totale hardheid

Ca 2 '

mmol/l

NaOH

m mol/l
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Ontharding met calciumhydroxyde

L

Elke reactor heeft zijn eigen natronloogdoseerpomp.
De stroomsnelheid in het cylindrische deel
van de reactor is90 m/h. In het conische
bovenstuk neemt de snelheid sterk af om te
voorkomen dat entmateriaal met de waterstroom uit de reactor wordt meegevoerd.
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Na*

Totale hardheid

Natronloog
De opslag van de natronloog vindt plaats in
twee stalen tanks van elk 50 m 3 inhoud.
De loog wordt aangevoerd ineen concentratie van 50% en met gedeminiraliseerd
water verdund toteen concentratie van25%.
Er isdus altijd een tank in bedrijf terwijl de
andere wordt gevuld en verdund. Daar de
reactoren een vaste capaciteit hebben zijn
ook de natronloogdoseerpompen op een
vaste hoeveelheid ingesteld.

De aangegroeide pelletsworden afgespuid
bij een korrelgrootte van 1-1,5 mm.

Entmateriaal en pellets
Als entmateriaal wordt zilverzand met een
korrelgrootte van 0,1-0.3mm gebruikt.

Zowel het periodiek bijvullen van het
entmateriaal als het afspuien van de pellets
gebeurt bij in bedrijf zijnde reactor.

TABEL II — Normen enaanbevelingen voorhet ontharden
van het water.

TABEL III - Investeringskosten.

Norm
waterleidincbesluit

HC0 3
Ca 2*

1

0,2

beperking van het
metaaloplossend
vermogen (lood.
koper, cadmium)

0,6

o.a

1.0

1,2

mmol/l

Ca (OH

Afb. 6 - Grafiek watersamenstelting alsfunctie van dedosering natronloog resp. calciumhydroxyde.

Naast ontharding vindt er inde reactor ook
een gedeeltelijke verwijdering van ijzer en
mangaan plaats waardoor de pellets een
bruine kleur hebben.
De pelletproduktie bedraagt circa
500 ton/jaar. De pellets zijn o.a. geschikt

Investeringxƒ 1,000,—

Aanbevelingen "Commissie
methodieken centrale
ontharding'

Tot.
hardheid > 1.5 mmol/l
HCO.,
> 0.5 mmol/l > 2 mmol/l
pH
niet agressief 8.1) - 8 . 3
SI
0-0.3

ttt

Ontgassing
mechanische installatie
elektrische-, meet- en
regelinstallatie
bouwkundige werken
ovenge investenngen
totaal

Ontharding

Nafiltratie

610

780

860

220
470

310
660

230
46(1

Overige installaties
en winning

-

-

-

-

2.900

1.3011

1.750

1.550

2.9(10

494

voor de veevoeder- en kalkverwerkende
industrie.
Ad 6.3. De nafiltratie
Tijdens de nafiltratie worden de resten ijzer
en mangaan verwijderd terwijl tevens het
amonium wordt geoxydeerd. Verder wordt
de carry-over (in de reactoren spontaan
gevormde fijne kalkkristalletjes) afgevangen.
De installatie bestaat uit vier inde buitenlucht
opgestelde stalenfilterketels meteen diameter
van 3,60 m en een hoogte van 3,60 m.
De vulling bestaat uit filterzand, korrelgrootte 1-2 mm en een beddikte van 2 m.
De filtratiesnelheid is 12,5m/h wat neerkomt
op een contacttijd van ca. 10 minuten.
Het spoelen gebeurt in drie fasen; waterlucht-water; met snelheden die liggen tussen
de 15en 50 m/h.

Carry-over
Vooreenoptimaleontharding (kalkafzettingsproces)
ineen reactor isnaast eenintensieve mengingvan
hetwater metdenatronloogdeaanwezigheid van
een atzetoppervlak noodzakelijk. Dit houdtechter
nietindatbijafwezigheidvaneenatzetoppervlaker
zichgeenCaC0 3 zalvormen.Direct bijhet
doseerpunt vandenatronloog ishetwaterende
loognog niethomogeen gemengd en kunnen
plaatselijk zeer hoge loogconcentraties ontstaan.
Dedrijvendekrachttot afzettingvankalk isnuzo
grootdatzichspontaanheelkleinevastekalkdeeltjes
indewaterfasekunnenvormen.Deze deeltjes
zettenzichniet afopdepelletsmaargaanmetde
waterstroom meedoor de reactor heennaarde
nafilters. Hierinwordenzijalsgevolgvandezeer
kleineafmetingen maar gedeeltelijk afgevangenen
verdwijnen alszwevendmateriaal, carry-over
genoemd, inhet leidingnet.
Bijkokenvanditwatervormendezwevende
deeltjes onthardingskerntjes,waardoor hetmelkachtige 'wittewater' ontstaat.
Omditteondervangen wordtaanhetwater inde
leiding naar de nafilters eenzeer lage dosering
( < 0,5 mg/l) ijzerchloride (FeCI3)toegevoegd,
waardoor uitvlokkingplaatsvindt. Inde nafilters
worden dezevlokkenafgevangen.

7. Kosten
Het totale project, inclusief uitbreidingen
aanpassing boringpark, heeft circa
f 7.500.000,-gekost.
In tabel 3 zijn de investeringskosten per
zuiveringstrap aangegeven. De energiekosten
bedragen:
—voor de ontgassing circa 1,4 cent/m 3
- voor de ontharding circa 0,8 cent/m 3
Voor de nafiltratie zijn de energiekosten nihil.
Aan chemicaliënkosten voor de ontharding
van het water isperjaar circa f 130.000nodig. wat neerkomt op 3 cent/m 3 .
8. Toekomst
Mocht de kwaliteit van het tewinnen waterin
de toekomst verder afnemen dan zijn
verschillende maatregelen mogelijk.
Er kunnen schermboringen worden gemaakt
waardoor vervuild water, voordat het de
winmiddelen bereikt, kan worden afgepompt.

Het zuiveringsproces kan worden aangepast.
Dit betreft zowel de ontgassing waarin nog
geruime reservemogelijkheden aanwezig
zijn, als ook de zandfilters.
Bovendien isop het terrein nog ruimte
gereserveerd voordebouwvaneen installatie
voor behandeling met actieve kool.
Door deze mogelijkheden worden ook voor
de toekomst extra zekerheden verkregen
waardoor de waterwinning in het stedelijk
gebied gehandhaafd kan blijven.
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Minister wil kosten
bodemsanering verhalen
op Broomchemie
Minister Winsemius van VROM wilop het
bedrijf Broomchemie de kosten verhalen die
zijn gemoeid met het saneren van de ernstige
bodemvervuiling op het industrieterrein in
Wierden. De landsadvocaat isvoor dit doel
ingeschakeld. Het reinigen vande 18.000 m3
besmette grond isbegroot op f 13,5 miljoen.
Bij dit bedrag is inbegrepen de aankoop van
bedrijfsgebouwen, waaronder zich een deel
van de besmette grond bevindt. Overijssels
milieugedeputeerde ir. C. van Rossum heeft
dit onlangs bekend gemaakt.
Het nu in Terneuzen gevestigde bedrijf
Broomchemie had tot het midden van de
jaren zeventig een fabriek op het terrein in
Wierden dat met broomverbindingen blijkt
vervuild. Deze verontreiniging vormt een
bedreiging voor het waterwingebied van de
gemeente Almelo.
Op korte termijn zal door middel van een
proef worden nagegaan of het mogelijk isde
vervuilde grond met een biologische
methode schoon te maken. Het gaat hier om
een nieuwe methode. Tot nog toe iservan
uitgegaan dat de grond zou worden gewassen.
Als het experiment met het biologische
systeem slaagt, zullen de kosten van de
saneringsoperatie lager uitvallen dan nu nog
is begroot, zo verwacht de provincie.
De gemeente Wierden weigert overigens de
wettelijk voorgeschreven tien procent van de
saneringskosten tebetalen. De gemeente,die

vindt dat haar geen enkele blaam treft, heeft
zich inmiddels tot de nationale ombudsman
gewend om een uitspraak te krijgen over 'de
onrechtvaardige regeling' in de interimwet
bodemsanering. Van de Raad van State
kreeg de gemeente geen gelijk. Negentig
procent van desaneringskosten worden zoals
gebruikelijk betaald door het Rijk.
Het ministerie van VROM isbereid het
bedrijf Van Heek Scholco,eigenaarvandeaf
te breken fabrieksgebouwen, een voorschot
van f 2.8 miljoen te geven op de aankoopsom. Dit stelt de textielfirma instaat elders
de produktie voort te zetten. (ANP)

Proef met milieusurveillance
uit de lucht geslaagd
De eerste resultaten van een proef met
milieusurveillance vanuit de lucht boven het
Friese platteland zijn positief. Milieuambtenaren van de provincie hebben in de
maand september driemaal met een
helikopter van de rijkspolitie een vlucht
gemaakt en spoorden in totaal 53 verdachte
locaties op.
In de helft van deze gevallen bleek het water
of de bodem ontoelaatbaar ernstig verontreinigd te zijn met mest, gier, afval, olie en
autowrakken. Dit heeft de Friese gedeputeerde ing. K. Dankert van milieuzaken
bekendgemaakt tijdens een persconferentie
op de basisvan deKoninklijke Luchtmachtin
Leeuwarden.
De controle op de naleving van de milieuwetten bleek volgens Dankert inde afgelopen
jaren een te zwakke schakel. Met deze proef
wil het provinciebestuur dan ook nagaan of
vanuit de lucht beter toezicht kan worden
gehouden. Tot en met februari wordt met
een vlucht permaand volstaan. Daarna wordt
besloten deze vorm van controle al,of niet
definitief te laten voortbestaan. (ANP)

