Micro-verontreiniging indriewaterwingebieden

Inleiding
In 1984 isdoor het KIWA, in opdracht van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne, een landelijk onderzoek
ingesteld naar het voorkomen van microverontreinigingen in door waterleidingbedrijven gewonnen grondwater. Voor de
Waterleidingmaatschappij 'Drenthe'
resulteerde dit in het aantonen van een
organische microverontreiniging in het ruwe
grondwater van drie waterwingebieden, alle
gelegen op de Hondsrug (zie afb. 1 ). In het
verzamelde ruwe water werd de stof
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1,2-dichloorpropaan aangetroffen, in
gehalten variërend van 0,4 tot 5 ^.g/1.
Na deze uitslag isin de betrokken waterwingebieden een onderzoek gestart naar de
herkomst.
Tegelijkertijd werd onderzoek ingesteld naar
de volksgezondheidsaspecten van de in het
afgeleverde drinkwater doorgedrongen
microverontreiniging. Voorshands uitgaande
van de noodzaak tot verwijdering is de WMD
op zoek gegaan naar zuiveringsmethoden.
Nadat de Inspectie op de Volksgezondheid
had vastgesteld dat deze microverontreiniging
de volksgezondheid niet ingevaar bracht, is
een en ander in de publiciteit gebracht.
Hierbij isde nadruk gelegdophet feit van het
tot op grote diepte verontreinigd raken van
het watervoerend pakket indrie belangrijke
waterwingebieden.
Door de WMD isaan de Inspectie gevraagd
welke normwaarde voor het gehalte
1,2-dichloorpropaan in drinkwater
gehanteerd zou moeten worden.
De Inspectie adviseerde de WMD deze stof
zoveel mogelijk uit het reine water te
verwijderen, liefst tot beneden de adviesnorm van 0,1 /u,g/len zo mogelijk voor
1 januari 1986.
Voor de WMD gaf dit aanleiding met grote
spoed door te gaan met het voorbereiden en
realiseren van de extra zuiveringstrap ter
verwijdering van 1,2 DCP. Het in de korte
beschikbare tijd voltooien van zuiveringsprocven en het bouwen van installaties roept
uiteraard de nodige organisatorische en
uitvoeringsproblemen openbiedt nauwelijks
ruimte tot het voeren van adequaat overleg
met de overheid.
De verwachting isdesondanks dat medio
april 1986 alle noodzakelijke stappen zijn
ondernomen om de microverontreiniging uit
het drinkwater te verwijderen. Dit artikel
geeft een overzicht van de belangrijkste

• POMPSTATION
Afb.

I - De drie verontreinigde wingebieden.

aspecten van een dergeljke microverontreiniging op deze schaal.
Omvang verontreiniging
Het door het KIWA uitgevoerde onderzoek
in verzameld ruw grondwater toonde aan dat
er in de provincie Drenthe drie waterwingebieden zijn waarin een organische microverontreiniging voorkomt. De capaciteit van
deze drie wingebieden bedraagt te zamen
14.10 6 m 3 /jaar. Dit komt overeen met circa
50% van de gehele produktiecapaciteit van
de WMD!
De aangetroffen stof isde gehalogeneerde
koolwaterstof 1,2-dichloorpropaan, welke
voorkomt in ontvettings- en bestrijdingsmiddelen. Aangezien de drie waterwingebieden zowel in stedelijke als landelijke
omgeving liggen isniet zonder meer vast te
stellen waardoor de verontreiniging wordt
veroorzaakt.
In elk wingebied blijken grote verschillen te
bestaan tussen het gehalte 1,2DCP in de
verschillende bronnen. De gehalten variëren
van 0,05 /ug/ltot 10/u.g/1.In tabel Iishiervan
voor het wingebied van pompstation
Valtherbos een overzicht gegeven.

Met behulp van hydrologische berekeningen
isgetracht vast te stellen uit welke gebieden
de verontreinigde bronnen het grondwater
onttrekken. Hiervoor is gebruik gemaakt van
het computerprogramma 'FLOP'.
Dit berekent de verschillende stroombanen
met behulp van een tweedimensionaal model.
Voor het wingebied van pompstation
Valtherbos isop afb. 2het resultaat van deze
berekening weergegeven. Hieruit komt
duidelijk naar voren dat de microverontreiniging afkomstig moet zijn uit het
landbouwgebied.
Hierbij dient echter de kanttekening
geplaatst te worden dat een dergelijke
modelmatige benadering geen rekening
Tabel I— Overzicht verspreiding microverontreiniging in
het waterwingebied Valtherbos.
Geh ilte 1,2 D C P
Bron

Mg/l

1
2
3
4
5
fi
7

na.
na.
na
n.a.
4,1
5.7
n.a.

Bron
8
9
10
11
12
13
14

Gt halte 1,2 DCP
Mg/l
1.3
0.8
3.2
9,0
9,3
3.5
n.a.
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Gebruik bestrijdingsmiddelen rondom enin
waterwingebieden
Uit de omvang en aard van de microverontreiniging blijkt duidelijk dat er in het
beschermd waterwingebied op grote schaal
gebruik isgemaakt van bestrijdingsmiddelen
die uitlogen naar het grondwater.
Dit ondanks de provinciale verordening
grondwaterkwaliteit[1982] en ondanks het
rapport 'De richtlijnen en aanbevelingen
voor de bescherming van waterwingebieden'
van de Commissie Bescherming Waterwingebieden [1980].

STROOMBANEBI

'•Ps.Valthérbo/
ÄMD /985 ƒ

•

Brians /

Afb. 2 - 'Flop'-berekeningp.s. Valtherbos.

houdt met de verticale stromingscomponent
in de verzadigde zowel alsde onverzadigde
zone. Het isnog niet duidelijk wat dit voor
effect zou hebben op de berekeningsuitkomsten.
Deze berekeningen en het kwaliteitsonderzoek van de afzonderlijke bronnen
bevestigden het vermoeden dat het een
verontreiniging betreft met een 'chronisch'
karakter.
Illustratief hiervoor zijn de veranderingen in
het 1,2 DCP-gehalte van één verontreinigde
bron in het wingebied van pompstation
Gasselte. Afb. 3 Iaat zien dat ook na
langdurig afpompen het gehalte nauwelijks
wijzigt.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid isgeconcludeerd dat de micro-

verontreiniging afkomstig isuit het
bestrijdingsmiddel DichloorpropeenDichloorpropaan, Dit middel wordt gebruikt
voor de bestrijding van aardappelmoeheid.
Ten opzichte van het algemeen gebruik van
bestrijdingsmiddelen inde landbouw gebeurt
dit op zeer grote schaal in aanzienlijke
hoeveelheden. In het begin van de gebruiksperiode - circa 18jaar geleden - bevatte dit
middel circa 25% 1,2 DCP.Na verscherping
van de toelatingseisen voor bestrijdingsmiddelen isdit gehalte teruggedrongen tot
2,5% in 1984. Hopelijk wordt dit 0,5% in
1987. De voorlopige conclusie dat de WMD
ernstig rekening zal moeten houden met de
langdurige aanwezigheid van deze stof in het
grondwater, lijkt derhalve gerechtvaardigd.

Afb. 3 - 1.2 DCP gehalte
bron 10te (lusselte van
18-2 tot20-H.

Het rapport zegt over de algemene
bescherming het volgende:
'In principe dient men het gehele intrekgebied van een waterwinplaats te
beschermen. Immersalhet grondwater inhet
intrekgebied zal uiteindelijk de winningsmiddelen bereiken.'
Voorts wordt gesteld dat een zeker risico op
langere termijn acceptabel is,zodat, gelet op
de aard, hoeveelheid en plaatsvan lozen, een
zonering binnen het beschermingsgebied
wenselijk is.
In 1984 heeft een en ander geresulteerd in
het impliciet in de afzonderlijke toelatingsbeschikkingen vandeverschillende middelen
opnemen of deze wel of niet gebruikt mogen
worden in waterwingebieden. Vanaf dat
moment was het verplicht dit op de
verpakking van deze middelen aan te geven.
Tot 1984 iseen middel alsDD ook in
beschermd waterwingebied gebruikt, met als
gevolg dat binnen en buiten waterwingebieden het grondwater inde provincie
Drenthe op grote schaal verontreinigd moet
zijn met de restanten van dit bestrijdingsmiddel.
Uit het voorgaande blijkt dat lange-termijneffecten van het gebruik van deze middelen
op het grondwater onderschat zijn. Gevreesd
moet worden dat ook in de toekomstige
waterwingebieden de grondwaterkwaliteit
aangetast kan blijken te zijn. Illustratief
hierbij isdat indeprovincie Drenthe jaarlijks
circa 90.000 hagrond ontsmet wordt voorde
bestrijding van het aardappelcystenaaltje.
Dit betekent dat erjaarlijks circa 13.000 ton
bestrijdingsmiddel in het milieu gebracht
wordt. Het isvan het grootste belang dat aan
de bescherming van de grondwaterkwaliteit
de hoogste prioriteit wordt toegekend
teneinde deze kwaliteit op lange termijn te
kunnen waarborgen.
Eigenschappen 1,2-dichloorpropaan
De stof 1,2-dichloorpropaan ontstaat o.a. bij
het fabricageproces van gehalogeneerde
koolwaterstoffen die gebruikt worden als
ontvettings- en schoonmaakmiddelen en bij
de produktie van bestrijdingsmiddelen.
De stof heeft een verzadigde structuur
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(zie afb. 4), terwijl onbekend ishoe hijzich
gedraagt in de onverzadigde en verzadigde
zone van de bodem. De oplosbaarheid in
water is 2,7 g/l bij 20 °Cen het kookpunt ligt
bij 96.6 °C. De stof isin principe vluchtig en
lijkt niet gemakkelijk oxydeerbaar. Bij het
gebruik van het bestrijdingsmiddel DD wordt
verdamping zoveel mogelijk tegen gegaan.
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Afb. 4 - Structuur 1.2 — Dichloorpropaan.

De grond wordt daartoe dichtgewalst en het
middel wordt in de grond geïnjecteerd.
Als gevolg hiervan komt een aanzienlijk deel
van het moeilijk afbreekbare 1,2 DCP in het
grondwater terecht.
Door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne zijn de ziekteverwekkende eigenschappen geëvalueerd
aan de hand van beschikbaar onderzoek.
Hieruit zijn de volgende conclusies naar
voren gekomen:
1. Dichloorpropaan kan als mutagene
verbinding worden beschouwd.
2. De stof vormt, voorzover het onderzoek
is afgerond, geen carcinogeen risico.
3. De marge tussen deopname vandezestof
via het drinkwater (op dit moment zonder
extra zuivering) en het no-effect-level
bedraagt 450.000-900.000, zodat er geen
gezondheidsrisico's te verwachten zijn.
Het onderzoek naar de eigenschappen van
1,2 DCP wijst dus op een mobiele, moeilijk
afbreekbare stof die in de voorkomende
gehalten echter geen gevaar oplevert voor de
volksgezondheid.
Relatie herkomst 1,2-dichloorpropaanen
gestelde adviesnorm
In het nieuwe Waterleidingbesluit dat op
2 april 1984 van kracht isgeworden staat dat
artikel 4 alsvolgt gelezen moet worden:
' 1. Drinkwater dat de eigenaar aan anderen
ter beschikking stelt, maggeen eigenschappen
hebben waardoor het voor de volksgezondheid nadelig kan zijn.
2. Drinkwater moet voldoen aan de eisen
gesteld in de tabellen Itot en met IV,
opgenomen in de bij dit besluit behorende
bijlage A.'
De stof 1.2DCP iseen gehalogeneerde
koolwaterstof die zowel uit het gebruik van
schoonmaakmiddelen alsvan bestrijdingsmiddelen afkomstig kan zijn. Het is

onduidelijk bij welke categorie 1,2 DCP
moet worden ingedeeld.
Afkomstig uit schoonmaakmiddelen geldt
voor deze stof (tabel III) een maximale
toegestane waarde van 1/xg/1(met
ontheffingsmogelijkheid). Is het echter een
restant van het gebruik van bestrijdingsmiddelen dan zou deze stof bij de categorie
pesticiden (tabel I),met een maximaal
toegestane waarde van 0,1 /xg/1(zonder
ontheffingsmogelijkheid), ondergebracht
moeten worden. De Inspectie isvan mening
dat deze stof niet in het drinkwater en niet in
het diepe grondwater thuishoort. Met het
stellen van deze norm wordt mede beoogd
algemene milieuhygiënische doelen te dienen.
Onderzoek zuiveringsmethoden
De eigenschappen vandestof 1.2DCPzijnin
het voorgaande beschreven. In de bestaande
zuivering wordt 1,2 DCP slechts in geringe
mate verwijderd. Het rendement van de
nieuwe zuiveringstrap zal hoog dienen te zijn
om opeen restgehalte kleinerdan0,1 /xg/1uit
te komen.
In tabel II isdit voor het wingebied van
pompstation Gasselte uitgewerkt. Uit de
Tabel II — Overzicht verontreiniging wingebied Gasselteen
bepaling vereiste zuiveringsrendement.
Pompput
i

3
4
6
7
8
9
10
11
12

C <P icitcit m Vuur

Geh He 1,2 DCPMg/l

40
45
40

-

(O

60
60
60
57
57
60

Gemiddeld ruwwatergehalte
1.82 Mg/I.
Adviesnorm - 0.1 ^.g/1.
1.72
100% = 9 4 . 7 % .
Rendement -

1.0
3.3
0.1
9,2
1.5
1.9

Tabel III - Overzuilt verwijderingsrendement 1.2 DCPper
z.uiveringsmethode.

Methode
Plaatbeluchting
Gestapelde
buizenpakket
Airstripkolom
met Pall-ring vulling ( 0 50 mm)
Airstripkolom
met Hv-pack vulling (O 30 mm)

Oppervlaktebelasting
Lucht/water Maximaal
verhouding rendement
(m/uur)
10-20

100-300

85%

20-40

100-200

75%

40-50

80-120

92-94"ï,

40-50

80-120

94-98%

tabel blijkt dat het rendement van de
verwijdering tenminste 95% zal moeten zijn.
Het onderzoek richt zich op de volgende
twee zuiveringstechnieken:
- intensieve beluchting;
—adsorptie aan actieve kool.
Intensieve beluchting
Een aantal jaren geleden zijn ineen aantal
grondwaterwinplaatsen in Nederland
verontreinigingen aangetroffen met tri-en
tetrachlooretheen.
Deze vluchtige verbindingen zijn, zoals uit
het onderzoek isgebleken, goed te
verwijderen met intensieve beluchting.
Als methoden kunnen hiervoor worden
gebruikt: plaatbeluchting, beluchting over
een gestapeld buizenpakket en airstripping
met tegenstroombeluchting. In het vooronderzoek heeft de WMD deze drie
methoden met elkaarvergeleken. In tabel III
is een overzicht gegeven van het maximaal
haalbare verwijderingsrendement van elke
methode. Hieruit blijkt dat alleen de
airstripinstallatie een zuiveringsrendement
heeft van meer dan 90%.Met een proefinstallatie isnader onderzoek ingesteld,
onder begeleidingvan het KIWA. Vastgesteld
isdat er een duidelijk verband bestaat tussen
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en tetrachlooretheen weergegeven.
Deze isotherm wijst op een slecht adsorptierendement. Immers van chloroform wordt
gesteld dat verwijdering van deze stof met
behulp van actieve kool niet de meest
economische oplossing is. Voor 1,2 DCPzou
dit tot een gelijkluidende conclusie kunnen
leiden.
De adviesnorm van 0,1 /xg/\is dermate
scherp dat erin feite geen sprakemagzijn van
doorslag van 1,2DCP door het actiefkoolfilter. Onderzocht zalmoeten worden
wat de vorm isvan het adsorptiefront van
1.2 DCP. Het kan een 'vlak' en 'steil'
karakter hebben, afhankelijk van adsorptiesnelheid en oppervlaktebelasting (zieafb. 8).
De waterkwaliteit iseveneensvaninvloed op
het adsorptiegedrag van actieve kool.
Naast 1,2 DCP worden ook andere
organische stoffen geadsorbeerd, terwijl Feen Mn-ionen de actieve kool ongeschikt
kunnen maken voor regeneratie.
Geconcludeerd moet worden dat het
tocpasbaarheidsonderzoek van actievekoolfiltratie voor 1,2 DCP-verwijdering
tenminste één jaar in beslag zal nemen.

uit drinkwater te verwijderen tot onder de
adviesnorm van 0,1 /u.g/1.

, ofvoer gössen

™

afvoer reinwater
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de lucht/waterverhouding en de oppervlaktebelasting enerzijds en het rendement
anderzijds. In afb. 5 isdit verband voor
verschillende oppervlaktebelastingen
weergegeven.
Met deze installatie iseen verwijderingspercentage van meer dan 95% bij lucht/
waterverhoudingen van 100of meer en een
oppervlaktebelasting van circa 40 m/uur
haalbaar.
Op grond van de resultaten van de proef is
besloten een airstripper op praktijkschaal te
bouwen bij het pompstation Gasselte.
De resultaten vandeze airstripper (zieafb. 6)
zijn eveneens weergegeven in afb. 5.
Het is bekend dat bij gebruik van Pallringen
het rendement enigszins lager ligt dan bij
toepassing van een Hy-pack vulling van
kleinere diameter. Indien rendementsverhoging noodzakelijk is,moet een keus
worden gemaakt tussen de duurdere
Hy-pack pakking en verlaging van de
oppervlaktebelasting.
Resumerend blijkt uit het onderzoek dat
intensieve beluchting een succesvolle
methode kan zijn om 1,2-dichloorpropaan

Adsorptie aan actieve kool
De stof 1,2 DCP wordt als gehalogeneerde
koolwaterstof geadsorbeerd aan actieve
kool. Als zuiveringstechniek komt alleen
filtratie over actieve kool in aanmerking,
omdat een poederkooldosering weinig
effectief is. Voor de beoordeling van de
adsorptie zijn een viertal factoren van groot
belang.
—de zgn. 'adsorptie-isotherm'.
Dit iseen lijn die de maximaal mogelijke
adsorptie van deze stof pergram actieve kool
weergeeft.
- De adsorptiesnelheid.
Deze snelheid bepaalt de voor een goede
verwijdering benodigde contacttijd.
- De vorm van het adsorptiefront.
Deze lijngeeft overdedieptevanhet filterbed
het restgehalte van de te verwijderen stof
aan. De vorm van dit front wordt bepaald
door de adsorptiesnelheid van de stof en de
oppervlaktebelasting van het filter.
— De waterkwaliteit.
Voor de stof 1.2 DCP isde adsorptieisotherm met behulp van laboratoriumonderzoek vastgesteld. In afb. 7isdeze
tezamen met de isothermen van chloroform
Afb.

Vergelijkende methoden en te treffen
maatregelen
Vergelijking van de beide methoden met de
op dit moment bekendzijnde onderzoekresultaten ismogelijk. Voor wat betreft de
actieve-koolfiltratie ishet onderzoek niet
afgerond en zijn de conclusies 'voorlopig'.
In tabel IV zijn beide methoden gewogen op
inpasbaarheid zuiveringssysteem, kostprijs,
rendement, milieubelasting omgeving en
realisatiesnelheid.

7- Adsorptie - isotherm 1,2 - DCP.
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Tabel IV — Vergelijking zuiveringsmethoden.
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verontreinigde bronnen

Reynen. G. K. (1985). Nijmegen striptvluchtige
koolwaterstoffen uitgrondwater. H 2 0 (18), nr. 23,
495-498.
Lier. van. W. C. (1978). De toepassing vanactievekoot bij
de drinkwaterbereiding. H , 0 (11 ),nr. 23.524-536.
KIWA-mededeling nr. 64. (1982). Stand vanzaken bijde
toepassing van actieve kool voor de drinkwaterbereiding in
Nederland.

niet verontreinigde bronnen

VF = Voorfiltratie
ASR - Alrstripkolom
ontz = Ontzuringskolom
N F = Nafiltratie

Afb. V- Zuivering pompstation Valtherbos.

Uit deze vergelijking blijkt dat actievekoolfiltratie op korte termijn niet in
aanmerking komt alsmethode om 1.2 DCP
uit het drinkwater te verwijderen.
Vooralsnog wordt gekozen voor intensieve
beluchting.
Pompstation Gasselte
Vanwege de wijze van onttrekking en de
omvang van de micro-verontreiniging ishet
niet mogelijk verontreinigd grondwater en
niet-verontreinigd grondwater te scheiden.
Het zuiveringssysteem van voorfiltratie,
ontzuring en nafiltratie wordt in stand
gehouden.
Al het reine water wordt via de airstripinstallatie geleid. Er worden 6 airstrippers,
met een gezamenlijke capaciteit van 600 mV
uur, opgesteld. Ten behoeve van de grote
hoeveelheid lucht ishet noodzakelijk een
gebouw voor de luchtbehandeling en
geluiddemping te maken.
Pompstation Valtherbos
Het wingebied van pompstation Valtherbos
is niet overal verontreinigd. Om het gehalte
van 1,2 DCP in het ruwe grondwater omlaag
te brengen zijn 4 nieuwe bronnen geboord in
het niet-verontreinigde gedeelte van het
waterwingebied. Het ismogelijk de ruwwateraanvoer zo onder te verdelen dat
onderscheid gemaakt kan worden tussen
1,2 DCP verontreinigd grondwater en niet
verontreinigd grondwater. Door deze
scheiding kan volstaan worden met het
bouwen van een airstripinstallatie voor
50% van de totale capaciteit.
In afb. 9 isdit schematisch weergegeven.
In afwijking van pompstation Gasselte
worden op dit pompstation de airstripkolommen geplaatst na de voorfiltratie, in
plaats van de ontzuring.

Pompstation Noordbargeres
Voor pompstation Noordbargeres ishet
nauwelijks mogelijk verontreinigd en niet
verontreinigd grondwater te scheiden.
Dit pompstation heeft een zodanige
ruwwaterkwaliteit dat het voorfiltraat
voldoet aan de drinkwatereisen. Het nafilter
vervult slechts een geringe functie. Het is
mogelijk deze filters anders te bestemmen.
In eerste instantie isoverwogen deze nafilters
te benutten alsactieve-koolfilters. Gezien de
verwachte problemen bij introductie van dit
proces in een bestaand zuiveringssysteem is
besloten in dit pompstation over te gaan tot
verwijdering van 1,2 DCP door op de
aanwezige ontzuringskolommen tegenstroombeluchting te gaan toepassen.
De omvang van de microverontreiniging in
dit wingebied isgeringer, zodat voorshands
genoegen kan worden genomen met het
geringere rendement van deze maatregelen.
Conclusies
Deze microverontreinigingen in het ruwe
grondwater illustreren heel duidelijk de
kwetsbaarheid van de waterwingebieden in
Nederland.
Aan de bescherming van waterwingebieden
moet in alle opzichten een veel zwaarder
gewicht worden toegekend dan tot nutoe het
geval was.
Monitoring van de kwaliteit van het diepe
grondwater in waterwingebieden isvoor de
waterleidingbedrijven onmisbaar.
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