Nitraatverwijdering metlangzame zwavel-/kalksteenfiltratie

Op een aantal waterwinplaatsen vertoont de
nitraatconcentratie in het grondwater een
duidelijke stijging. De grenswaarde van
50 mg nitraat per liter, die in het
waterleidingbesluit isvastgelegd isop twee
waterwinplaatsen reeds bereikt.
De belangrijkste oorzaak van de stijgende
nitraatconcentraties in Nederland isde overbemesting inde landbouw metdierlijke mest.
Hiernaast leveren normale bemesting met
dierlijke mest en kunstmest, zure regen
alsmede lekkende rioolstelsels eveneens een
bijdrage aan de nitraatproblematiek.
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Verwacht wordt dat bij circa 60 van dein
totaal 250 waterwinplaatsen in de nabije
toekomst problemen zullen ontstaan.
Specifiek Nederlands isdeze problematiek
niet. De ons omringende landen worden
eveneens geconfronteerd met stijgende
nitraatgehalten in grond- en oppervlaktewater en buiten Europa doet deze problematiek zich evenzeer gelden. De voortdurende stijging van het nitraatgehalte in het
grond- en oppervlaktewater vormt dan ook
een bedreigingvoorde drinkwatervoorziening
in een toenemend deel van de wereld.
Maatregelen om hieraan een halt toe te
roepen zijn dan ook dringend noodzakelijk.
Een drastische beperking van de (overbemesting van landbouwgronden in Nederland
stuit op weerstanden in de agrarische sector.
Gezien de huidige maatschappelijke verhoudingen kan nietworden verwacht dat een
zeer sterke beperking van de overbemesting
op korte termijn wordt gerealiseerd.
Hierbij komt dat een drastische vermindering
van de overbemesting pas na enige jaren
resulteert in een afname van het nitraat-

gehalte in het opgepompte grondwater.
Grondwater heeft immers in het algemeen
een gemiddelde reistijd van enkele jaren
achter zich op het moment dat het de winputten bereikt.
Deze situatie dwingt de waterleidingbedrijven ertoe maatregelen voor te bereiden
en te effectueren om de kwaliteit van het
drinkwater in de nabije toekomst te
waarborgen. Hiertoe kunnen de volgende
maatregelen worden getroffen:
—het bewerkstelligen van beperkingen van
de bemesting in beschermingszones dan wel
intrekgebieden van waterwinningen;
—het verplaatsen vandewaterwinningof het
mengen van water met een hoog nitraatgehalte met nitraatvrij water, dat van elders
moet worden aangevoerd;
—het bereiden van drinkwater uit oppervlaktewater.
Bovenstaande maatregelen zijn echter
slechts in een beperkt aantal situaties
mogelijk. Als gevolg hiervan worden de
waterleidingbedrijven genoodzaakt het
nitraat uit het drinkwater te verwijderen.
Zuiveringstechnieken
Er iseen breed scala van fysisch-chemische
en biologische technieken voor de verwijdering van nitraat uit drinkwater in
ontwikkeling. Biologische denitrificatieprocessen verwijderen specifiek nitraat uit
drinkwater terwijl de bedoelde fysischchemische processen minderspecifiek zijnen
dus ook andere anorganische stoffen kunnen
verwijderen.
Fysisch-chemische processen
Ionenwisseling en hyperfiltratie zijn beproefde technieken voor de verwijdering van
anorganische zouten. Het belangrijkste
nadeel van deze technieken isde produktie
van afvalstromen in de vorm van brijn.
Lozing van deze geconcentreerde zout-

oplossingen stuit vaak op bezwaren, zodat
deze technieken minder in aanmerking
komen. Het verdampen van het water van de
brijn, zodat de zouten in vaste vorm worden
gebracht iszodanig ingewikkeld en kostbaar
dat dit geen haalbare oplossing is
[Rautenbach, 1986].
Biologische zuivering van de regenerantoplossing welke bij ionenwisseling wordt
gebruikt met bijvoorbeeld methanol, biedt
uitzicht opeen aanzienlijke vermindering van
de hoeveelheid brijn die moet worden
geloosd [v. d. Hoek, 1985].Een nadeel van
deze oplossing isdat het proces betrekkelijk
gecompliceerd is.
Combinatie van kationen- en anionenwisseling met het doel het water zowel van
nitraat als hardheid te ontdoen biedt de
mogelijkheid regeneratie met kooldioxide uit
te voeren. Hiermee kan de produktie van
brijn eveneensworden beperkt [Feuersteinet
al, 1983].
Anionenwisseling draagt echter het
potentiële gevaar in zich dat quaternaire
ammoniumverbindingen in het behandelde
water komen. Aangezien deze verbindingen
uit oogpunt van devolksgezondheid verdacht
zijn, verdient deze problematiek nog de
nodige aandacht.
Biologische denitrificatie
Nitraat kan onder anaërobe omstandigheden
door bacteriën in stikstof worden omgezet.
Heterotrofe bacteriën zetten nitraat om door
gebruik te maken van organische stoffen
zoals methanol, ethanol en azijnzuur.
De denitrificatie met methanol verloopt
bijvoorbeeld volgens de reactievergelijking
5CH3OH +6NO3
+ 7H 2 0 + 3 N2

5 HCO3 + OH"

Autotrofe bacteriën maken gebruik van
anorganische stoffen zoals waterstof en

Het verloop van hei nitraalgehalte vanhet opgepompte grondwater inhet Montferhmd.
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gehouden hoe het proces geschikt te maken
voor toepassing in de praktijk op deze
pompstations.
Na een uitvoerige evaluatie van de processen
welke voor de verwijdering van nitraat uit
grondwater in aanmerking komen, is
geconcludeerd dat biologische denitrificatie
in een vast bed met zwavel en kalksteen in
principe eenvoudig en betrouwbaar isen
tegen acceptabele kosten kan worden
gerealiseerd [Schippers, 1984].
Als uitvoeringsvorm isgekozen vooreen
proces vergelijkbaar met langzame zandfiltratie. Daarnaast isals uitgangspunt
gehanteerd dat een eenvoudige
nabehandeling voldoende moet zijn om
biomassa uit het gedenitrificeerde water te
verwijderen.

zwavel als energiebron. Denitrificatie met
waterstof vindt plaats volgens de reactie:
5 H j + 2 H + + 2N03~

N2 + 6 H 2 0

Naast anorganische stoffen ontstaat bij beide
processen biomassa.
Zowel autotrofe als heterotrofe bacteriën
hebben fosfaat nodig alsessentieel element
voor hun groei.Onder laboratoriumcondities
verlopen de denitrificatieprocessen zonder
problemen. Met de uitvoering op praktijkschaal bestaat tot op heden echternogweinig
ervaring. Zo zijn er momenteel in Europa
slechts zeven demonstratie-installaties in
bedrijf waarmee op praktijkschaal ervaring
wordt opgedaan.
Bij deze installaties worden verschillende
uitvoeringsvormen beproefd te weten:
- wervelbed (met methanol);
- vast bed, neerwaarts doorstroomd
(met ethanol en azijnzuur);
- vast bed, opwaarts doorstroomd
(met ethanol);
- zwevend bed, opwaarts doorstroomd
(met ethanol):
- geprofileerde lamellen (met waterstof).
Deze uitvoeringsvormen hebben totdoeleen
groot oppervlak in een beperkte ruimte te
creëren, waarop de bacteriën zich kunnen
hechten. Tevens worden de stromingscondities ishet systeem zodanig ingesteld dat
de stofoverdracht met een voldoend hoge
snelheid plaatsvindt.
Belangrijke nadelen van deze technieken zijn:
a. de ingewikkeldheid in vergelijking met de
processen die doorgaans bij grondwaterpompstations worden toegepast, zoals
beluchting en snelfiltratie;
b. het gedenitrificeerde water bevat in het
algemeen biologisch afbreekbaar materiaal,
in de vorm van biomassazodateen intensieve
nabehandeling noodzakelijk is.
Een alternatief voor denitrificatie in een
installatie isnitraatverwijdering insitu, dat
wil zeggen in de bodem. Dit proces heeft de
bovengenoemde nadelen in principe niet.
Uit onderzoek op praktijkschaal, onder
andere bij de Waterleiding Maatschappij
Oostelijk Gelderland, isgebleken dat
de gebruikte infiltratieput in korte tijd
verstopt ten gevolge van bacteriegroei
[Kruithof et al, 1985]. De toepassing van
deze techniek isdan ook pas technisch
mogelijk indien het probleem van de
verstopping isopgelost. Hierbij komt dat de
overheid zich met het oog op de bodembescherming kritisch opstelt tegenover
toepassing van deze techniek.
Indien de beschikbare technieken voor de
verwijdering van nitraat worden bezien,
blijken er op dit moment geen technieken te
zijn welke in de praktijk gedurende een

Afb. 2 - Deproefinstallatie waarinmet zwavel en kalksteen
nitraat uitgrondwater wordt verwijderd.

voldoende lange periode hebben bewezen
eenvoudig, betrouwbaar engoedkoop tezijn.
Proceskeuze en onderzoekslocatie
Kleine grondwaterpompstations zijn veelal
onbemand, zijn doorgaans eenvoudig van
opzet en hebben vaak een beperkte
capaciteit. Voor de verwijdering van nitraat
uit grondwater van deze pompstations gaat
daarom in sterke mate de voorkeur uit naar
eenvoudige processen die weinig toezicht
behoeven. Bij de proceskeuze en de proefnemingen isdan ook steeds in gedachten
Afb. 3 - De rneeloopfilters waarmee dematewaarin
verstopping van de bodem wordtgesimuleerd, dieop kan
treden tijdens infiltratie vangedenitrificeerd grondwater.

De toepassing van het zwavel-/kalksteenproces isbeperkt tot pompstations waar het
sulfaatgehalte van het ongezuiverde
grondwater dusdanig laag is,dat na
denitrificatie desulfaatnorm nietwordt overschreden. Aangezien op het pompstation
dr. J. H. van Heek inhet Montferland vande
Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland aan deze eiswordt voldaan, is
besloten op die locatie een oriënterend
onderzoek uit te voeren naar de toepassingsmogelijkheden van dit proces.
Zwavel-/kalksteenproces
Principe
Autotrofe bacteriën, zoals Thiobacillus
denürificans zijn instaat nitraat in aanwezigheid van elementaire zwavel in stikstof
om te zetten volgens de reactie:
5 S + 6 NO3 + 2H 2 0 —> 3 N 2 + 5 S O f
+ 4 H+
Naast de anorganische stoffen stikstof,
sulfaat- en waterstofionen wordt ook
biomassa gevormd.
55 S + 50 NOj + 38 H 2 0 + 20 C 0 2 +
4 NH +-> 4 C 5 H 7 0 2 N + 25 N 2
+ 55SO4" + 6 4 H +
Tijdens de denitrificatie worden waterstofionen gevormd waardoor de pH daalt. Voor
een optimale werking van de bacteriën dient
de pH echter bijvoorkeur tussen 6,4en6,8 te
liggen zodat neutralisatie noodzakelijk is.
Hiertoe wordt kalksteen in de vorm van
korrels aan de zwavel toegevoegd, zodat de
pH tijdens het procesoppeilblijft. Veelwerk
op dit gebied isverricht door Martin en
medewerkers [Martin et al, 1983;Blecon,
1985], Zij werkten met een vastbed
bestaande uit kalksteen en zwavel.
Op laboratoriumschaal uitgevoerde
experimenten met een filtratiesnelheid van
1 m/h leverden veelbelovende resultaten.
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—Het filter dat gevoed ismet water waaraan
geen fosfaat istoegevoegd slechts korte tijd
het nitraat in voldoende mate verwijderd
heeft.
—De weerstandstoename in beide filters
beperkt isgebleven en niet tot kanaalvorming heeft geleid.
—Een overdruk van circa 5 mwk voorkeurstroming door de vorming van stikstofbellen
in het filterbed heeft voorkomen.
—De infiltratie van het gedenitrificeerde
water mogelijk is.
Het effect van de langzame zwavel-/
kalksteenfiltratie op een aantal essentiële
parameters isin tabel I weergegeven.
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T A B E L I- Effectvan langzame zwavel- /kalksteenfillratie.
Parameter

Grondwater

Na behandeling

Afb. 4 - Hel effect van langzame zwavel-Ikalksleenftitratie zonder voorafgaande vacuümontgassing.

NOÎ
NO;

Voor een praktijkuitvoering wasechter nog
nader onderzoek noodzakelijk.

oHCO^
2
sor
PH

65-70 mg/l
0mg/l
6 mg/l
60-65 mg/l
20-30 mg/l
6.8-7.0

0-25 mg/l
0-1 mg/l
0 mg/l
140-150 mg/l
110-140 mg/l
7,5

Proefinstallatie-experimenten (fase I)
Bij de proefinstallatie-experimenten zijn de
volgende uitgangspunten gehanteerd:
—Oververzadiging met stikstof, met als
gevolg de vorming van stikstofbellen in het
bed, dient te worden tegengegaan.
—Het verlies aan actieve biomassa door
spoelen van het zwavel-/kalksteenbed dient
te worden vermeden.
— De in het gedenitrificeerde water aanwezige biomassa dient door infiltratie verwijderd te kunnen worden.
In deze serie proefinstallatie-experimenten is
de oververzadiging met stikstof tegengegaan
door het aanbrengen van een overdruk.
In een later stadium isde oververzadiging
voorkomen door ontgassing van het
onbehandelde grondwater.
Het filter wordt in opwaartse richting doorstroomd om, indien de vorming van stikstofbelletjes niet geheel kan worden voorkomen,
het ontwijken ervan te bevorderen.
Een tweede niet minder belangrijke overweging om opwaartse filtratie toe tepassen,is
het voorkomen van de introductie van
stikstof en zuurstof in het water.
Als filtratiesnelheid isgekozen voor een
snelheid die in langzame zandfilters wordt
toegepast van 0,5 m/h. Hiertoe is besloten
vanwege het feit dat Martin bij een filtratiesnelheid van 1m/h een niet geheel bevredigende werking verkreeg waarbij tevens
regelmatig spoelen van het filterbed een rol
gespeeld zal hebben.
Bij een lagere filtratiesnelheid, het achterwege laten van spoelen en het verwijderen
van stikstof en zuurstof doorontgassing iswel
een goede werking te verwachten.
Voorwaarde voor een acceptabele bedrijfsvoering isdat er gedurende tenminste één

jaar en bij voorkeur gedurende twee jaar
90% nitraatverwijdering plaatsvindt en er
geen ontoelaatbare weerstandstoename
optreedt.
De experimenten zijn uitgevoerd in filters
met een diameter van 0,30 mgevuld met
zwavel- en kalksteenkorrels (verhouding 1:1,
hoogte 1,50 meter) en filtratiesnelhcid
0,5 m/h. Het water isonder in de kolom
gevoerd nadat er 0,2 mg/l PO^~ aan is
toegevoegd. Bij een parallel uitgevoerd
experiment isgeen fosfaat toegevoegd.
De infiltreerbaarheid vanhet gedenitrificeerde
water isonderzocht ineen oriënterend
experiment met een zogenaamde meeloopfilter-opstelling.
Uit de eerste serie proefinstallatieexperimenten isgebleken dat:
— Het nitraatgehalte gedurende 9 maanden
isgereduceerd van 70 mg/l tot een waarde
beneden 25 mg/l (zijnde de VEWIN-aanbeveling) inhet filter datgevoed ismet water
waaraan 0,2 mg/l PO^" is toegevoegd.

Op grond van de positieve resultaten welke
verkregen zijn tijdens de oriënterende
experimenten is besloten:
a. De experimenten met een uitgebreide
proefinstallatie en onder aangepaste procescondities voort te zetten.
b. De infiltreerbaarheid van het
gedenitrificeerde water van de proefinstallatie
nader te onderzoeken.
c. De bouw van een demonstratie-installatie
met een capaciteit van 35 m 3 /h voor te
bereiden, waarvan het effluent in de bodem
wordt geïnfiltreerd.
Na de uitbreiding van de proefinstallatie met
een vacuümontgasser isde behandelingsstraat
verkregen:
—Een vacuümontgasser.
—Een filter gevuld met zwavel en kalksteen.
—Een meeloopfilteropstelling.

Afb. 5 - Het effect van langzame zwavel-!kalksteenfiltratie met voorafgaande vacuümontgassing.
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Proefinstallatie-experimenten (fase 2)
Vacuümontgasser
Het te behandelen grondwater wordt met een
vacuümontgasser behandeld teneinde
stikstof en zuurstof te verwijderen.
Verwijdering van stikstof isnodig om te
voorkomen dat door de gevormde stikstof
tijdens het denitrificatieproces het water
oververzadigd wordt en gasbellen worden
gevormd, die de zwavelkorrels gaan
omgeven. Hierdoor wordt de stofoverdracht
van en naar de zwavelkorrels verhinderd
zodat het denitrificatie-rendement sterk
afneemt. Bovendien veroorzaken stikstofbellen kortsluitstromen in het filterbed.
De tegelijkertijd optredende verwijdering
van zuurstof heeft eveneens een gunstig
effect, daar hiermee wordt voorkomen datde
zuurstof in het zwavel-/kalksteenbed met
behulp van bacteriën eerst moet worden
verwijderd. Dit betekent dat zonder
ontgassing een deel van het zwavel-/
kalksteenbed niet beschikbaar isvoor het
denitrificatieproces. Een bijkomend
voordeel van zuurstofverwijdering isdat de
vorming van sulfaat wordt beperkt.
Langzame zwavel-1kalksteenfiltratie
Na de ontgassing wordt het water onder in
een filter geleid, dat gevuld ismet zwavel
(2 tot 6 mm) en kalksteen (2 tot 5 mm) in
een volumeverhouding van 1: 1.De hoogte
van het zwavel-/kalksteenbed isvan 1,50 tot
0,75 m gereduceerd. Indien de nitraatverwijdering vermindert kan het filterbed
worden verhoogd tot bijvoorbeeld 1,5 meter.
Indien bij een bedhoogte van 1,5 m opnieuw
doorslag optreedt, zal in een praktijkinstallatie het filtermateriaal van biomassa
ontdaan moeten worden. Hierbij wordt
gedacht aan het wassen van het materiaal
door verpomping en door spoeling met
water, waarna het opnieuw gebruikt kan
worden.

0,1 m/h in korte tijd een duidelijke
weerstandstoename. Oorzaak hiervan is
onder andere de aanwezigheid van biomassa
in het effluent van de langzame zwavel-/
kalksteenfilters, in combinatie met het
relatief fijne materiaal, waarmee het
meeloopfilter isgevuld.
Demonstatie-installatie
Het uitzicht op positieve resultaten met het
ontwikkelde proces op praktijkschaal was
gezien de behaalde resultaten met de proefinstallatie zodanig gunstig dat besloten istot
de bouw van een demonstratie-installatie
met een capaciteit van 35 m 3 /h.
Deze installatie bestaat uit:
— Vacuümontgasser
—Langzaam zwavel-/kalksteenfilter
— Cascade
— Infiltratievijver
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Afb. 6 - De vacuümontgasser(35m3/h)
voorde
verwijdering vimstikstof enzuurstof uithetiedenitrificeren
grondwater.

1 à 2 mg/l en het zuurstofgehalte tot
0,5 à 1mg/l kan worden teruggebracht.
Ter vergelijking iseen parallel onderzoek
uitgevoerd in een tweede langzame
zwavel-/kalksteenfilter, gevoed met niet
ontgast water. Dit filter blijkt na50 dagen het
nitraat niet geheel meer te verwijderen.
Daarentegen verwijdert het filter gevoed met
ontgast water na 200 dagen nogsteeds het
nitraat voor 100%. Ook iser nauwelijks
enige toename van deweerstand opgetreden.
De experimenten met de meeloopfilters
vertonen bij een (in)filtratiesnelheid van

Vacuümontgasser
De vacuümontgasser bestaat uit een
cylindrisch vat met een hoogte van 5 men
een diameter van 0,8 m. Ter verbetering van
de stofoverdracht is3 mvulling met
Pall-ringen (50 mm) aangebracht. Dedruk in
de ontgasser wordt ingesteld met behulp van
een waterringpomp. Voor het ontwerp is
gebruik gemaakt van de ervaringen met de
vacuümontgasser welke voorde verwijdering
van methaan door de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant is gebruikt.
Langzame zwavel-Ikalksteenfilter
Het langzame zwavel-/kalksteenfilter is
opgebouwd uit prefab betonelementen en
geplaatst op een betonnen vloer.
Lengte, breedte en diepte van het filter zijn

Afb. 7 - Hel langzame zwavel-/'kalkstecnfilter (35 m3lh) tijdenshel vullen.

Bij de voorgaande kolomexperimenten met
een snelheid van 0,5 m/h isde nagestreefde
looptijd van één jaar nogjuist niet bereikt.
Om deze reden isde filtratiesnelheid
verlaagd van 0,5 naar 0,25 m/h.
Meeloopfilteropstelling
Een gedeelte van het effluent van het
langzame zwavel-/kalksteenfilter wordt naar
een installatie met vier meeloopfilters
gevoerd. In deze meeloopfilteropstelling
wordt de infiltratie in de bodem bij verschillende filtratiesnelheden gesimuleerd.
Hiermee wordt op snelle wijze een indruk
verkregen van de mate waarin verstopping
van de bodem tijdens infiltratie kan optreden.
Resultaten proefinstallatie-onderzoek (fase2)
In de proefinstallatie blijkt dat door
vacuümontgassing het stikstofgehalte tot
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Paassen van het KIWAvoorhun enthousiaste
bijdrage aan het project.
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Afh. 8 - De infiltratievijver met cascade.

respectievelijk 20 meter, 7 meteren2 meter.
Het ingevoerde water wordt verdeeld via
PVC-pijpen met gaatjes met een diameter
van 2 mm waarover tijdens bedrijf een
drukval van 0,5 m plaatsvindt om een goede
verdeling te waarborgen.
Op de pijpen ligt0,3 mgrint (4,8tot 9,6 mm)
waarop het mengsel van zwavel (2 tot 6 mm)
en kalksteen (2 tot 5 mm) is aangebracht.
Cascade
De cascade bestaat uit 3overstorten met een
hoogte van elk 0,7 mvoor beluchtingvan het
water. Een eventuele oververzadigde
hoeveelheid stikstof wordt hierbij tevens
verwijderd, waardoor tijdens infiltratie
verstopping van de bodem door ontgassing
voorkomen wordt.

eenvoudige en betrouwbare techniek kan zijn
voor de verwijdering van nitraat uit grondwater. De toepassing van deze techniek is
echter beperkt tot situaties waarin grondwater met een laagsulfaatgehalte aanwezigis
en infiltratie mogelijk is.
c. De ervaringen met de sinds kort in bedrijf
zijnde demonstratie-installatie zullen de
komende twee jaren moeten aantonen, dat
het proces inderdaad in de praktijk aan de
verwachtingen voldoet.

Infiltratievijver
Na de beluchting vindt infiltratie plaats via
een vijver met een oppervlakte van 2000 m2.
Het water dat met een snelheid van
circa 0,1 m/h infiltreert, wordt na een
verblijftijd van circa 3 maanden viawinningsputten onttrokken. In het pompstation
dr. J. H. van Heek wordt dit tenslotte
gemengd met hetwater vandeandere putten.

Verantwoording
Het beschreven project wordt uitgevoerd in
het kader van het VEWIN-speurwerkprogramma. De Directie Drink- en Industriewatervoorziening van het Ministrie VROM
ondersteunt dit project met een financiële
bijdrage.
Dankzij de intensieve samenwerking tussen
de NV Waterleidingmaatschappij Oostelijk
Gelderland, de Stichting Waterlaboratorium
Oost en het KIWA NV ishet mogelijk
gebleken om binnen twee jaar na aanvang
van het project, de noodzakelijke
experimenten met een proefinstallatie uit te
voeren en een demonstratie-installatie te
realiseren.

Samenvatting en conclusies
a. Op dit moment zijn er geen technieken
beschikbaar voor de verwijdering van nitraat
uit grondwater welke in de praktijk gedurende een voldoende lange periode
hebben bewezen eenvoudig, betrouwbaar en
goedkoop te zijn.
b. Onderzoek met een proefinstallatie heeft
aangetoond dat het zwavel-/kalksteenproces
in combinatie met vacuümontgassing en
infiltratie van hetgedenitrificeerde watereen
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Noodkreet Hengelo over
vervuiling landbouwgrond
De gemeente Hengelo wil dat het boeren
mogelijk wordt gemaakt acht hectare vervuilde landbouwgrond in de gemeente braak
te laten liggen zonder daar zelf financieel de
dupe van te worden. Ze doet daarom een
dringend beroepopdevaste Kamercommissie
voor Milieubeheer, Landbouw en Volksgezondheid bij de betrokken bewindslieden
aan te dringen op maatregelen waardoor de
grond voor het plantseizoen 1987 niet meer
kan worden gebruikt en boeren schadeloos
worden gesteld.
Het gaat om landbouwgrond die is aangetast
door hexachloor-cyclohexaan en kwik.
Enkele boeren gebruiken de grond al uit
eigen beweging niet meer voor landbouw.
Hoewel de minister vanVROM erkent dat de
bewuste grond moet worden gesaneerd
weigert hij de boeren schadeloos te stellen
voor hun maatregelen tot de grond gereinigd
is. Zo'n tijdelijke beheersmaatregel past
volgens de minister niet in de Interimwet
Bodemsanering en zou een precedent
scheppen.
Het ministerie van VROM heeft inmiddels
aangekondigd met dat van Landbouw na te
gaan of er toch een regeling iste treffen voor
de gedupeerde boeren. Met de gemeente
Hengelo vindt de provincie Overijssel dat de
Rijksoverheid - gezien het risico voor de
volksgezondheid - voor maart 1987 een
beheersmaatregel moet nemen. Er is
overigens nog geen methode ontwikkeld om
de grond te zuiveren van hexachloor-cyclohexaan en kwik. Op dit moment worden
Produkten vandebewuste landbouwterreinen
op last van VROM streng gecontroleered
door de Keuringsdienst van Waren.

