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waterput.Tengevolgevandeondergrondse
ontijzering blijktookdemicrobiologische
omzettingvanammoniumnaatnitraat
(=nitrificatie) inhetvoorfilteivaneenklassiekegrondwaterzuiveringsterkteverbeteten.
DezewaarnemingdeedHydronZuid-Holland
voorheteerstophetzuivetingsstation van
Nieuw-Lekketland,waatnadezeconstatering
alsnelbekendwerdalshet'Wondervan
Nieuw-Lekkerland'.

Het'wondervan
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Bijondergrondsebeluchting,eenmildevormvanondergrondsontijzeren,wordtijzeruitgrondwater
indebodemverwijderd.Eenonverwachteffectvanondergrondsebeluchtingisdathettijdensde
opwerkingtotdrinkwaterdenitrificatiemzand/tlterssterkkanverbeteren.VoorHydronZuidHolland isdatgegevenvangroot belang,omdatdeammomumbelastingindezuiveringhoogen
geregeldproblematischis.DezedrinkwatermaatschappijheeftsamenmetWagemngenUniversiteit
eenonderzoekuitgevoerdominzichttekrijgenmdejysisch-chemischeenmicrobiologischeejfecten
vanondergrondsebeluchting.Daarbijwerddevormingvanijzercolloïden indewaterputbestudeerd
endepotentieelmobieleijzercolloïdenjracttegemeten.Decolloïdenzijnbestudeerdinhetlaboratorium enmhetveld.Deresultatenvandestudiemakenhetaannemelijk datijzercolloïdeneen
verbindingvormentussenondergrondsebeluchtingendeverbeterdenitrificatie ineenzand/ilter.
OpmeerderezuiveringsstationspastHydronZuid-Holland detechniekinmiddelsmetsuccestoe.
Ondergrondsebeluchting:Pokonvoordezuivering.
HydronZuid-Holland produceerthaar
drinkwaterinhetveenweidegebiedvanZuidHolland,waarhetgewonnen(oever)grondwateroverwegendsterkanoxischis.Hierdoor
bevathetopgepompteruwewaternaast ijzer
e
n mangaanookammoniumenvaak
methaan.Intabel1 staatdegemiddeldekwaliteitvanhetruwewatervanzuiveringsstation
DePutinNieuw-Lekkerland,eenkarakteristiekzuiveringsstationvoorHydronZuidHolland.Vooraldeverwijderingvanammoniumvormtvanoudshereengeregeldebron
v
anzorgvoorhet drinkwaterbedrijf'.
Ineenanaërobegrondwaterput komt ijzer
indegereduceerdevorm(Fez+)voor.Omdit
grondwatetalsbronvoordrinkwaterte
kunnengebruiken,kanhetijzeralinde
ondergrondvcrwijderd wordendoorde
toepassing vanondergrondseontijzeting.Bij
Tabeli.

Concentratiesvanenkeleelementeninhet
ruwwatervanzuiveringsstationDePut,
Nieuw-Lekkerland(2001-2004).

ammonium
ijzer
mangaan
methaan

4.5
2.7
0,48
1,0

mg/l
mg/i
mg/l
mg/l

deondergrondseontijzeting wordteen
hoeveelheidzuuistofhoudend drinkwater
tetuggepomptineenanaërobegrondwaterput.Doordetoedieningvan zuurstofhoudendwaterwordthetgereduceetdeijzergeoxideerdtotFe3+.Alshetgtondwatetweerwordt
opgepomptvoordedrinkwaterbereiding,is
eendeelvanhetgeoxideetdeijzerindevorm
vanijzer(hydr)oxideneergeslagenindegrond-

Aft, r

Indezeperiode(zorond1980)haddedrinkwatersectorinNederlandbredeinteresseinde
mogelijkheden vootvetbeteringvandezuiveringenhettegengaanvanputverstoppingdoor
periodiekinfiltratievan zuurstofhoudend
drinkwater.VEWINvoerdeeenSpeurwerkprogrammauit,eneenflinkaantaldrinkwaterbedrijvenenhetRIDnamenvan1979tot1983
actiefdeelaandeKiwa-werkgroep'Ondergrondseontijzering'.Deoverheid,bijmonde
vanministerWinsemius(Milieubeheet),hield
echterdeverdereontwikkelingvanondergrondseontijzeting tegenuitvreesvoor
bodemverontreiniging.Ooknunoghoudtde
ProvincieZuid-Hollandsterkvastaanhetvoorzorgsprincipe.OmdezeredenheeftHydron
Zuid-Hollandeenveelmilder infiltratieregime
ontwikkeld,terwijlandetewatetbedrijven
ondergrondsontijzetentoepassenomhetijzer
geheelindebodemtelatenneetslaan Dooreen
beperkteinbtengvanzuuistofhoudend watet
ineenwinputblijvenslechtsenkeleprocenten
vanhetinhetgrondwateropgelosteijzerinde
bodemachter.
Zelfsindezeextensieve /ormleidtdetechniektoteenspectaculaiteverbeteringvanhet
bovengtondsenitrificatieptoces.Omdit
crucialeonderscheidrenopzichtevanondergrondseontijzering tebenadrukken, noemt
HydtonZuid-Hollanddezetoepassingondergrondsbeluchten.

Ondergrondsbeluchtenindepraktijk:analyseresultatenvandeammoniumconcentraneinhetinfluenten
effluentbytoepassingenstopzettingvanondergrondsebeluchtingopzuivenngsstationLekke?kerk
(Schuwacht).
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Opnamenvaneenelektronenmicroscoop(SEM)vanijzerkoudendecolloïdendiebemonsterdzijnindebeluchtegrondwaterput.BeeldAis100maalverdroot,B1000maal,C10.000maal
enD25.000maal.Dediametervandeijzerhoudendecolloïdenvarieerdetussende0.3en1urn.

Opeenanderzuiveringsstation(SchilwachtinLekkerkerk)isondergronds beluchten
gedurendeeenproefvantweejaar toegepasten
daarnaenigejarengestopt.Dezeproefisin
nauwesamenwerkingmetdeProvincieZuidHollanduitgevoerdinhaarrolalsvergunningverlener.Afbeelding 1 laatzienhoedeammoniumverwijdering verbetert tijdens
ondergrondsbeluchtenenweerterugvaltna
beëindigingervan.Duidelijk isteziendathet
effect opdenitrificatienietaaneenveranderendammoniumgehalte inhet ruwwater
(influent) kanwordentoegeschreven.
Tevensblijkt heteffect vanondergrondse
beluchtingbijeenherhaaldetoepassingtot
eenzeersnelle(hernieuwde)ammoniumverwijderingteleiden.Hetlijktalshetwarein
hetgeheugenvanhetsysteemtezijn gegrift.
Depositieveeffecten vanondergronds
beluchtenzijnreproduceerbaarenovertuigend.Het'WondervanNieuw-Lekkerland'kan
alseenempirischemethodeworden ingezet
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omeenslechtverlopendnitrificatieproces in
eenvoorfilter teverbeteren.
DetoepassingvanondergrondsebeluchtinginNederlandiszoalsgezegdnietonomstreden.Hetaccumulerenvan ijzerneerslag
rondomeengrondwaterpurendemogelijke
vastleggingvanzwaremetalenisdaarbij het
onderwerpvandiscussie2'.Uitgeohydrochemischemodelleringblijkt datdevastleggingvan
arseenoplangetermijnzeerbeperktis3'.
Grondwater-enbodemonderzoek(insamenwerkingmetKiwa)inhetiiwloedsgebiedvan
deondergrondsbeluchtenput ondersteunen
ditbeeld.Opbasisvandegunstigeuitkomsten
heeft deProvincieZuid-Holland begin2004
vergunningverleendvoortoepassingvan
ondergrondsbeluchtenophetzuiveringsstationSchuwacht.Deprovincieblijft de
ontwikkelingdekomendejaren nauwgezer
volgen.
Ommeerinzichttekrijgeninzowelde
fysisch-chemische enmicrobiologische

processendieoptredentijdens deondergrondsebeluchting,heeft HydronZuidHollandsamenmetdeuniversiteitvanWageningeneenonderzoekuitgevoerd.De
resultatenkunnenvervolgensgebruikt
wordenomeenbovengrondsemethodeM
ontwikkelendiehetnitrificatieproces ineen
voorfilter verbetert,zonderdatdaarbijde
ondergrondwordtbelast*.Het praktijkonderzoekopSchuwacht.zowelalshet(promotie)onderzoekbijWageningenUniversiteitisals
BTS-projectgesubsidieerd doorSenter(MinisterievanEconomischeZaken).
Kiemenhypothese
Opvallend aanhetpositieveeffect van
ondergrondsebeluchtingophet nitrificatieprocesisdatdefeitelijke ingreepenhet effecr
ophetnitrificatieproces intijd enplaatsvan
elkaargescheidenzijn.
Ookishetopmerkelijk datondergrondse
beluchtingopzicheen fysisch-chemisch
procesis,terwijl hetnitrificatieproces een
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louter microbiologischprocesis.Opgrondvan
dezetweewaarnemingen eneenvooronderzoekisdevolgendehypothese geformuleerd4':
Doorondergrondsebeluchtingontstaanzeer
kleineijzerhoudende deeltjes:colloïden.Deze
zijnvooreendeelmobielenkomenvervolgens
inhetvoorfilterterecht.Volgensdehypothese
vormendezecolloïdendaareenneerslag,die
eengeschikteoppervlaktebiedtvoordevestigingvanactievepopulatiesvan nitrifïcerende
bacteriën.Omdatijzerhoudende colloïdeneen
hoofdrolspelenindezehypothese,isditde
kiemenhypothese genoemd.
Onderzoek van Wageningen
Universiteit
Deeerstevraaginhetonderzoekwasofhet
basisingrediëntvandekiemenhypothesemobieleijzerhoudende colloïden-kunnen
ontstaan alsgevolgvanondergrondsebeluchting.DerechtstreekseoxidatievanFe2+tot
yzer(hydr)oxiden[homogeneoxidatie]
verlooptonderdeomstandighedenzoalszein
grondwater tevindenzijn,ergtraag.Vanhet
gevormdeijzer(hydr)oxide isechterbekenddat
hetdeverdereoxidatievanFe2+kankatalyseren(autokatalyse).AlsdepHvanbijvoorbeeldgrondwater hogerdan7is,danvindt
zowelhomogenealsookautokatalytische
oxidatievanFe2+plaats.DesomvandehomogeneenautokatalytischeoxidatievanFe2+
Wordteenheterogeenoxidatieprocesgenoemd.
DehomogeneoxidatievanFe2+leidttotde
vormingvankleine,zeermobieleijzercolloïden.DeautokatalytischeoxidatievanFe2+
daarentegenleidttotdegroeivandecolloïden,
waardoordezedeeltjes eerderkunnenneerslaan.
Uitlaboratoriumexperimentenbleekdat
nochdezuurstofconcentratie nochdeaanwezigheidvanandereelementeneensignificante
invloedhebbenopdehomogeneoxidatiesnelheid.Daarentegenisdeautokatalytische
oxidatiewelafhankelijk vandezuurstofconcenttatie;hoelagerdezuurstofconcentratie, deste
'angzamerdeautokatalytischeoxidatie.Ookde
samenstellingvanhetgrondwaterhadeen
grooteffect opdeautokatalytischeoxidatie.De
toevoegingvanfosfaat, mangaan,silicaatof
opgelosteorganischekoolstofofcombinaties
hiervanresultt-:rdenineenafname vandesnelheidwaarmeehetautokatalytischeoxidatieprocesverliep.Alsdezeresultatenworden
v
ertaaldnaareengrondwatersysteem metpH
Stoterdan7,danmagwordenaangenomendat
deondergrondsebeluchtingleidttotde
vormingvanpotentieelmobieleijzerhoudende
colloïden5'.
Dezeresultatenvanhet laboratoriumonderzoekzijngetoetstineenveldonderzoek,
Waarbijinbeluchteenonbeluchtegrondwa-

terputtenijzerhoudende colloïdenwerden
bemonsterdvoordathetwaterhetzuiveringsstationingepomptwerd.Deresultatenvanhet
veldexperiment lieteninderdaadziendatde
ondergrondsbeluchtegrondwaterput meer
ijzerhoudende colloïdenbevattedandenietbeluchtegrondwaterput.Bovendienisdaadwerkelijkeendeelvandecolloïdenvoldoende
mobielominhetopgepomptegrondwaterde
waterzuiveringtekunnenbereiken.
Devolgendestapwasomde ijzerhoudende
colloïdendieinhetveldbemonsterdwaren,te
karakteriseren.Uitdechemischeanalysebleek
datdeijzerhoudende colloïdenbehalveijzer
(39%±8%)ookfosfaat, calciumennatrium
bevatte.Hetijzerindecolloïdenwasvoornamelijkaanwezigingeoxideerdevorm(FeJt).
•Uitdeaanvullendeelementanalysemet
behulpvanelektronenmicroscopie(SEMEDAX)bleekookmangaangeassocieerdtezijn
metdecolloïden.Debeeldenopdepagina
hiernaastlatendeijzerhoudende colloïden
ziendiezijnafgevangen opeenglaskorrel.
Synthetische analoog
Ophetmomentdatdechemischesamenstellingvandeijzerhoudendecolloïdenuithet
veldwasgekarakteriseerd werdhetmogelijk
omeensynthetischeanaloogineenlaboratoriumopstellingtemaken.Desamenstellingvan
hetijzerhoudendedeeltjeweerspiegelt daarbij
desamenstellingvandeoplossingwaarinhet
deeltjegevormdis.Daaromkondegemiddelde
samenstellingvanhetgrondwater,zoalsdat
voorkomtophetzuiveringsstationinNieuwLekkerland,gebruiktwordenalsrichtlijn bij
hetmakenvaneensynthetischeanaloog.De
synthetischecolloïdenzijnopgrondvanzowel
morfologische kenmerkenalsdechemische
samenstellingvergelekenmetdeijzerhoudende
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colloïdendiezijnbemonsterdindegrondwaterput.Synthetischecolloïdendiegevormd
wordenineenoplossingmetijzer, fosfaat,
mangaan,silicaatenopgelostorganischstof
komendaarbijhetmeestovereenmetde
natuurlijkecolloïdenuitdebeluchtegrondwaterput*'.
Deresultatenvandelaboratoriumproeven
endeveldproeftonenaandat ijzercolloïden
ontstaanbijondergrondsebeluchting,die
mobielgenoegzijnomindewaterzuivering
terechttekunnenkomen.Vervolgensis
getoetstofdesynthetische ijzerhoudende
colloïdeneenpositiefeffect hebbenophet
nitrifïcatieproces.Voorditexperimentisop
laboratoriumschaaleenaantalvoorfiltersnagebouwd.Devoorfilters vanhetzuiveringsstatinninNieuw-Lekkerlandzijndaarbijals
uitgangspuntgebruiktvoorhetontwerpvan
demodel-voorfilters.Metdezevoorfilterswerd
synthetischanaëroobgrondwatergezuiverd,
datinhetlaboratoriumwerdbereid.Demodelvoorfilterswerdenwatbetreft desamenstelling
vanhetgrondwater,belasting,spoelregimeen
toepassingvanondergrondsebeluchtingop
eenvergelijkbaremanierbedrevenalsdevoorfilters inhetzuiveringsstationinNieuwLekkerland.Bijeenaantalvoorfilters werdende
synthetischecolloïdenaanhettezuiveren
grondwatertoegevoegd.Indemodel-voorfilterswaardesynthetischeijzercolloïdjn aan
werdentoegevoegd,verliephet nitrifïcatieprocessignificant beter(afbeelding 2).Navier
maandenlooptijdwerdintotaaltienprocent
(±3%)meerammonium omgezetdaninde
model-voorfilterszonderdesynthetische
colloïden7'.
Vervolgonderzoek
Hetexactemechanismeachterhet
'WondervanNieuw-Lekkerland' ismetdeze

Cumulatieveammoniumverwydenrujindeaan-enafwezigheidvanijzercolloïdenalsfunctie-'ande rijd.
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studienognietgeheelopgehelderd.Deresultatenmakenhetechteraannemelijk dat
mobieleijzerhoudende colloïdendeverbindingvormentussendeondergrondsebeluchtingbuiteninhetveldenhetpositieve effect
ophetnitrificatieproces inhetvoorfilter inhet
zuiveringsstation.Aanwijzingen bestaandat
metnamehetoppervlakvande ijzerhoudende
colloïdeneensleutelrolkanspelenbijde
beschikbaarheidvanopgelostijzerofdehechtingvannitrificerendebacteriënaanhet filtermateriaal.Hetoppervlakvandeijzercolloïden
kandeoxidatievanFe2+katalyseren.DeautokatalytischeoxidatievanFe2+zalnaarverwachtingdenitrificatiebeïnvloeden,omdatvoorde
nitrificarieopgelost ijzeressentieelisals
sporenelement.
Deoppervlakteladingvandeijzercolloïden
kaneengroterolspelenbijdehechtingvan
nitrificerende bacteriënaanhet filtermateriaal.
Daarbijishetvanbelangde(netto)oppervlakteladingofoppervlaktepotentiaal tebepalen
vandeijzerhoudende colloïdendieontstaanals
gevolgvanondergrondsebeluchting.
VoordezuiveringinNieuw-Lekkerland
geldtdatmetnamehet(molaire)aandeelvan
calcium,fosfaat enmangaaninde ijzerhoudendecolloïdenzichandersverhoudtdanin
hetanorganischeslibdatinde voorfilters

ontstaat.Hoeweldeminerale samenstelling
slechtseenruwekarakteriseringvandebeide
soortendeeltjes is,geeft hetwelaandatijzerhoudendecolloïdendieontstaanalsgevolgvan
ondergrondsebeluchtingwezenlijklijkente
verschillenvandeijzerhoudende deeltjes die
ontstaan inhet voorfilter.
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*

Persluchtinjectie met een lans inderuwwaterleiding was
deeerste,niet succesvolle bovengrondse nabootsing. De
zuurstojinbreng was testerk, wat vervuiling van de
leiding totgevolg had.
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