Vspectenvan de waterkwaliteit in het IJsselmeergebied

Inleiding
n het IJsselmeergebied kunnen de volgende
neren of meerdelen worden onderscheiden:
afb. 1.)
— Oostelijke Randmeren (Drontermeer,
feluwemeer, Wolderwijd, Nuldernauw)
— Zuidelijke Randmeren (Eemmeer, Gooineer)
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— Markermeer en IJmeer
— Kleine IJsselmeer (inclusief Ketelmeer)
DeOostelijke en Zuidelijke Randmeren,

J. A. W. DE WIT
RIZA
Lelystad

iet IJmeer en het Markermeer zijn recent
mderwerp van studie geweest van de
werkgroep Sanering Randmeren. Dit heeft
eresulteerd in een rapport 'Aanbevelingen
3t Sanering van de Randmeren' dat aan de
Minister van Verkeer en Waterstaat is
oorgelegd.
)e mogelijkheden tot verbetering van de
waterkwaliteit van het Kleine IJsselmeer
n het aangrenzende Ketelmeer en Zwarte
ieer worden thans bestudeerd in het kader
an de Werkgroep Sanering IJsselmeer.
)oor de genoemde werkgroepen is onderïeer geïnventariseerd welke funkties van
elang zijn voor de verschillende meerdelen,
ien aantal van deze funkties stellen eisen
an de waterkwaliteit:
de visserij
de drinkwatervoorziening
de recreatie
de landbouwwatervoorziening
de industriewatervoorziening (proceswater)
de ecologische funkties (aquatisch leven).
i het concept Indicatief Meerjaren
rogramma 80-84 wordt een overzicht
egeven van waterkwaliteitsdoelstellingen,
ieverband houden met de funkties van
et oppervlaktewater. Onderscheid wordt
aarbij gemaakt in een algemene waterwaliteitsdoelstelling en meer specifieke
'aterkwaliteitsdoelstellingen.
)e algemene waterkwaliteitsdoelstelling
'ordt aangeduid als de basiskwaliteit.
üermee wordt beoogd een minimum, of
in bodem aan te geven in het geheel van
'aterkwaliteitsdoelstellingen, waardoor
lerzijds een zekere bescherming wordt
îboden voor de ecologische funktie van het
ater en anderzijds een zekere mate van

Afb. 1 - De meerdelen van het IJsselmeergebied.

bescherming wordt geboden voor de
funkties samenhangend met het menselijk
gebruik.
Daarnaast zullen specifieke waterkwaliteitsdoelstellingen moeten worden aangegeven
voor de optimale bescherming van
specifieke funkties. In het kader van de
EEG zijn voor een aantal van deze doelstellingen richtlijnen van kracht waar de
lidstaten zich aan dienen te houden. In
deze richtlijnen worden de minimaal na te
komen waarden voor de van belang zijnde
parameters gegeven. In de nationale wetgeving, die op dit punt nog nader gestalte
zal moeten krijgen, kunnen wel strengere
normen worden vastgesteld.
Voor het IJsselmeergebied zijn de richtlijnen van belang voor de funkties drinkwatervoorziening, zwemwater en viswater.
Daarnaast kan sprake zijn van specifieke
doelstellingen gericht op het verkrijgen
van een gewenst aquatisch ecosysteem.
Wanneer de waterkwaliteit in de meren
wordt bezien in het licht van de funkties
dan kan worden geconstateerd dat het op
de eerste plaats het eutrofiëringsprobleem
is dat beperkingen oplegt aan de optimale
vervulling van funkties. Daarbij kan gedacht

worden aan zaken als: een grote en eenzijdig samengestelde algenbiomassa, beperkte
doorzichten en grote pH en Os schommelingen.
In deze bijdrage zal daarom de eutrofiëringsproblematiek centraal staan. Het karakter
is daarbij in hoofdzaak beschrijvend,
waarbij de verschillende meerdelen in
vogelvlucht de revue zullen passeren.
Aandacht zal worden besteed aan faktoren
die in belangrijke mate bepalend zijn voor
de waterkwaliteit van de onderscheiden
meerdelen.
Bij de beschrijving van de waterkwaliteit
is gebruik gemaakt van de gegevens van het
meetnet voor het routinematig waterkwaliteitsonderzoek in het IJsselmeergebied,
uitgevoerd door het RIZA, in samenwerking met direktie Zuiderzeewerken.
2. Oostelijke Randmeren
De oostelijke randmeren Drontermeer/
Veluwemeer en Wolderwijd/Nuldernauw
zijn thans onderwerp van een water- en
stoffenbalansonderzoek. Hierover is elders
reeds mededeling gedaan [1,2] terwijl ook
over de waterkwaliteit in het verleden reeds
uitvoerig is gerapporteerd [3]. Volstaan
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wordt met het kort aanduiden van de
huidige situatie en welke aktiviteiten
ondernomen worden om hierin verbetering
te brengen.
In tabel I worden enkele waterhuishoudkundige karakteristieken gegeven voor de
oostelijke randmeren, alsmede de Pbelasting.
N0 3 -N
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TABEL I - Enkele waterhuishoudkundige
karakteristieken en de P-belasting van de randmeren.
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De meren zijn vrij ondiep. Door defosfatering van het afvalwater van Harderwijk
en Elburg en nazuivering van het effluent
van Elburg door middel van een rietveld is
de externe P-belasting van het Veluwemeer
sinds kort flink teruggebracht. Toch leidt
een relatief lage P-belasting zoals bij het
Wolderwijd niet direkt tot een aanvaarbare
kwaliteit van het meerwater.
Om hiervan een indruk te geven is in tabel II
voor een aantal parameters de gemiddelde
waarde voor het zomerhalfjaar 1978
weergegeven. Ter vergelijking is in de tabel
tevens aangegeven wat in het IMP 80-84
wordt voorgesteld als basiskwaliteit voor
enkele parameters die samenhangen met de
eutrofiëring. Overigens moet hierbij worden
opgemerkt, dat deze grenswaarden niet het
einddoel vormen van de eutrofiëringsbestrijding.

Afb. 2 - De waterkwaliteit in het Gooimeer (IJ 125)

Opvallend zijn de hoge chlorophylgehalten
en het geringe doorzicht in beide meren,
terwijl met name in het Veluwemeer
vooral in de zomer zeer hoge ortho-fosfaat

De dominante algensoort in beide meren
is Oscillatoria agardhii, een blauwalg, welke
goed blijkt te overwinteren. Hierdoor is
meteen in het voorjaar reeds een grote
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en totaal-fosfaatgehalten worden aangetroffen.
Uit balansonderzoek is gebleken, dat deze
hoge fosfaatgehalten met name een gevolg
zijn van de zgn. interne P-belasting. Een
mogelijke verklaring voor de sterke afgifte
van fosfaat door het bodemslib in de
zomermaanden is de volgende:

TABEL II - De waterkwaliteit, gemiddeld over het zomerhalfjaar 1978, voor de verschillende meerdelen van het IJsselmeergebied.
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algenpopulatie aanwezig, die bovendien
zeer snel een zodanig milieu weet te
realiseren (hoge pH), dat een belangrijke
P-afgifte uit de bodem op kan treden.
Teneinde deze vicieuze cirkel te doorbreken is najaar 1979 gestart met het doo:
spoelen van het Veluwemeer gedurende h
winterhalfjaar met water uit Flevoland,
door gebruik te maken van het gemaal
Lovink bij Harderwijk. Dit water is arm
aan fosfaat en bevat weinig algen. Hoewel
zowel met betrekking tot het fosfaatgehalte, het chlorophylgehalte als het door
zicht reeds belangrijke verbeteringen
vallen waar te nemen, is de belangrijke
vraag nu of deze uitgangssituatie zal leidei
tot een verbeterde algensituatie in de
komende zomermaanden.
Teneinde anderzijds meer inzicht te krijgei
in het proces van P-nalevering onder
veldomstandigheden zal in samenwerking
met TH-Twente een projekt worden
gestart, bestaand uit veld- en laboratorium
onderzoek, waarmee wordt beoogd te
komen tot een beschrijving van het
mechanisme van interactie tussen water en
bodem met betrekking tot nutriënten.
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3. Zuidelijke Randmeren
Tabel 1bevat eveneens enkele karak-
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eristieke gegevens van de zuidelijke
tandmeren.
n verhouding tot de oostelijke Randmeren
s de gemiddelde diepte iets groter. De
:eer hoge P-belasting van Eemmeer en
Jooimeer is in hoofdzaak (80—90 %)
ifkomstig van de Eem.
n afb. 2 is voor enkele parameters het
'erloop vanaf 1976 in het Gooimeer weerjegeven. Duidelijk is dat zowel het
>rthofosfaat als het totaalfosfaatgehalte
iet gehele jaar op een vrij hoog niveau
ilijft, met een zeer grote variatie in de
oop van het jaar. Dit is mogelijk zowel
en gevolg van verhoogde mineralisatie en
nobilisatie in de nazomer, als van een
ivoerverhoging en daarmee een verhoging
r
an de belasting in de herfst.
)ok voor de opgeloste stikstofverbindingen
mmonium en nitraat is er een duidelijke
eizoenscyclus waarneembaar waarbij in
eder geval in de nazomer sprake is van
tikstofuitputting. Stikstof lijkt dan ook op
lat moment een belangrijke groeibeperkende
aktor te zijn.
)ok groeibeperking door licht zal waarchijnlijk incidenteel van betekenis zijn,
erwijl eveneens de uitwisseling tussen
Jooimeer en IJmeer van invloed zal zijn op
iet chlorophylgehalte.
letgeen is opgemerkt over het Gooimeer
eldt eveneens voor het Eemmeer. Wel
an worden geconstateerd dat er duidelijk
prake is van een gradient met hoge
oncentraties en grote seizoensvariaties in
iet Eemmeer, afnemend in de richting
Jmeer- Markermeer, (tabel II.)

De ontgronde oppervlakte bedraagt in het
Gooimeer 7 %, waarbij het meervolume,
uitgaande van een oorspronkelijk
gemiddelde meerdiepte van ± 2 m, is
toegenomen met ± 40 %. Voor het
IJmeer, bij een verondersteld oppervlak
van 60 km 2 , is dit respectievelijk ± 8 %
ontgrond oppervlak en 45 % toename
van het meervolume, bij een oorspronkelijk
gemiddelde meerdiepte van 2,5 m.
Naar de gevolgen van deze putten voor
de waterkwaliteit en flora en fauna wordt
een onderzoek uitgevoerd onder begeleiding van Commissie Diepe Putten in het
IJsselmeergebied.

periodieke opwoeling van het bodemslib,
maar wellicht meer nog de grote fluctuaties
in helderheid, een belangrijke beperkende
faktor vormt voor de algenontwikkeling.
Het verschil in doorzicht tussen IJmeer en
Markermeer is dan mogelijk een gevolg
van een verschil in ligging t.o.v. de
heersende windrichting (overwegend zuidwest) en het daarmee samenhangende
verschil in strijklengte. Dat ondanks het
verschil in doorzicht ook in het IJmeer
lage chlorophylgehalten worden aangetroffen kan wellicht worden toegeschreven
aan de intensieve uitwisseling met het
Markermeer. De overeenstemming in de
chloridegehaltes wijst ook in deze richting.
De eventuele aanleg van de 2e Oostvaardersdiepdijk zal deze uitwisseling doen
verdwijnen. De eutrofiëringssituatie van het
IJmeer zal dan naar verwachting meer gaan
lijken op die in het Gooimeer.
Behalve de uitwisseling tussen de meerdelen
zijn er ook andere faktoren die mogelijk
kunnen bijdragen tot een verschil in waterkwaliteit. Een daarvan betreft de ontgrondingen ten behoeve van de zandwinning welke met name in het Gooimeer
(Almereput) en het IJmeer (IJmeerput) van
betekenis is.

Met betrekking tot de situatie in de putten
kan het volgende worden opgemerkt:
Gedurende de zomermaanden treedt voor
kortere of langere tijd temperatuurgelaagdheid op in deze putten. In het
hypolimnion is de zuurstofvraag groter
dan de zuurstofaanvoer, die door de aanwezigheid van de gelaagdheid stagneert.
Na verloop van tijd ontstaat zuurstofloosheid in delen van het hypolimnion.
Een ander proces is de mobilisatie van
nutriënten als gevolg van de zuurstofloosheid. Uit bovengenoemd onderzoek is
gebleken dat de mobilisatiesnelheid van

Afb. 3 - De waterkwaliteit in Markermeer en Kleine IJsselmeer, vóór en na de dijksluiting EnkhuizenLelystad.

.Y10

. IJmeer en Markermeer
)pvallend is de grote overeenkomst in
waterkwaliteit tussen het IJmeer en het
Markermeer (tabel II.) Geringe verschillen
unnen deels (ammonium, orthofosfaat)
/orden toegeschreven aan de thans nog
laatsvindende lozing van Amsterdam op
et IJmeer of de uitwisseling met het
Jooimeer. In de toekomst zal overigens het
ffluent van Amsterdam naar het Noordeekanaal worden afgevoerd. Het geïiddelde chlorophylgehalte blijft in beide
ïeren beperkt. Stikstofbeperking in de
azomer en incidenteel P-beperking in
et Markermeer kunnen hiertoe bijdragen
ifb. 3).Het chlorophylgehalte is in het
Imeer zelfs nog iets lager dan in het
Markermeer. Ook in andere jaren is dit wel
econstateerd. Een verklaring ligt niet voor
e hand.
Iet doorzicht in het Markermeer is veel
leiner dan in het IJmeer. Dit is merk'aardig omdat beide meren overwegend
an kleiige bodem hebben.
r
oor het Markermeer lijkt het waarschijnlijk
at het overwegend beperkte doorzicht door
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fosfaat ca. 0,20—0,50 gm - 2 etmaal - 1
bedraagt bij een zuurstofloze putbodem [4
Of dezeinterne P-belasting van betekenis
isvoor detotale belasting van derandmeren isvan velefaktoren afhankelijk.
Genoemd kunnen worden: de diepte van
de spronglaag—eninverband hiermee
het oppervlak van de putbodem dat zuurstofloos kan zijn —,destabiliteit van de
gelaagdheid, enhettijdstip waarop de
nutriënten ter beschikking komen in de
bovenste meters van het meer.
Tenslotte kan nog eenaspekt worden
genoemd inrelatie met deverdiepingen.
Dat is deinvloed dievergroting van de
meerdiepte zelf heeft opdealgendichtheid
Door vergroting van demengdiepte zal de
hoeveelheid beschikbarelichtenergie per
eenheid van algenbiomassa afnemen. Dit
kan leiden tot groeibeperking van de algen
door licht, of dit effekt nogverder doen
toenemen. Dit effekt zalvrijwel zeker een
rol spelen in dezuidelijke randmeren. Het
isechter moeilijk dezeinvloed te onderscheiden van de andere invloeden dieal
eerder zijn genoemd: stikstofbeperkrng en
uitwisseling tussen demeerdelen.
Het Markermeer isrecent als afgesloten
bekken ontstaan door de dijksluiting
Enkhuizen —Lelystad in 1975.Over de
waterkwaliteit van het Markermeer met
betrekking tot de eutrofiëring isin het
voorgaande al eenenander opgemerkt.
Wanneer daar nogiets aantoe wordt
gevoegd, dan ishet vooral interessant dit t<
doen aan de hand van de ontwikkelingvan
dewaterkwaliteit inhet Markermeer
(IJ 102)vóór enna dijksluiting (afb. 3).
Daarbij ister vergelijking eveneens het
verloop van dewaterkwaliteit van een
punt inhet IJsselmeer (IJ 10)gevolgd.
Opgemerkt moet worden dat reedsvóór
1975 het dijkvak Enkhuizen-Enkhuizerzai
gereed was. .

^-doorzicht
I

Het ortho-fosfaatgehalte in het Markermeer lijkt na dijksluiting ietslager, waarbij
vaker een absoluut minimum optreedt. In
het Kleine IJsselmeer is duidelijk sprake
van eentoename van het gehalte de laatste
jaren, wat mogelijk samenhangt met
dijksluiting. Hier wordt later nog opteruggekomen.
Ook bij totaal-fosfaat lijken dezetenderize
aanwezig.
Met betrekking tot ammonium zijn de
gevolgen van dijksluiting gering geweest.
Weleenzeer duidelijk effekt kan worden
geconstateerd bij nitraat. Het wintermaximum van ongeveer 3mg/l isteruggebracht tot ruim 1mg/l. Anderzijds lijkt
hetwintermaximumvan het nitraatgehalte
in het Kleine IJsselmeer tezijn toegenomei
Doordat in het routineonderzoek een
systematische tijdreeks van chlorophyl voc
degehele beschouwde periode ontbreekt, i
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IJsselmeer is de IJssel. Uit een water- en
stoffenbalansinventarisatie over de jaren
1976 t / m 1978 blijkt, dat gemiddeld 78 %
van de wateraanvoer en 88 % van de
fosfaatbelasting afkomstig is van de IJssel
[5]. Met betrekking tot de ontwikkeling van
de waterkwaliteit van het Kleine IJsselmeer
is dan ook op de eerste plaats interessant
wat de ontwikkeling is geweest van de
kwaliteit van de IJssel.
In afb. 4 is voor enkele parameters het
jaargemiddelde-gehalte van de IJssel bij
Kampen weergegeven. Ook het verloop van
de waterkwaliteit bij het drinkwaterinnamepunt Andijk is vermeld (gegevens afkomstig
van PWN).

iet niet mogelijk na te gaan of de afname
r
an de stikstofbelasting in het Markermeer
nig effekt heeft gehad op de gemiddelde
»fmaximale algenbiomassa.
Joewel voor de eutrofiëring niet van belang,
sook de ontwikkeling van het chloride;ehalte interessant om te vermelden.
)pvallend is de zeer grote schommeling in
iet chloridegehalte van de Kleine IJsselmeer.
)it wordt ook aangetroffen in het
Markermeer vóór de dijksluiting. Daarna
ertoont het chloridegehalte een veel
;elijkmatiger verloop, waarbij zowel zeer
terke piekwaarden als lage waarden
chterwege blijven. Over het geheel genomen
an geconcludeerd worden dat het
hloridegehalte van het Markermeer de
fgelopen jaren niet is toegenomen ten
ipzichte van de periode vóór de dijksluiting.
)it is mede een gevolg van het gehanteerde
oorspoelbeleid, waarbij met name in de
omermaanden extra water wordt
igelaten uit het Kleine IJsselmeer. Dit
rater verlaat het Markermeer weer via het
•Joordzeekanaal. De afgelopen jaren
edroeg dit debiet gemiddeld 40—50 m 3 /sec.

Het ammonium-gehalte van de IJssel neemt
sinds het begin zeventiger jaren af. Het
nitraat vertoont een voortdurende stijging,
veroorzaakt door voortschrijdende sanering
in het Rijnstroomgebied en mogelijk ook
toenemende stikstofbemesting en uitspoeling
van landbouwgronden. De stijging van het
nitraatgehalte wordt, weliswaar in mindere
mate, gevolgd in het IJsselmeer zelf. Ook
het zuurstofgehalte van de IJssel is in deze
periode voortdurend toegenomen. Zoals
reeds eerder opgemerkt vertoont het
jaarlijks gemiddelde chloridegehalte van de

. Kleine IJsselmeer
)e belangrijke aanvoerbron voor het Kleine

rivier een grote variatie, welke ook vrij
goed gevolgd wordt door het chloridegehalte van het Kleine IJsselmeer.
Het orthofosfaatgehalte tenslotte vertoont
eveneens een voortdurend stijgende tendens.
Opvallend is dat de laatste jaren ook een
toename van het orthofosfaatgehalte in het
IJsselmeer zelf valt waar te nemen. Dat
wordt duidelijk geïllustreerd in afb. 5 waar
het orthofosfaatgehalte, gemiddeld over de
maanden juni t / m augustus, is geprojekteerd op een lengteas door het IJsselmeer.
De toename in het Ketelmeer en nabij de
Afsluitdijk is van dezelfde grootte. Toch
kan hieruit niet zonder meer een soort
verzadiging worden afgeleid voor de gecompliceerde processen van fysischchemische adsorptie, coprecipitatie en
opname door algen, welke tesamen
verantwoordelijk zijn voor de orthofosfaat
gradient van Ketelmeer naar Afsluitdijk.
Waarschijnlijk speelt ook het wegvallen
van de uitwisseling met het slibrijke
Markermeer een rol. Een aanwijzing
hiervoor is de naar verhouding grotere
stijging in het zuidelijke en middendeel van
het IJsselmeer.
De toename van het orthofosfaatgehalte is
met name voor het noordelijke deel van

[fb. 4 - De ontwikkeling van de waterkwaliteit van de IJssel, en het IJsselmeer.
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Afb. 5-De ontwikkeling vanhet orthofosfaatgehalte — gemiddeld over de maanden juni, juli en
augustus — van Ketelmeer totAfsluitdijk, van1973 t]m 1979.

het IJsselmeer van belang daar fosfaatbeperking inde huidige situatie zeker voor
kan komen. Overigens ishet beeld ten
aanzien van de beperkende faktoren voor
de algengroei indit deel van het IJsselmeer
gecompliceerd omdat ook stikstof, met
name inde nazomer, en vooral ook lichtbeperking een rol kunnen spelen.

anorganische enorganische microverontreinigingen. Ook deze zaken zijn
zeker van belang inhet IJsselmeergebied.
In het rapport van de werkgroep Sanering
IJsselmeer zal hier nader aandacht aan
worden besteed.

Bij de werkzaamheden van de werkgroep
Sanering IJsselmeer staat de eutrofiëringsproblematiek centraal. Onderzocht wordt
thans welke saneringsmaatregelen mogelijk
en zinvol worden geacht en wat de perspectieven zijn. Teneinde deinvloed van de vele
faktoren en gecompliceerde processen die
de algenontwikkeling bepalen meer zichtbaar temaken, wordt overwogen om mede
door het Waterloopkundig Laboratorium
ontwikkelde wiskundige modellen voorde
chemische samenstelling van het wateren
de mogelijke algenbiomassa toe tepassen
op het IJsselmeer. Wanneer de werkgroep
Sanering IJsselmeer daartoe positief beslist,
kan deze studie naar verwachting spoedig
worden aangevat.

1. Uunk, E.J. B. — 1979: Fosfaatbalans voor het
Wolderwijd enhetNuldernauw. H 2 0 (18) 397-402.
2. Hosper, S.H.—1979.De ontwikkeling van
praktische toepassing van grenswaarden voor het
fosfaatgehalte van Nederlandse wateren.
(voordracht symposium Eutrofiëring inNederland,
2/3 oktober '79).
3. Berger, C. — 1975.Deeutrofiëring enhetvoorkomen van Oscillatoria agardhii inde randmeren
van Flevoland. H 2 0 (17) 340-349.
4. Rijkswaterstaat. 2e Interimrapport Diepe Putten
in het IJsselmeergebied. In voorbereiding.
5. Rijkswaterstaat. Rapport van de werkgroep
Sanering IJsselmeer. In voorbereiding.

6. Slotbeschouwing
Hoewel indeze inleiding met betrekking
tot de eutrofiëringsproblematiek vande
verschillende meerdelen slechts enkele zaken
zijn aangestipt, zal duidelijk geworden zijn
dat ieder bekken zijn specifieke problematiek heeft.
Samenhangend hiermee zullen ookde
mogelijkheden tot verbetering zeker niet
eenduidig hoeven tezijn. Daarbij zijn nog
veel vragen open.
Tenslotte moet worden opgemerkt, datin
deze inleiding een aantal aspekten vande
waterkwaliteit onbesproken zijn gebleven,
zoals debacteriële hoedanigheid ende

Literatuur

• • •

23 -27 juni 1980: 10e Int. Conference van
de IAWPR. Inl.: Chichester House, 278
High Holborn, London WC1.
23 t/m 27 juni 1980, Toronto: 10e IAWPB
Congres. Inl.: Mr. Ken Carbonneau,
Conference Services, National Research
Council of Canada, Ottawa, Ontario
M5S 1A4.
1-6 september 1980, Parijs: IWSA-congre
23-25 september 1980, Amsterdam: Conf<
rentie Fresh Water from the Sea.
22-27 september 1980, Amsterdam: Aquatech-tentoonstelling.
20 t/m 24oktober 1980, Wenen: 2nd Eur<
pean symposium on characterization, trea
ment and use of sewage sludge. Inl.: M.P.
L'Hermite Europese Commissie, D G XI
Research, Science and Education, 200 ru«
de la Loi, B-1049 Brussel, België.
1 t/m 3 april 1981, Berlijn: Vijfde congre
van deInt. Ozone Association. Inl.: IOA,
14085 Detroit Avenue, Cleveland, Ohio
444107, USA.
Mei 1981, Lissabon (Portugal): UNUNIDO-IWRA-Symposium 'Managemem
of water resources in water-short
industrialised areas'. Inl.: IWRA, Arenales
2040-7B Buenos Aires, Argentinië.
4 t/m 8mei1981, Utrecht: MachevoMilieu. Inl.: Kon. Ned. Jaarbeurs,
Postbus 8500, 3503 R MUtrecht,
tel. (030) 9149 14.
23 sept, t/m 1 okt.1981, Amsterdam:
Het Instrument. Inl.: Coöp. Ver. 'Het
Instrument', Postbus 152, 3760A D
Soest, tel. (02155) 182 04.

• • •

Debetekenis van het IJsselmeer voor de drinkwatervoorziening

Jij de plannen tot afsluiting en inpoldering
'an de Zuiderzee is destijds niet betrokken
;eweest dat het IJsselmeer dat bij uitvoering
'an die plannen zou ontstaan van betekenis
:ou kunnen worden voor de drinkwater'oorziening in Nederland. Pas in de dertiger
aren kwam deze gedachte pas goed op
;ang en het was de Commissie Drinkwatervoorziening Westen des Lands die in haar
n 1940 verschenen rapport de mogelijkïeden van het IJsselmeer voor dit doel
)fficieel vastlegde.
3at daarvoor wel een aantal maatregelen

IR. J. HAASNOOT,
Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland.

nodig zou zijn, werd duidelijk aangegeven.
Zeel nadruk werd gelegd — uiteraard —
>pde kwaliteit van het IJsselmeerwater,
vaarbij het zoutgehalte de meeste aandacht
:reeg. Heel begrijpelijk, waar het ging om
:en zoet IJsselmeer dat nog maar korte tijd
laarvoor een zoute Zuiderzee was. Daarlaast werd het slib in het IJsselmeerwater —
oen nog van 'onverdachte' kwaliteit — als
:en factor gezien die bij de drinkwater;uivering problemen zou kunnen opeveren.
Us belangrijke voorwaarde voor het
nogelijke gebruik van het IJsselmeer voor
Iedrinkwatervoorziening werd door de
kommissie een daarop gericht zorgvuldig
>eheergenoemd.
'as in 1967werd het IJsselmeer als bron
'oor de drinkwatervoorziening ingeschakeld.
Jet Provinciaal Waterleidingbedrijf van
sïoord-Holland nam toen zijn drinkwaterpompstation Andijk in gebruik. Een instandlouding en, beter nog, een verbetering van
Iekwaliteit van het IJsselmeerwater waren
eer essentieel geworden. Met andere
voorden: het noodzakelijke zorgvuldige
;waliteitsbeheer had actuele betekenis
;ekregen.
Tweeparameters die de bruikbaarheid van
LetIJsselmeerwater voor de drinkwateroorziening in hoge mate bepalen zijn het
hloridegehalte en het gehalte aan voedingstoffen die verantwoordelijk zijn voor de
utrofiëring van het water,
ieide worden overwegend bepaald door de
oeding van het IJsselmeer met water van
ie IJssel, dus door wat de Rijn aan zout,
osfaten en nitraten ons land binnen brengt.
Saneringsmaatregelen van het IJsselmeer
uilen dan ook primair van een sanering
an de Rijn afhankelijk zijn. Maar hebben

we op nationaal niveau de juiste beheersmaatregelen al getroffen?
De Rijnkanalisatie, voor heel wat aspecten
van de Nederlandse waterhuishouding van
groot belang, heeft voor de zoutbelastlng
van het IJsselmeer bepaald geen voordelen
opgeleverd. Want juist in perioden met
lage Rijnafvoeren, en dus met hoge
chloridegehalten, wordt er tegenwoordig
naar verhouding meer water door de IJssel
gestuurd dan vóór de Rijnkanalisatie. In de
droge maanden van 1976 was dat 20 % van
de Rijnafvoer tegen nog geen 10 % in de
droge maanden van 1959. In het hele spel
van de stuwprogramma's en de daarmee
samenhangende maatregelen van peilbeheersing, doorspoeling, afspuiing enz. van
het IJsselmeer (en Markermeer) zal een
minimalisering van de zoutbelasting van
deze drinkwaterbron een zwaar meewegende factor dienen te zijn.
In de EG-Richtlijn voor de kwaliteit van
oppervlaktewater dat bestemd is voor drinkwater wordt voor het chloridegehalte een
streefwaarde van 200 mg/l aangegeven.
Deze, volgens de nieuwe ontwerpaanbevelingen van de VEWIN voor drinkwater zelfs hoge norm, wordt bij
IJsselmeerwater over een langdurige periode
in bijna de helft van de tijd overschreden.
Zou men kans zien het gemiddelde
chloridegehalte met zo'n 40 mg/l te
verlagen — en die mogelijkheden zijn er —
dan zou die overschrijdingstijd tot ongeveer
een kwart zijn gedaald. Daartoe moeten,
naast een mede op de kwaliteit van het
IJsselmeer gerichte optimalisering van de
Afb. I - Pompstation Andijk van het PWN.

waterverdeling, waar mogelijk de interne
zoutbronnen van het IJsselmeer worden
geëlimineerd.
Van de jaarlijkse chloridebelasting van 2900
miljoen kg op het IJsselmeer wordt 1800
miljoen kg door de IJssel aangevoerd. De
Wieringer meer, waarvan het brakke kwelwater met de gemalen Lely en Leemans
op het IJsselmeer wordt uitgeslagen, doet
daar een grote schep bovenop van meer dan
500 miljoen kg, of wel 16kg/sec. De zoutvrachtvermindering die volgens het zoutverdrag door Frankrijk in drie stappen
van 20 kg/sec. moet worden gerealiseerd
en die voor de Rijn van zeer groot belang
is, betekent voor het IJsselmeer niet meer
dan een verminderde toevoer van nog geen
3 x 4 kg/sec. Een vermindering met 16 kg/
sec. door het uitslagwater van de Wieringermeer af te leiden naar de Waddenzee moet
dan geen discussiepunt meer zijn, zelfs niet
als de 'verzachtende omstandigheid' van de
nabije ligging van de spuisluizen bij Den
Oever ten opzichte van de huidige lozingspunten van de Wieringermeer in aanmerking
wordt genomen. Want die spuien in droge
perioden niet zoveel.
Maar de uitkomst van de PAWN-studie
van Rijkswaterstaat zegt over het afleiden
van het Wieringermeerwater: 'niet veelbelovend'. Dat klinkt niet veelbelovend,
maar gelukkig (?) is het drinkwateraspect
in de rekensom van kosten en baten nog
niet betrokken geweest en zou deze
maatregel alleen voor de landbouw niet
zoveel betekenis hebben.
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Een andere noodzakelijke beheersmaatregel is de aanleg van het Oostvaardersdiep,
waardoor het uitslagwater van de zuidelijke
polders niet alleen het Markermeer niet langer zal belasten, maar waardoor ook voorkomen kan worden dat in droge perioden het
IJsselmeer extra met uitslagwater via het
gemaal Colijn wordt of moet worden
belast om het Markermeer te 'ontzien'.
Naast bovengenoemde te treffen interne
maatregelen blijft uiteraard de sanering van
de Rijn noodzakelijk, en wel in die mate
dat uiteindelijk ook voor het IJsselmeer
de streefwaarde voor het chloridegehalte
van 100 mg/l wordt bereikt welke door de
Internationale Arbeitsgemeinschaft der
Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet
(IAWR) wordt aanbevolen.
De eutrofiëring van het IJsselmeerwater
is een minstens even groot probleem. De
aanvoer via de IJssel van één van de
belangrijkste voedingstoffen die de algengroei veroorzaken, ni. de fosfaten, is sterk
toegenomen; in de afgelopen 10 jaar is het
ortho-fosfaatgehalte van het IJsselwater
ongeveer verdrievoudigd. Het merendeel
van de aangevoerde fosfaten komt in de
vorm van bezonken afgestorven algen als
gebonden fosfaten op de bodem van het
IJsselmeer terecht. Remobilisatie daarvan
vormt een potentiële bedreiging boven de
nu al jaarlijks terugkerende en voor de
drinkwatervoorziening zeer bezwaarlijke
sterke algenontwikkeling. Afgifte van
toxische stoffen, smaakbezwaren, technische
moeilijkheden bij de zuivering, nagroei in

het leidingnet, zijn enkele voorbeelden van
de nadelige gevolgen van de algenontwikkeling op het IJsselmeer.
Een terugdringen van de eutrofiëring is een
voorwaarden voor de 'gezondmaking' van
het IJsselmeerwater. Ook deze beheersmaatregel is er een die in eigen land met
alle middelen moet worden doorgevoerd.
Bij het pompstation Andijk van het PWN —
capaciteit 20 miljoen m 3 /jaar — heeft de
slechter geworden kwaliteit van het IJsselmeerwater in de loop der jaren tot heel
wat aanpassingen in het zuiveringssysteem
en de procesvoering geleid. De meest ingrijpende daarvan is de toepassing van
koolfilters na de zuivering via coagulatiesedimentatie-snelfiltratie. Eind 1977 is deze
koolfiltratie, welke uit twee trappen bestaat,
in het zuiveringsproces opgenomen. Daarnaast moeten worden genoemd de hogere
chemicaliëndoseringen die in de loop der
jaren nodig zijn gebleken om de slechter
geworden kwaliteit van het IJsselmeerwater
de baas te kunnen.
Al met al is deze slechter geworden kwaliteit
'verantwoordelijk' voor een investeringsbedrag van totaal 17miljoen gulden voor
de uitgevoerde aanvullende voorzieningen.
De produktiekosten van het pompstation
Andijk zijn hierdoor en door de hogere
exploitatielasten met 17cent/m 3 gestegen.
De betekenis van het IJsselmeer als bron
voor de drinkwatervoorziening kreeg een
grotere dimensie toen in 1973 door de

Afb. 2 - Pompstation Enkhuizen van de WRK in aanbouw.

Minister van Verkeer en Waterstaat het
IJsselmeer als zodanig voor de uitbreiding
van de winningscapaciteit ten behoeve van
Noord-Holland werd aangewezen.
Als uitvloeisel hiervan komt het pompstati
Enkhuizen met de van daaruit gaande
transportleiding naar Castricum en de
IJmond van de NV Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland begin 1981 in
gebruik.
Met dit WRK-III-projekt dat een capacitei
zal hebben van 110miljoen m 3 per jaar
is een bedrag van ruim ƒ400 miljoen
gemoeid.
Een nog verdere schaalvergroting ligt
mogelijk op langere termijn in het verschie
Het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening 1972 noemt het project
Spaarbekken IJsselmeer met een capaciteit
van 500 miljoen m 3 per jaar als één van
de projecten voor de toekomst.
In het tweede in voorbereiding zijnde
Structuurschema zal dit eveneens worden
opgenomen. De mogelijkheden daarvoor
en de relatie daarvan m.b.t. een groot aant
andere aspecten zijn intussen uitvoerig
bestudeerd door de Commissie Spaarbekke
IJsselmeer die dit jaar met haar eindrappoj
komt. Er wordt niet meer gedacht aan een
groot spaarbekken van 7000 ha zoals
het Structuurschema 1972 aangeeft, maar
hoogstens van 600 ha en misschien zelfs
niet meer dan 300 ha. Hoe dan ook,
een uitbreiding van de wateronttrekking ui
het IJsselmeer met 500 miljoen m 3 per jaar
zal de betekenis van deze bron voor de
openbare drinkwatervoorziening nog sterk
doen toenemen. Maar ook zonder die
uitbreiding is en blijft zorgvuldig kwaliteits
beheer van die bron met het oog op een
veilige drinkwatervoorziening voor vandaa
en morgen van essentieel belang.

• •

•

Planning van alternatieve inrichting en gebruik van het IJsselmeer*

Uitgaande van de opvatting dat de samenlang van de problemen om en in het
[Jsselmeer tot nu toe eenzijdig is
bestudeerd zal worden getracht een weg
l
.e wijzen om die geïntegreerde problematiek
ivelin het vizier te krijgen en haar op meer
gewenste manier aan te pakken. Het
resultaat van dit artikel is een voorstel
dat als volgt is samen te vatten:
1. Om het kabinet een reële keuzemogelijkheid te verschaffen bij het bepalen
van de toekomst van het IJsselmeergebied
noet (alsnog) een alternatieve planologische

DRS. HENRI
J. M. GOVERDE
Kath. Universiteit
Nijmegen

cernbeslissing worden geformuleerd. De
Dasishiervan wordt gevormd door de
gewenste ontwikkeling van de eigen waarden
/an het gebied.
1. De vorm van de alternatieve planoogische kernbeslissing (pkb) is een ruimteijke structuurschets van het IJsselmeer»ebied bevattend een globale zonering van
ictiviteiten, onderscheiden maatregelen voor
ie relatief korte (0—5 jaar) en lange (5—15
aar) termijn alsmede voorstellen over welke
jestuurlijke organisatie één en ander zou
noeten realiseren.
i. Ter voorbereiding van deze pkb wordt
;en nieuwe planninggroep geformeerd.
Deze planninggroep werkt volgens de
>rocedure die in het besloten gedeelte van
ie pkb-procedure gebruikelijk is. Voor de
eiding, de samenstelling en de financiering
ran deze planninggroep worden in dit stuk
nogelijkheden geschetst.
3m tot dit voorstel te komen hebben we
Ievolgende paragrafen nodig:
.) begrippen; 2) verantwoording vraagtelling; 3) stand besluitvorming IJsselneergebied; 4) standpunt VBIJ; 5) altertatieve probleemstelling; 6) aanpak 2e deel
>robleemstelling: voorstellen,
/ooraf moet nog worden opgemerkt dat de
lier beschikbare ruimte niet toelaat om
die onderdelen in voldoende mate uit te
verken. Dit kan tot gevolg hebben dat

soms te grote gedachtensprongen voor dit
moment moeten worden aanvaard.
1. Begrippen
Aan het begin van de redenering moeten
drie termen uit de titel nader worden aangeduid te weten: 'planning', 'alternatieve' en
'IJsselmeer'.
Planning is een instrument om beleid te
maken. 'Planning is de systematische voorbereiding van het beleid met behulp van
langs wetenschappelijke weg verkregen
kennis en inzichten' (Roes, 1978). Beleid is
'het streven om bepaalde doeleinden met
bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde te bereiken' (Hoogerwerf, 1978).
Wanneer beleid van een bepaalde inhoud
tot stand komt en geëffectueerd wordt
namens een gemeenschap noem ik dat
politiek. Het begrip 'planning' past dus in
de reeks planning-beleid-politiek en wel
zo dat de mate van abstractie in de reeks
toeneemt.
Met 'alternatieve inrichting en gebruik'
wordt bedoeld het ontwikkelen van een
politiek over de wijze van omgaan met en
benutten van het betrokken gebied die
fundamenteel afwijkt van de bestaande.
In dit geval betekent dat dat zal worden
uitgegaan van ideeën over beheer en ontwikkeling van de eigen waarden van het
gebied.
Het IJsselmeer is het gecompartimenteerde,
centraal in Noord-Nederland gelegen,
zoetwater-gebied met een oppervlakte van
1935 km 2 (de optelsom van de delen
IJ-meer, Markermeer, klein-IJsselmeer) en
zijn oevers.
Wie het IJsselmeer bestudeert heeft echter
wegens de verbanden tussen het land en het
water te maken met een minder nauwkeurig
territoriaal af te grenzen gebied bestaande
uit IJsselmeer, alle daaraan gelegen ingepolderde gebieden en kuststroken: het
IJsselmeergebied.
Na de omschrijving van deze begrippen
blijkt in de titel de volgende centrale vraag
verborgen te zijn: hoe kan (o.m. via
planning) een alternatieve politiek voor het
Usselmeer(-gebied) worden ontwikkeld?
2. Verantwoording vraagstelling
De legitimering van de centrale vraag
eist de beantwoording van de volgende
vragen:
1. is een alternatieve politiek nodig?

Het stuk is op persoonlijke titel geschreven.
)e inhoud vertegenwoordigt vooralsnog niet de
nening van de Vereniging tot Behoud van het
Jsselmeer (VBIJ), noch die van de 'Overleggroep
tlarkerwaard' (zijnde een gespreksforum voor
liverse bij het IJsselmeer betrokken milieu- en
ledrijfstakorganisaties).

2. is de bestaande, niet wenselijke, werkwijze te verklaren?
Alternatieve politiek noodzakelijk?
Wie deze vraag met ja beantwoordt meent

dat de bestaande IJsselmeerpolitiek eenzijdig is en dat daardoor de bestaande
problemen in dat gebied onvoldoende in
samenhang worden bezien en opgelost.
Ofschoon het wellicht paradoxaal vóórkomt
wordt de eenzijdigheid van de IJsselmeerpolitiek in de jaren zeventig treffend
gedemonstreerd door de uitspraak van de
minister-president (19-10-1979) dat 'de
Markerwaardkwestie een gecompliceerde
zaak is waarover men niet gemakkelijk tot
een besluit kan komen'. Die uitlating heeft
ons niet verbaasd. Want de totale problematiek in het IJsselmeergebied is de laatste
jaren gereduceerd geweest tot de vraag
'polder ja, polder nee?'. Of meer precies
(brief 28-11-1972, nr. H W / A L K 76228
van Min. V&W aan R. v. d. Waterstaat):
'is het nog steeds gewenst de laatste polder,
de Markerwaard, in het IJsselmeergebied
tot stand te brengen en, zo ja, aan welke
voorwaarden zal een dergelijke polder
moeten voldoen om in de toekomst de
waterhuishoudkundige en ruimtelijke
belangen in dit deel van ons land te verzekeren?'.
Wie zich op basis van deze vraag laat
adviseren zal ontdekken dat hij moeilijk
tot een weloverwogen besluit kan komen.
Want tal van belangengroepen zullen hem
erop wijzen dat het advies over deze vraag
de essentie van de zaak niet raakt en dat
deze vraag de adviseurs snel kan verleiden
tot het tot doel verheffen van een middel.
Waar het om gaat is dat het IJsselmeer
(-gebied) in zijn totaliteit als een probleemgebied moet worden opgevat, omdat (vgl v.
Poelje, 1978)
— het behoud van het gebied een zaak is
met zowel internationale als nationale
aspecten;
— de bedreigingen gelijktijdig komen en
wel van zeer verschillende kanten;
— het (water-)gebied grotendeels noch
provinciaal, noch gemeentelijk is ingedeeld;
— een groot aantal bestuursorganen zich
bemoeien met het gebied;
— waardevolle elementen verloren dreigen
te gaan.
Ter nadere aanduiding van de problematiek
geven we hieronder (in overigens te kort
bestek) wat probleempunten.
Internationale aspecten: watervervuiling
door Rijn, aantasting vogelkundige waarde,
erkenning van (delen van) het gebied als
'UNO-wetland'.
Nationale aspecten: behoud kwalitatief goed
zoet-water voor (o.a. Randstedelijke)drinkwatervoorziening en voor doorspoeling
polders en beregening landbouwgrond,
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behoud groot-water voor recreatie, behoud
open ruimte en stiltegebieden.
Bedreigingen: in de vorm van claims vanaf
het oude land op een stukje nog in te
polderen gebied, vermindering hoeveelheid
zoet-water, vermindering zelfreinigend
vermogen (a.g.v. inpoldering en verdere
compartimenteringen), toenemende belasting
zelfreinigend vermogen door zandwinning en
watervervuiling (Rijn en andere lozingen),
verdwijnen stiltegebied (Markerwaard en
TNL), vermindering ecologische waarde
van de oevers en cult-historische waarden
aanliggende steden en dorpen door (te)
snelle ontwikkeling recreatie.
Bestuurlijke gebreken: op kleine delen na is
het waterareaal noch provinciaal noch
gemeentelijk ingedeeld, daardoor zijn veel
( ± 30) wetten moeilijk toepasbaar; minister
van V&W is eerstverantwoordellijke
bestuurder voor dit rijkswater, maar zeker
nog 6 andere ministeries hebben er bevoegdheden; politieke controle (via parlement, dat
inderdaad meer te doen heeft) is moeilijk;
bestuurlijke verantwoordelijkheid over
Markermeer is onduidelijk; er liggen ten
minste drie voorstellen voor bestuurlijke
reorganisatie, maar wie zal wanneer er over
oordelen?
Ik hoop dat deze bepaald niet uitputtende
opsomming van knelpunten verduidelijkt,
dat beperking van de problematiek tot
wel of geen Markerwaard veel wezenlijke
kwesties laat liggen. Juist de oplossing
van deze vraagstukken eist dat er een
alternatieve politiek wordt gevoerd.
Is bestaande werkwijze te verklaren?
Voorop staat natuurlijk de vraag is het
nuttig om naar een verklaring hiervoor te
zoeken. Mijn antwoord is 'ja', want,
waneer er bewust eenzijdig wordt gewerkt,
mag men niet verwachten dat elk voorstel
om het anders te doen met applaus zal
worden ontvangen. De verklaring kan tonen
waar de weerstand zit of kan worden
verwacht.
Ik ben overigens niet in staat om een
definitieve verklaring te geven. Noch ik
noch anderen hebben hiervoor voldoende
onderzoek verricht.
Niettemin zijn onderstaande punten
misschien waardevol voor wie elementen
voor een verklaring verzamelt:
— ambtelijke beleidsvoorbereiders hebben
de problematiek bewust gereduceerd, omdat
zij meenden dat anders het planningsproces te ingewikkeld zou worden;
— vereenvoudiging van de problematiek
kan gevolg zijn van vrees bij bepaalde
diensten voor competentie-kwesties met
andere organen;
— het IJsselmeergebied als mogelijk

waardevol waterareaal heeft weinig
politieke aandacht gehad omdat: a) werd
gemeend dat daar werd gestreden tegen
onze grootste vijand, het water; b) de daar
uitgevoerde werken door de hele wereld
werden bewonderd; c) er, bij ontbreken van
bewoners, weinig verkiezingswinst is te
behalen;

en hoe dat moet worden gedaan, blijkt
dergelijke consensus over verdere inpolderingen in toenemende mate afwezig. Juist i
situaties waarin geen crisis is én geen
consensus moet de tijd worden genomen
om de diverse zienswijzen te formuleren
en hun effekten te bezien alvorens te
beslissen.

— naast de traditionele kemphanen —
inpolderaars en vissers — hebben zich pas in
de jaren zeventig andere belangengroepen
gemeld, zodat pas toen de positie van het
IJsselmeer als witte vlek op de kaart van
(beleidsvoerend) Nederland duidelijk werd;

Zowel normering vanuit ons politieke
bestel als afwezigheid van een crisissituatie leveren dus tijd om een alternatieve
politiek voor het IJsselmeergebied te
vervaardigen.

— de nieuwe belangengroepen (drink- en
industriewaterfabrikanten, natuurbeschermers, oever- en waterrecreanten, handhavers van milieuwetten,...) hebben nog
onvoldoende tijd gehad om macht te
vormen, al werden ze gesteund door Club
van Rome, oliecrisis, lege overheidskas.
Geen verklaring dus, maar slechts de hoop
dat in de jaren tachtig de tijd rijp zal
blijken voor een meer omvattende
benadering van de problematiek van het
IJsselmeergebied en voor de bereidheid
om alle belanghebbenden te laten participeren in het planningsproces.

3. Stand besluitvorming over IJsselmeergebied
Kennis van deze stand van zaken is nodig
om een kernvraag te beantwoorden namelijk
deze, is er nog tijd om een alternatieve
politiek voor het IJsselmeergebied te
ontwikkelen?
Principieel beschouwd zijn er twee redenen
om deze vraag positief te beantwoorden:
1. Parlement en regering moeten in een
parlementaire democratie beslissen
op grond van een helder geformuleerde keuze. Tot nu toe is echter aan deze
organen geen werkelijke keuze voorgelegd.
Het voorstel tot inpoldering kent (vermoedelijk) weinig waarde toe aan het water
en ziet het IJsselmeer (zonder dat het wordt
vergeleken met andere watergebieden)
waarschijnlijk als het minst waardevolle
watergebied van Nederland. Het alternatief
op basis van de eigen waarde van het
gebied is afwezig. De ideologie van ons
staatsbestel eist echter dat de tijd genomen
wordt om het alternatief te ontwikkelen.
2. Het feit dat de besluitvorming over de
Markerwaard nu reeds 20 jaar duurt
demonstreert dat de vaak gesuggereerde
urgentie van beslissen niet echt aanwezig
is. Er is dan ook geen sprake van een
crisissituatie. Immers, terwijl in crisissituaties (oorlog, rampen) vaak snel overeenstemming wordt bereikt over wat te doen

Deze principiële stellingname wordt ook
nog door praktische omstandigheden ondei
steunt. Het IJsselmeer heeft in de basisnota's voor het ruimtelijk beleid (Oriënteringsnota, Verstedelijkingsnota en Nota
landelijke gebieden) niet of nauwelijks
aandacht gehad, zodat het tijd wordt om
alvorens vergaande besluiten te nemen
deze witte vlek alsnog in te kleuren. Verder
is een grote bedreiging van het IJsselmeergebied, de Tweede Nationale Luchthaven,
althans voorlopig van de baan. De
procedures van Markerwaard en burgerluchtvaartterrein zijn inmiddels losgekoppeld. Bovendien is de rijkskas niet zo
gevuld dat snel tot grote werken kan worde
besloten. Kortom, de druk is van de ketel.
Het gaat er nu om de geschapen tijdsruimtf
goed te gebruiken.

4. Standpunt VBU
De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer verheugt zich over het feit dat de
druk van de ketel is. Want onder die
druk moest de VBU zich meer met de
ruimtelijke ontwikkelingen op het oude
land bezighouden dan zij zich kon toeleggen op de actuele problemen van het
IJsselmeer zelf. De vereniging heeft zich
vooral moeten concentreren op de kwestie
van de inpoldering. Daartegen argumenteei
de VBIJ samengevat alsvolgt:
1. De Markerwaard ondersteunt een falen<
ruimtelijk beleid. Het falen mag worden
afgeleid uit o.a. verloedering van de grote
steden, kwalijke verdeling van woningnood
en woonlasten, locatiekeuze nieuwbouw,
verstopte verkeersverbindingen, leegstand
van gebouwen, gebrekkig openbaar vervoei
traagheid bij stadsvernieuwing, financiële
tekorten bij groeikernen,... Meer land
zal slechts het pakken-wat-je-pakken-kan
(cowboy-planologie) bevorderen, terwijl
herverdeling van ruimtelijke lusten én
lasten uitgangspunt voor het beleid moet
zijn.
Lukt dat dan is de Markerwaard niet nodif
lukt dat niet, dan biedt de Markerwaard
ook geen oplossing (z.o. punt 2).
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. De Markerwaard van 400 km 2 kan
een soelaas bieden als de mensen in
Nederland jaarlijks ten minste 130 km 2
akken voor wonen, werken, recreatie en
erkeer. Tegen zo'n slok-op gedrag valt niet
2polderen.
. De Markerwaard verergert de reeds in het
Jsselmeer bestaande problemen (denk aan:
erslechtering waterkwaliteit, verlies bodemlora door extra zandwinning, verlies paai'laatsen en visgronden dus verlies werkelegenheid vissers).
. Inmiddels blijkt het IJsselmeer, i.h.b.
et Markermeer, in toenemende mate een
oet-water-gebied van internationaal belang
i.n. voor overwinterende watervogels,
odat inpoldering eigenlijk alleen daarom
1zou moeten worden nagelaten.
.os van deze argumentatie vindt de VBIJ
lat de bewijslast uitdrukkelijk ligt bij hen
[iede bestaande situatie willen veranderen.
Us de regering de Markerwaard zou willen,
vatnog steeds onzeker is, dan mag van
aar worden geeist dat zij aangeeft wat
ij, temidden van vele problemen, ernstige
Toblemen vindt, hoe zij de samenhang
assen de problemen ziet en waarom de
Markerwaard, naast andere middelen, de
este oplossing is voor die problemen (of
lthans voor een belangrijk deel daarvan),
laagt zij daarin niet (en dat is tot nu toe
e situatie) dan mag de konklusie worden
etrokken dat de polder kolder is.
ntussen beseft de VBIJ dat een aanzienlijk
eel van het IJsselmeergebied onderdeel
> van de noordvleugel van de Randstad,
lthans van haar invloedsgebied. Van een
merkelijk behoud van het IJsselmeer kan
p langere termijn dan ook niets terecht
omen, wanneer de ruimtelijke ontwikelingen op het oude land voort zullen gaan
oals ze nu verlopen. Het werk aan de
jekomst van het IJsselmeergebied moet
an ook ontwikkeld worden uit een ten
linste twee-delige probleemstelling.

. Alternatieve probleemstelling
)ie twee-delige probleemstelling luidt:
. hoe kunnen we, als samenleving (met
oveel mogelijk behoud van individuele
rijheden en zonder lastenafwenteling naar
wakken, milieu of de toekomst), zodanig
reep krijgen op het jaarlijks ruimte-meerebruik, dat we de processen die daaraan
5 grondslag liggen niet hoeven laten vast)pen op de eindigheid van ons grondebied, maar beheerst kunnen toewerken
aar een stabiel niveau van ruimtegebruik?
. gegeven de beheersing van het ruimteïeer-gebruik, welke ontwikkelingen vinden
an nog plaats in het IJsselmeergebied,

welke zijn daarvan gewenst, welke konfliktsituaties zijn er (te voorspellen), welke
oplossingen kan men zich daarvoor denken
en wie moet dergelijke oplossingen ontwikkelen, uitvoeren en controleren?
In de tweede helft van de jaren zeventig
heeft o.a. de VBIJ voorstellen gedaan die
vermoedelijk, maar nadere toetsing is
gewenst, bij kunnen dragen aan een
afgeronde visie om de gestelde problematiek
op te lossen. Globaal komen die voorstellen
neer op:
ad deel a. van de probleemstelling
a. opkrikking van de bestaande steden
m.n. in de Randstad door prioriteit aan
stadsvernieuwing, door (onderzoek naar en)
gebruik van mogelijkheden voor verdichting
(op oude industrie- en haventerreinen en
in na-oorlogse wijken), door uitbreidingen
langs openbaar vervoerlijnen, door sneller
in te spelen met de bouw op sociale
ontwikkelingen (bouwen voor één- en
twee-persoonshuishoudens), door ambtelijke
procedurele hindernissen op te ruimen,
door terreinen voor dag-recreatie in en bij
de steden te ontwikkelen.
b. geleidelijke afbouw van het overloopbeleid, dat niet alleen sociaal, economisch,
verkeerskundig ernstige gebreken kent,
maar in toenemende mate financieel
onbetaalbaar blijkt.
Gelukkig blijkt uit diverse spreekbeurten
dat inmiddels ook de minister van VRO
in toenemende mate de noodzaak van deze
aanpak ziet.

het vervolg tot concentratie op (de voorstellen betreffende) deel b van de probleemstelling.
6. Aanpak tweede deel probleemstelling:
voorstellen
Vooraf moet ik opmerken dat de VBIJvoorstellen in de vorige paragraaf als stof
voor discussie zijn bedoeld. Die discussie
is dringend gewenst. Het zal de toetsing van
de samenhang tussen de voorstellen
bevorderen. Daarnaast moet men zich
realiseren dat bedoelde voorstellen in een
uiterst concurrerend politiek veld zijn
gelanceerd. Vermoedelijk is de meer directe
dreiging c.q. lang verwachte komst van de
Markerwaard en de Tweede Nationale
Luchthaven de reden dat voor de typische
IJsselmeer-voorstellen tot nu toe weinig
aandacht kon worden geregistreerd. Om
bepaalde voorstellen door te zetten is ook
macht nodig. Zeker wanneer het bestuurlijke
reorganisaties betreft. De VBIJ ontbeert
die macht. De concurrentie van andere
bestuursvoorstellen (provinciale indeling, al
dan niet met een restant rijkswater) is te
groot. Overigens worden ook die voorstellen niet uitgevoerd, al komen ze van de
minister van Binnenlandse Zaken of van
de omliggende provincies.
We hebben ook de indruk dat de gedane
voorstellen te zeer afwijken van de bestaande situatie. Tussen de huidige bestuurlijke
toestand en de eventuele instelling van een
Openbaar Lichaam ligt een traject, dat
vermoedelijk lang is en waarvan het tracé
ook tamelijk duister is. De onderstaande
voorstellen zijn een poging om althans het
begin van het traject wat te verduidelijken.

ad deel b van de probleemstelling
a. inventarisatie ontwikkelingen in visserij,
oever- en waterrecreatie, waterkwaliteit,
waterhuishouding, natuur-wetenschappelijke
waarden, beroepsscheepvaart, ontgronding e n , . . . etc.
b. Konfrontatie van die ontwikkelingen
uiteindelijk leidend tot de opstelling van een
beleid voor een totaal beheer van dit
watergebied onder het (via een pkbIJsselmeer) vast te stellen etiket van nat
nationaal landschapspark.
c. Instelling van een snel aanspreekbaar, zo
democratisch mogelijk, bestuur over het
gebied. Onze optie tot nu toe is: instelling
van een Openbaar Lichaam IJsselmeer,
waaraan een door de Raad voor het IJsselmeerbeheer gekozen Dagelijks Bestuur
(inclusief gekozen Waterdrost) leiding geeft.
In de genoemde Raad zijn vertegenwoordigers van diverse bestuursniveau's, doelcorporaties en belangengroeperingen te
vinden.
Het thema van dit artikel dwingt ons in

Bij de voorstellen wordt het volgende
verondersteld:
1. Er wordt zo snel mogelijk gestart met het
werken aan deel b van de probleemstelling, omdat het primair gaat om bij het
kabinet, naast de bestaande adviezen, een
alternatieve kijk op het IJsselmeergebied
op tafel te leggen, (z.o. 2)
2. Het werk dat aan deel a van de probleemstelling wordt besteed maakt de
aanleg van een Markerwaard overbodig.
3. Voorlopig wordt het werk als een
affaire op rijksniveau gezien.
4. kenmerken van procesplanning vormen
uitgangspunten voor de te volgen planningsbenadering (dit wordt hier niet verder
uitgewerkt: zie voor relatie IJsselmeerproblematiek en procesplanning bv
Goverde, Plan 11—77).
Nu rest de beantwoording van de volgende
vragen: wat moet gedaan worden?; hoe?;

262

door wie? en wanneer c.q. op welke
termijn?
Wat moet er gedaan worden?
Er moet een lange termijn visie voor het
IJsselmeergebied worden opgesteld. Deze
moet worden vastgelegd via een pkbprocedure. Dat betekent dat de visie elke 5
jaar kan worden bijgesteld, als dat nodig
wordt geacht.
De visie wordt gepresenteerd in de vorm
van een ruimtelijke structuurschets met
toelichting. Het geheel kent de volgende
3 onderdelen:
1. globale zonering van de aktiviteiten
(waar kan wat?) in kaartvorm;
2. voornaamste beheers- en bestuursmaatregelen voor de korte termijn (van wie
wordt in de eerstkomende 5 jaar wat
verwacht?);
3. vermoedelijke beheers- en bestuursmaatregelen voor de periode 5—15 jaar.

gebieden, van water- en wegverbindingen,
van stilte, van cultuur-historie (paalwoningen, stads- en dorpsschoon, oude
kades, scheepswerven, varende monumenten,
havenhoofden, grillige oevers), van waterbeheersingssystemen, van open ruimten, van
ecologisch vermogen, van beroepsscheepvaart . . .
Ad e en f: voor ordening van de problematiek (wat is de preciese samenhang, wat
is het meest urgent, wat is het verst
strekkend) en voor het opstellen van
toetsingscriteria is discussie in een politiek
forum vereist (bestuurders, belanghebbenden, eventueel — politieke —
deskundigen). De strategische keuzebenadering (AIDA) zou hierbij een waardevolle methode kunnen blijken.
Juist de vooroverleg-fase in het besloten
gedeelte van de pkb-procedure lijkt een
goed en juist moment om het hier bedoelde
forum te organiseren.
Wie moet dit planningsproces uitvoeren?

Hoe moet het bovenstaande tot stand
komen?
Hoewel bij procesplanning van een strikte
fasering geen sprake kan zijn, zien wij in
het beoogde planproces toch globaal de
volgende stappen:
a. inventarisatie eigen waarden van het
gebied;
b. ontwikkeling van die waarden schatten
(groei, neergang, bedreiging, onzekerheden);
c. ontwikkelingen, gevonden onder b,
visualiseren in kaarten: ruimtelijke uitdrukking van de ontwikkeling aangegeven;
d. opstelling huidige en voorzienbare
konfliktsituaties (konflikt-kaarten);
e. opstelling ordening problemen;
f. opstelling toetsingscriteria, waarmee t.z.t.
(bijv. na 5 jaar) de mate van probleemvermindering kan worden vastgesteld;
g. globale zonering van aktiviteiten: schets
situatie die over 5 jaar bereikt moet zijn;
h. opstelling maatregelen (beheer en
bestuur) voor komende 5 jaar;
i. indicatie maatregelen die na Ie periode
moeten worden voortgezet en welke
vermoedelijk moeten worden genomen;
Bij de stappen a, e en f hoort onderstaande
toelichting.
Ad a: wat zijn bijvoorbeeld eigen waarden
van het gebied? Zonder uitputtend te willen
zijn noem ik de aanwezigheid van zoetwater
(drink-, industrie- en koelwater), van visgronden, van paaiplaatsen, van (soms
unieke) flora en fauna in op en om het
water, van delfstoffen, van recreatie-

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Immers het resultaat van planning
hangt niet alleen af van de planningsopdracht, maar ook van de gehanteerde
wijze van planning én (vaak sterk met de
werkwijze verbonden) van de planners. Het
is voor de meeste planners die een bepaalde
opvatting over een zeker probleem hebben
moeilijk om (even eerlijk en gedreven) het
aan hun mening tegengestelde te ontwikkelen. Planners zijn ook mensen. Toch
dienen — zie paragraaf 3 — de beleidsvoorbereiders ten minste verantwoordelijk te
zijn voor het aan politici-beslissers voorleggen van alternatieven. Als men derhalve
zou menen dat planners van de RIJP en de
RPD, zijnde pro-Markerwaard instanties,
niet de eerst aangewezenen zijn om nu nog
het alternatief te kunnen voorbereiden,
moet er een andere formule voor de
samenstelling van het planningsteam worden
bedacht. Die formule mag, wegens de
genoemde verantwoordelijkheid, overigens
niet uitsluiting van een, hoe dan ook,
terzake kundige instantie inhouden. Welk
planningteam moet nu het alternatief
vervaardigen? Wellicht biedt hetvolgende
een goede formule:
1. De 8 meest bij het IJsselmeer betrokken
ministeries vormen een interdepartementale
coördinatiecommissie IJsselmeer, die een
aantal leden, bijv. 4, aanwijst voor bedoeld
planningteam.
2. De leiding van het planningteam wordt
buiten de ministeries gezocht, bijv. bij a.
een, gegeven de opdracht geschikt te achten,
particulier adviesbureau of bij b. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
of bij c. bepaalde deskundigen van een

universiteit of (semi-)universitaire onderzoeksinstelling.
Onder leiding verstaan we voorzitterschap
en secretariaat van het planningteam.
Financiering (z.o. opmerkingen over verantwoordelijkheid voor alternatief) primai
van begroting van Verkeer en Waterstaat,
kunnen andere ministeries hierop ook
worden aangesproken.
3. Het planningteam krijgt opdracht
belanghebbenden, zeker ook die organisât
die op de belangen van het IJsselmeer als
water-areaal hebben gewezen, via het
politiek forum (zie fasen e. en f. hierbover
maar ook anderszins, actief bij het planningsproces te betrekken.
4. Bij handhaving en ontwikkeling van ht
water-areaal betrokken organisaties krijge
de middelen om, zo zij dat nodig vinden,
een contra-expertise omtrent het werk van
het planningteam te kunnen laten uitvoeren.
Op welke termijn moet er een resultaat zip
In de paragrafen 3 en 4 werd aangegeven
waarom er tijd is om het alternatief te
maken. Gegeven de tijd die genomen werd
om vele pro-Markerwaard standpunten
op tafel te krijgen, lijkt het ons niet onredelijk om ten minste twee jaar voor het
mogen vervaardigen van het alternatief te
vragen. Er is op dit terrein al wat voorwer
gedaan. Onder andere gebeurde dat in
enkele universitaire studiegroepen planologie. De ervaring daar leert dat twee jaar
een vermoedelijk reële termijn is. Niettemin is door voldoende middelen in te
zetten deze termijn mogelijk te verkorten.
Na gereedkomen van het alternatief zoude
beide visies opnieuw door de adviesinstanties (al dan niet gezamelijk) moeten
worden besproken, opdat daarna het
kabinet een werkelijke keuze kan maken.
Ik hoop met deze voorstellen een constructieve bijdrage te hebben geleverd, niel
alleen aan de planning van alternatieve
inrichting en gebruik van het IJsselmeer,
maar vooral ook aan een meer met onze
parlementaire democratie overeenkomend
voorbereiding van een beleid voor het
natte hart van Nederland.
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kunstige ervaringen met een proefinstallatie voor flotatie

Inleiding
dotatie is in Nederland nog steeds een
rij onbekend proces. Dit ondanks enkele
lublikaties hierover [1,2] en de toepassing
rvan in het drinkwaterproduktiebedrijf
s Zevenbergen [2]. Nog steeds bestaan
r over het flotatieproces bepaalde
nisverstanden zoals bijvoorbeeld de
edachte dat het duur is vanwege hoge
nergiekosten of dat men kan floteren
onder vlokmiddeldosering. Van Melick
1] heeft de verschillende vormen van het
'roces beschreven en er tevens op
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ewezen, dat de belangstelling voor flotatie
inds 1974 is gegroeid. De KIWA-speurrerkgroep 'Flotatie' is actief op dit
unt. Het belangrijkste gedeelte van
it speurwerk wordt door de Duinwater;iding van 's-Gravenhage uitgevoerd
iet behulp van een semi-technische
roefinstallatie voor ongeveer 15 l/s
50m 3 /h) op het pompstation te Brakel.
)it onderzoek, dat sinds 1976 gaande is,
eeft geleid tot enkele optimalisaties
an het flotatieproces. Deze publikatie
eoogt in het kort daar een weergave
an te geven. De gegevens zijn in detail
astgelegd in een vijftal rapporten [3]
n als zodanig uitvoerig besproken in de
'erkgroep 'Flotatie'. Een deel van de
egevens is ook gepresenteerd op het
WSA congres in 1978 te Kyoto in Japan.
>itals discussiebijdrage naar aanleiding van
e rapportering van het uitgebreide
nderzoek in Engeland bij het Water
.esearch Centre (WRC), dat sinds 1969
)opt. Dit Engelse onderzoek is vooramelijk vastgelegd in een vijftal techische rapporten [4]. Over flotatie is
ï Engeland ook een congres gehouden
uni 1976). Het rapport daarover [5]
eeft vele voorbeelden van technische
>epassingen van het flotatieproces ook
ij de waterzuivering tot drinkwater,
liddelgrote tot grote installaties zijn
ooral in Scandinavië te vinden. In de
Evalwatersector zijn er honderden
ichnische installaties in bedrijf onder

andere ook voor slibindikking. In Nederland
staan diverse installaties voor de zuivering
van industrieel afvalwater opgesteld.
2. Doel van het flotatieproces bij de
Duinwaterleiding
De Duinwaterleiding is in 1955 begonnen
met de infiltratie in de duinen tussen
Scheveningen en Wassenaar van voorgefiltreerd Lekwater (Rijnwater). In het
begin van de zestiger jaren werd reeds de
wenselijkheid onderkend ten behoeve van
deze infiltratie water van betere kwaliteit
te gebruiken. De reden hiervoor was
vooral de verslechterende kwaliteit van
het Rijnwater.
Overmatige algengroei had een ernstige
verslechtering van de waterkwaliteit in
de duinpiassen tot gevolg en leidde
regelmatig tot tijdelijke, soms ernstige
verstopping van de bodem.
Als boosdoener werd het steeds toenemend
fosfaatgehalte van het infiltratiewater gezien. Nadat uit laboratoriumproeven was gebleken, dat het fosfaat
uitstekend door coagulatie was te
verwijderen werd in 1970 te Scheveningen
een nieuw gebouwde vlokkendekeninstallatie
in gebruik genomen. Het in deze
installatie gecoaguleerde en snelgefiltreerde water werd gebruikt voor infiltratie
in een proefplas (70 l/s). In deze plas trad
in de drie jaar van het onderzoek nagenoeg
geen algengroei op, was geen spoor van
verstopping te bekennen en keerden
enkele hogere waterplanten terug. Uitbreiding van de voorzuivering met coagulatie viel dus aan te bevelen.
Ondertussen was gebleken, dat alleen
snelgefiltreerd Lekwater met nog milligrammen zwevende stof zich slecht leende
voor een gewenste diepinfiltratie in de
duinen door middel van putten. Om deze
reden werd vanaf 1974 het filtraat van
de vlokkendekeninstallatie gebruikt voor
infiltratie in een proefput (CIP). Dit leidde
tenslotte tot het inzicht, dat het mogelijk
moest zijn om met een geoptimaliseerd en
bedrijfszeker coagulatieproces water te
produceren, dat geschikt is voor diepinfiltratie.
Het vlokkendekenapparaat voldeed
aan deze eis van bedrijfszekerheid onvoldoende en dit gold ook voor de daarna
onderzochte lamellenseparator. Een van
de belangrijkste problemen daarbij was een
onvoldoende bezinksnelheid van de
gevormde vlokken vooral bij lage watertemperaturen als gevolg van onder andere
ook de relatief lage gehalten aan zwevende
stoffen. Het is noodzakelijk een groot
deel van het jaar vlokhulpmiddelen te
gebruiken en relatief lage volumestroomdichtheden (oppervlaktebelastingen)

toe te passen. Bovendien trad er bij de
lamellenseparator een niet te vermijden,
onregelmatige vervuiling van de lamellen
op, die de bedrijfszekerheid sterk
verlaagde. Om deze redenen is tenslotte
alle aandacht bij het onderzoek geconcentreerd op het veelbelovende flotatieproces.
3. Beschrijving van het proces en de
installatie
Flotatie is een fase-scheidingsproces. De
scheiding treedt op doordat de vaste fase
een drijflaag vormt op een vloeistoffase.
Deze drijflaag kan door een overstort gemakkelijk gescheiden worden
afgevoerd. Bij de zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater is in het
coagulatieproces een vlokverwijderingstechniek vereist. In veel gevallen laat men
de gevormde vlokken bezinken. Bij flotatie
worden de gevormde vlokken echter lichter
dan water gemaakt door aanhechting
van microscopisch kleine luchtbelletjes. Er
ontstaat een drijflaag op het water,
die continu of discontinu met bijvoorbeeld
een kettingschraper over een overstort
kan worden afgevoerd. De micro-luchtbelletjes worden verkregen door een deel
van het behandelde water onder druk
te beluchten en daarna in het water met de
gevormde vlokken te laten expanderen.
Deze expansie dient zo te geschieden dat
er voldoende micro-belletjes worden
gevormd, die het water melkachtig doen
uitzien. Hiervoor worden aan het begin
van het flotatiegedeelte van de installatie
zogenaamde 'nozzles' in de waterstroom
geplaatst. Dit kunnen naaldventielen, de

Afb. 1 - De proefinstallatie voor flotatie van de
Duinwaterleiding.
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Het gedoseerde ijzerzout bezinkt als
ijzerhydroxyde in de rivier tijdens de
2 maanden reistijd. Deels ook door natuur
lijke zelfreiniging is het op het pompstation te behandelen water al betrekkelijk
helder. Het gemiddelde zwevende stofgehalte is gedaald van 20 mg/l bij
Heusden tot 5,0 mg/l; het totaal P-gehalte
van 0,53 mg/l tot 0,08 mg/l. Het water
bevat soms meer, soms minder algen.
Dit water lijkt op voorhand uitstekend
geschikt om flotatie in plaats van
bezinking toe te passen als vlokverwijderingstechniek. In de volgende paragrafen
zal de optimalisatie van de vlokvorming
en de flotatie nader worden beschreven.
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4. Vlokvorming
/4/è. 2 - Schema van de proefinstallatie voor jlotatie en de bijbehorende snelfilters.

zogenaamde 'AKA nozzles' zijn, maar
bijvoorbeeld ook verschillende typen
sproeiers en de 'nozzle' zoals die in het
WRC-onderzoek is gebruikt.
Afbeelding 1laat de proefinstallatie voor
flotatie zien, die sinds februari 1976
op het inname-pompstation te Brakel
voor onderzoek is gebruikt. De oorspronkelijke installatie is via de DWL
Rotterdam van Esmil International BV
(voorheen Stork Werkspoor Water) gekocht.
Deze installatie is in de loop van 1976
op een aantal essentiële punten gewijzigd
onder andere door plaatsing van een
volledig nieuwe vlokvormingsbak. Op de
foto zijn duidelijk te onderscheiden de
vlokvormingseenheid met 5 compartimenten
— horizontaal doorstroomd — de
'nozzles', de flotatiebak met kettingschraper en de beluchtingseenheid met
het drukvat. In afbeelding 2 is de gehele
installatie inclusief de vijf proefsnelfilters
schematisch weergegeven. Het te behandelen
water wordt in twee parallel geschakelde
statische mengers van het type 'Kenics'
met het gedoseerde vlokmiddel gemengd
en naar de vlokvormingsbak (afmetingen:
lang 5 m, breed 3 m, hoog 1 m) gevoerd.
Bij alle proeven is deze wijze van menging
toegepast. Bij de vlokvorming is het
mogelijk twee, drie, vier of vijf compartimenten te gebruiken. De roerders draaien
om een in de doorstroomrichting geplaatste
horizontale as. Na de vlokvorming
wordt het water door een duikschot naar
beneden gevoerd langs de uitstroomopeningen van de 'nozzles'. Het water
met vlokken en micro-bellen komt weer
omhoog via een schuin geplaatst schot.
De flotatiebak (afmetingen: lang 4 m,
breed 1m, hoog 2 m) heeft over de lengte
een hellende bodem om ophoping van
slib te vermijden en optimale stromings-

condities in de bak te verkrijgen. Het
effluent na flotatie, in het vervolg
flotaat genoemd, kan al of niet naar vijf
proefsnelfilters worden gevoerd met
variabele filterbedopbouw en filtratiesnelheid. Vier van de vijf snelfilters hebben
een middellijn van 0,47 m; de vijfde
0,29 m. De bedhoogte is bij de meeste
proeven beperkt tot maximaal 0,8 m.
Dit is de beschikbare hoogte van de
bestaande snelfilters op het pompstation
van de Duinwaterleiding te Bergambacht.
In tabel I zijn enkele kenmerkende
kwaliteitsgegevens van het water voor
behandeling in de proefinstallatie gegeven.
Van oorsprong is het Maaswater
afkomstig uit de Maas te Heusden. Via
het Heusdens kanaal stroomt dit water
langzaam door de Afgedamde Maas over
TABEL I - Enkele kenmerkende kwaliteitsgegevens
van het water vóór de proefinstallatie op het
pompstation te Brakel (1978, n = 50).
1978 (mg/l)
Temperatuur °C
Zuurstofverzadiging %
Zwevende stof (110 °C)
Troebelheid FTU
Waterstofexponent pH
Organische koolstof
Chlorophyll a pgfl
Ammonium (NH4+)
Ortho-fosfaat (P) pg/1
Totaalfosfaat (P) pg/1
IJzer

minimum
0,1
56
1,4
1,5
7,56
3,9
2
< 0,03
< 20
< 20
0,07

maxi- gemidmum delde
22,8
111
16,2
9,8
8,43
8,2
41
1,09
150
530
2,00

ongeveer 12 km naar het pompstation te
Brakel. Kort na het Heusdens kanaal
wordt te Wijk en Aalburg ijzer-II-sulfaat
(ca. 9 mg/l ijzer) in deze riviertak
gedoseerd ter preventie van overmatige
algengroei in het voedselrijke water en ter
verbetering van de Maaswaterkwaliteit.

11,3
79
5,0
3,7
7,95
5,7
11
0,41
50
80
0,23

4.1. De energie-inbreng
Tijdens de vlokvorming moeten de
vlokken worden gevormd en aangroeien te
goed floteerbare deeltjes. De vlokvorming
wordt beoordeeld aan de hand van de
kwaliteit van het flotaat onder standaardcondities. De kwaliteit van het
flotaat wordt afgemeten aan de troebelheid of liever aan het restgehalte aan
vlokmiddel (ijzer of aluminium). De
troebelheid kan namelijk worden beïnvloe<
door nog aanwezige luchtbelletjes. Het
uitgangspunt voor de beoordeling
van de vlokvorming is de wens een zo
laag mogelijk ijzergehalte (of aluminiumgehalte) van het flotaat te verkrijgen
ten einde de navolgende filtratie zo min
mogelijk te belasten.
Vlokvorming wordt verkregen door het
water, na de dosering van het vlokmiddel,
te roeren gedurende een bepaalde tijd: de
vloktijd. Dit roeren geschiedt in compartimenten die elk zijn voorzien van horizontaal draaiende roerwerken met variabele
rotatiefrequentie. De roerwerken bestaan
uit aan de as bevestigde latten evenwijdig
aan de asrichting. De vorm en de grootte
van dit lattenwerk, de rotatiefrequentie,
de vorm van de compartimenten en de
temperatuur van het water bepalen
grotendeels de energie-inbreng voor de
vlokvorming. Het is bij het coagulatieproces gebruikelijk om dit vast te leggen
in de arbitraire grootheid G, de zogenaamde snelheidsgradiënt. G is berekend
met de formule:
p n3

G = f (/—, waarin
V
f = factor afhankelijk van type
roerder [m],
p= volumieke massa van water [kg m - 3 ] ,
rj — viscositeit [Pa s],
n = rotatiefrequentie [s^ 1 ].
Voor het roerwerk, waarmee de proeven
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jn gedaan, is volgens Molt [7] een
waarde berekend van 1,9 x 1 0 - 3 m. In
fbeelding 3 zijn de zo berekende en over
e vijf compartimenten gesommeerde
r-waarden [s _ 1 ] bij verschillende
Jtatiefrequenties uitgezet tegen het ijzerehalte van het flotaat. Deze proef
:meermalen uitgevoerd bij verschillende
'atertemperaturen. In afbeelding 3 is een
;sultaat weergegeven bij 1,5°C (20
ecember 1978) en bij 19 °C (15 augustus
979). Alle variabelen zijn verder
onstant gehouden dat wil zeggen
en ijzerdosering als ijzer-III-chloride
an 5 mg/l, vloktijd van 1.800 s, vijf
ompartimenten, flotatietijd van 800 s,
% recirculatiewater onder 600 kPa druk,
cht 'AKA nozzles' en geen drijflaag
an enige dikte maar overstortend water.
Vat dit laatste betreft is namelijk
ebleken, dat dergelijke proeven alleen
sproduceerbaar zijn uit te voeren bij
fwezigheid van een drijflaag, vanwege
nregelmatig optredende sedimentatie
anuit de drijflaag. Alle verder te beschrijen proeven zijn, tenzij anders vermeld,
nder deze standaardcondities uitgevoerd,
n de afbeelding is te zien, dat de resuliten elkaar bij hoge en lage temperaturen
iet veel ontlopen bij deze relatief
mge vlok- en flotatietijd.
!ij de lage temperatuur treedt er wel
en verslechtering op van het flotaat bij
i-waarden boven 400 s _ 1 . Er is een
(ïinimum tussen 200 -400 s^ 1 . Bij hogere
watertemperatuur is dit minimum
og niet bereikt in het meetgebied. Het
este resultaat wordt bereikt indien
11eroerders op maximale frequentie
taan, hetgeen nogal afwijkt van de vlokormingscondities ten behoeve van
ezinking. Een belangrijke randvoorwaarde
iij bezinking is dat de gevormde, grote
lokken niet kapotgeslagen mogen worden
loor te grote energie-inbreng in het
latste compartiment. In de praktijk wordt
m deze reden vaak een over de
ompartimenten trapsgewijs dalende
nergie-inbreng toegepast, de zogenaamde
;apered flocculation'. Bij de vlokvorming
oor flotatie heeft dit geen zin; integenleel. Er is op 11 oktober 1977 een proef
itgevoerd, waarbij achtereenvolgens:

gevallen ongeveer 285 s _ 1 . De eerste
drie proeven leverden vrijwel hetzelfde
resultaat op (ijzergehalte flotaat 0,6 mg/l),
terwijl de vierde zelfs een beter resultaat
opleverde (ijzergehalte 0,4 mg/l). Ook deze
proef laat dus zien dat een zeer kleine,
compacte vlok, ontstaan door relatief
snel roeren, de flotatie gunstig beïnvloedt.
De gevormde vlokken zijn kort voor de
flotatie nog zo klein, dat ze nauwelijks
met het blote oog zichtbaar zijn en
gemakkelijk de vrij hevige turbulentie bij
de uitstroomopeningen van de 'nozzles'
kunnen doorstaan. Een totale G-waarde
van ongeveer 200 s _ 1 is voldoende.
4.2. De vloktijd
De vloktijd is de volumestroom gedeeld
door het benutte volume van de vlokvormingsbak:
q
V
In afbeelding 4 is de invloed van deze
variabele weergegeven. De proeven zijn bij
lage watertemperatuur (ongeveer 2 °C
Afb. 3 - De invloed

van de totale G-waarde tijdens vlokvorming op het ijzergehalte na flotatie.
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op 6 en 7 december 1978) en bij hoge
watertemperatuur (ongeveer 18 °C op
14 en 30 augustus 1979) uitgevoerd. Om ook
kortere vloktijden te kunnen onderzoeken
is het nodig de proeven met 3 en 5 compartimenten uit te voeren. De totale G-waarden
bedroegen 250 -300 s _ 1 . De overige
omstandigheden zijn gelijk aan die onder
4.1. vermeld. Tot een vloktijd van
ongeveer 900 s (15 minuten) is er een
sterke daling in het ijzergehalte van het
flotaat waarneembaar, gevolgd door een
geleidelijke verdere daling.
Opvallend is het betrekkelijk grote verschil
tussen de resultaten van de proeven
bij lage en hoge watertemperaturen. Een
eis van bijvoorbeeld 0,5 mg/l ijzer wordt
in de zomer al bereikt bij een vloktijd van
660 s en in de winter pas bij 1.740 s,
ruim 2,5 keer zo lang. Deze gegevens
zijn bepalend voor het ontwerpvolume
van de vlokvormingseenheid. De resultaten bij lage watertemperaturen zijn
hiervoor maatgevend, waarbij men mag
rekenen met het waterverbruik in de
winter, dat lager is dan in de zomer.
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4.3. Het aantal compartimenten
In afbeelding 4 valt het reeds waar te
nemen en in afbeelding 5 is het nog duidelijker, dat het er weinig toe doet of het
aantal compartimenten 2, 3, 4 of 5 is.
In afbeelding 5 zijn de resultaten samengevat van 4 weken onderzoek van
12 oktober tot 8 november 1977. De
watertemperatuur bedroeg ongeveer
10 °C. De proeven zijn bij een groot
aantal G-waarden uitgevoerd, waarvan
die bij 50 en 400 s _ 1 zijn weergegeven.
Vooral bij de hoge G-waarde is de
invloed nihil. De licht stijgende waarden
aan de linkerkant van de afbeelding
zijn het gevolg van de kortere vloktijden.
De keuze van een of twee compartimenten
is waarschijnlijk nog wel van belang,
althans volgens Van Melick [1]. In een
technische installatie zal er toch altijd
voor minimaal twee compartimenten
worden gekozen om onder andere kortsluitstromingen tussen in- en uitvoer
te voorkomen. Het is bij het onderzoek
overigens niet gebleken, dat een variatie
in de spreiding in de verblijftijd van het
water (en dus van de vlokken) in de vlokvormingsbak veel invloed heeft op het
resultaat.

4.4. De invloed van de pH
Bij het WRC-onderzoek is grote aandacht
gegeven aan de invloed van de pH tijdens
de vlokvorming op het ijzergehalte van
het flotaat [4].
Niet zelden is bij verschillende watersoorten een vrij grote invloed van de p H
waargenomen. Met het water vanuit de
Afgedamde Maas is deze pH-invloed
bij diverse onderzoeken niet gebleken.
Bij een pH van 6,5 tot 8,5 zijn de resultaten in de meeste gevallen ongeveer
gelijk, wat betreft het ijzergehalte van
het flotaat. De pH van het te behandelen
water varieert ongeveer van 7,5 tot
8.5. Door de dosering van het vlokmiddel
(meestal 5 mg/l ijzer) daalt de pH
enkele tienden. Gezien het bovenstaande
zijn daarom alle proeven zonder enige
pH-correctie uitgevoerd, omdat het
streven erop gericht is ook bij een definitieve installatie de dosering van chemicaliën zoveel mogelijk te vermijden.

4.5. Vlokmiddelen en vlokhulpmiddelen
Bij de meeste proeven is een 40 %'s
oplossing van ijzerchloride in water als
vlokmiddel gebruikt. Verder zijn als
vlokmiddel onderzocht:
a. aluminiumsulfaat na oplossen in
water;

tI

Afb. 5 - De invloed van het aantal compartimenten op het ijzergehalte na jlotatie bij verschillende
vloktijden en G-waarden.

b. een oplossing van aluminiumhydroxychloride (Sachtoklar);
c. AVR, een mengsel van aluminium- en
ijzerverbindingen (Hoechst, Boliden AG)
na oplossen;
d. een geoxideerde oplossing van
ijzer-II-sulfaat. Oxidatie vond plaats met
chloor of volgens het Oxorbon/Lurgiproces
met zuurstof en poederkool.
Na flotatie waren de resultaten met de
verschillende vlokmiddelen meestal niet veel
verschillend. Bij doseringen van ongeveer
4 mg/l als ijzer en ongeveer 2 mg/l,
dat wil zeggen bij gelijke molaire hoeveelheden, als aluminium werden reeds
minimale ijzer- en aluminiumgehalten
in het flotaat verkregen onder standaardcondities. Wel is een vrij grote invloed
waargenomen van de grootte van een
vlokmiddeldosering op de kwaliteit van
het water na snelfiltratie.
Deze gegevens zullen in het volgende
kort worden aangeduid. Ze zullen
uitvoeriger in een volgende publikatie
worden verwerkt.
Vanwege de minder goede resultaten
van de vlokvorming bij lage watertemperaturen en korte vlok- en flotatietijden is diverse malen geprobeerd door
dosering van een vlokhulpmiddel die te
verbeteren. Gebruikt zijn onder andere
Wisprofloc 20 S, Praestol P2900 en
geactiveerd kiezelzuur in combinatie met
een aluminiumhoudend vlokmiddel. Het
effect van deze doseringen was in alle
gevallen nihil. Dit is alleszins te verklaren
uit het feit, dat vlokhulpmiddelen kleine
vlokjes vergroten tot beter bezinkbare;
dus specifiek voor bezinking gunstig
werken. Bij flotatie is dit mechanisme van
ondergeschikte betekenis.

5. De flotatie
5.1. De flotatietijd en/'of de volumestroomdichtheid
Ook bij de flotatie is de verblijftijd van
het water met vlokken en micro-belletjes,
al of niet aan elkaar gehecht, in de flotatie
bak van belang. Tijd is niet alleen nodig
om de vlokken met aangehechte
belletjes zich vanuit het water naar de
oppervakte te laten verplaatsen, maar ook
om de belletjes en vlokjes met elkaar
te laten botsen en te laten hechten. Nog
steeds is niet geheel duidelijk welk
mechanisme en welke krachten bij de
botsing en de hechting een hoofdrol
vervullen. Aan de T H te Delft is er door
Visser enig onderzoek naar deze wat meer
fundamentele vragen verricht [6].
Elektrostatische krachten spelen geen
rol van betekenis. Ook mechanisch
invangen van bellen in onregelmatigheden
van de vlokken treedt niet op, gezien het
feit dat veel bellen zich juist aan de
bovenzijde van vlokken bevinden. De
vlokjes worden niet omhoog geduwd, maa
getrokken door de aangehechte belletjes.
Mogelijk spelen de oppervlaktespanningen
bij het drie-fasen-contact water-luchtbelvlok een hoofdrol in navolging van de
verschijnselen bij de scheiding van ertsen
door flotatie. Nader onderzoek op dit
gebied blijft gewenst.
Evenals bij bezinking is bij flotatie de
volumestroomdichtheid (oppervlaktebelasting) een belangrijke ontwerpgrootheid. Door het plaatsen van de
hellende bodem in de flotatiebak in het
voorjaar 1977 werd de volumestroomdichtheid niet beïnvloed, maar de flotatietijd wel. Het beschikbare volume van
de flotatiebak werd namelijk teruggebrach
van ongeveer 6 m 3 naar 4,5 m 3 . De
resultaten werden hierdoor niet direct
meetbaar beïnvloed in nadelige zin. Op
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hiervan is het verzadigingspercentage ook
afhankelijk van de druk. Bij lagere drukken
neemt het af. De druk bepaalt ook de
beschikbare hoeveelheid opgeloste lucht,
omdat de oplosbaarheid van lucht
in water recht evenredig met de druk
verloopt. De derde invloed van de druk
betreft het aantal gevormde bellen
(zie het hiernavolgende artikel van Meijers
en Van Bennekom). Bij de meeste proeven
is een druk van 600 kPa gebruikt. Het
wekelijks gemeten verzadigingspercentage
is dan vrijwel constant 80 %.

1978 ( 4 , 0 O
197B (3,<:. 0 CÏ

—i

1

H-

fb. 6 - De invloed van de flotatietijd c.q. de volumestroomdichtheid op het ijzergehalte na flotatie.

ch zegt dit niet veel, zoals in afheeling 6 is te zien, omdat in een vrij groot
;bied flotatietijd en volumestroomichtheid geen invloed hebben op het
zergehalte van het flotaat. Opvallend
het verschil tussen de resultaten bij hoge
ï lage watertemperaturen respectievelijk
tigeveer 18 °C op 29 augustus 1979 en
tigeveer 4 °C op 4 en 5 december 1978.
ij de hogere watertemperatuur kan de
otatietijd worden teruggebracht tot
50s en waarschijnlijk korter en kan de
Dlumestroomdichtheid (oppervlakteslasting) worden opgevoerd tot ruim
mm/s (15 m/h). Bij lage temperatuur
ient de flotatietijd minimaal 540 s te zijn
1de volumestroomdichtheid maximaal
5 mm/s (11 m/h). De proeven van
ïbeelding 6 zijn uitgevoerd bij een
oktijd van 900 s en een gesommeerde
r-waarde van 250 à 300 s - 1 . De condities
jn verder gelijk aan die onder 4.1. vermeld.

beluchter nader onderzocht, waarbij is
gebleken, dat bij een juiste keuze van de
stroomsnelheid in het messing pijpje
verzadigingspercentages boven 90 %
bij de heersende druk haalbaar zijn.
De meting van het verzadigingspercentage
van het water onder druk vond plaats
met behulp van een door het KIWA
ontworpen bemonsteringsvaatje (afbeelding 7).
Voor alle verdere proeven is gekozen
voor een messing pijpje met een middellijn
van 12 mm en een constante volumestroom van 1,4 l/s (5 m 3 /h). Afhankelijk
van de behoefte werd deze hoeveelheid
deels voor flotatie gebruikt, het recirculatiepercentage, en deels geloosd.
De stroomsnelheid in het pijpje is op
deze manier constant 12 m/s. Behalve
Afb, 7 - KIWA-apparaat voor de meting van het
verzadigingspercentage van lucht in water bij
verhoogde druk.

2. Het recirculatiepercentage en de
irzadigingsdruk
en deel van het flotaat wordt door een
aterpomp naar een 'venturi-beluchter'
jpompt, die is geplaatst in een verticaal
pgestelde cilindrische tank (afmetingen:
sog 2,5 m, middellijn 0,6 m). Een
ichtcompressor zorgt voor de aanvoer
in lucht onder druk naar deze tank. De
enturi' bestaat uit een uitwisselbaar
lessing pijpje met bekende inwendige
liddellijn, die een vernauwing vormt
!een buis waar het water doorheen
ordt geperst. Hierdoor wordt lucht
ingezogen en vindt de beluchting plaats.
i de verder lege tank verblijft het water
ïige minuten door regeling van het
aterniveau, waardoor grote luchtbellen
innen ontsnappen. In 1976 is deze

X

vrijgekomenlucht
afsluiter (open bij
bemonstering)

glazen
opvanghuis
voor ontwijkende

water, bij bemonstering;

>lucht, bi;

Het recirculatiepercentage en de druk
bepalen tesamen de hoeveelheid lucht,
die in principe beschikbaar is voor flotatie.
De invloed van deze twee variabelen is
onafhankelijk van elkaar onderzocht.
In afbeelding 8 is het resultaat weergegeven met als horizontale as het aantal
liters beschikbare lucht per m 3 te floteren
water. De proeven zijn in juni en juli 1977
uitgevoerd onder standaardcondities
met uitzondering van de 'nozzles', die
van het WRC afkomstig waren. De
minimaal benodigde hoeveelheid lucht
is ongeveer 5 1 (6,5 gram) per m 3 te
floteren water. Dit komt redelijk goed
overeen met dat wat het WRC heeft
waargenomen (8 gr/m 3 ). De overeenkomst is aanzienlijk beter indien de
proeven met drijflaag worden uitgevoerd
zoals ook in afbeelding 8 is te zien. Druk
en recirculatiepercentage kunnen dus
binnen zekere grenzen onderling worden
gevarieerd. Het minimale recirculatiepercentage is ongeveer 4 -5 % en bij
drukken lager dan ongeveer 400 kPa treedt
geen flotatie op.
Bij de meeste proeven is gekozen voor
6 % recirculate en een druk van 600 kPa
(dat wil zeggen ongeveer 5 1 lucht per m 3
te floteren water).
5.3. Het aantal en type 'nozzles'
Het onderzoek naar het juiste type
'nozzle' wordt in het artikel van Meijers
en Van Bennekom beschreven. Bij verreweg
de meeste proeven is de 'AKA-A nozzle'
gebruikt, die bij vergelijking met de
WRC 'nozzle', die meerdere malen is
uitgevoerd, steeds beter uitkwam. De
'AKA nozzle' is in feite een regelbaar
naaldventiel. Bij een juiste instelling
werd zelden of nooit gebruik gemaakt van
deze regelmogelijkheid. In feite is dit
overbodig.
Bij de oorspronkelijke proefinstallatie waren
8 'AKA nozzles' over de breedte (1 m)
van de flotatiebak geplaatst. Bij voldoende
toevoer van lucht per m 3 water kan ook met
een kleiner aantal worden volstaan mits
er maar een goede verdeling van de
gevormde micro-bellen over de volume-
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Afb. 8 - De invloed van de beschikbare hoeveelheid lucht voor flotatie op het ijzergehalte na flotatie.

stroom plaatsvindt. Vier 'nozzles' gaven
nog hetzelfde resultaat als acht.
5.4. De afvoer van de drijflaag
De afvoer van de vlokken na opdrijven
is één van de meest cruciale problemen
van het gehele flotatieproces. Het heeft
veel tijd gevergd voor dit probleem
voldoende werd onderkend. Van begin af
aan is het de bedoeling geweest met een
(centimeters) dikke drijflaag te werken,
die continu over een overstortrand met
behulp van een rolschraper wordt
afgevoerd. Het aldus afgevoerde slib heeft
afhankelijk van de dikte van de drijflaag
en de ruwwaterkwaliteit een droge
stofgehalte van 2 tot 8 %, hetgeen een
belangrijk voordeel in vergelijking met
bezinking is bij de verdere indikking
en verwerking van het slib. Tijdens het
verblijf van de drijflaag op het water
in de flotatiebak treden er ontluchting
en indikking op, waardoor bij geringe
storing in de beweging van de drijflaag
een deel van de vlokjes loskomt en
bezinkt. Dit komt tot uiting in een meer
of minder grote verslechtering van de
kwaliteit van het flotaat (zie ook afbeelding 8). In het flotaat zijn dan kleine
slibbolletjes zichtbaar, die kennelijk na
het bezinken uit de drijflaag niet of
nauwelijks opnieuw floteerbaar zijn. Om
deze reden was het nodig bij de procesoptimalisatie de opdrijvende vlokken.direct
met een overstortend waterfilmpje
(ongeveer 1-2 % van de hoofdstroom)
af te voeren en geen hechte drijflaag
te laten ontstaan. Deze werkwijze levert
nog steeds het laagste ijzergehalte van
het flotaat op, maar heeft het bezwaar
dat het flotatieslib niet wordt ingedikt.
Een direct aansluitende indikking in een
aparte, veel kleinere flotatie-installatie

is dan noodzakelijk. Als alternatief
is onderzocht de afvoer van een centimetersdikke drijflaag zó rustig en gelijkmatig te laten verlopen, dat er geen
scheurtjes in optreden en ook geen
bezinking van slibbolletjes plaatsvindt.
Over de lengte van de flotatiebak is een
kettingschraper met per 1 m een
rubberen schraapblad geplaatst. Dit is
aangevuld met de plaatsing van een flauw
glooiend 'strandje' bij de overstortrand
voor het slib. Door de schraapbladen
in het water te steken op een plaats
waar nog vrijwel geen drijflaag is
gevormd en deze langzaam in de richting
van het 'strandje' te duwen ontstaan
geen breukvlakken meer in de drijflaag.
Daarna wordt de drijflaag het 'strandje'
op- en overgeduwd door de buigzame
Afb. 9 - De invloed van de watertemperatuur op
procescondities.

\ \)
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rubberen bladen en over de overstortrand gewerkt. De aldus verkregen
ijzergehalten van het flotaat lagen slechts
0,1 -0,2 mg/l hoger dan die bij de
afwezigheid van een hechte drijflaag. De
procesvoering blijft echter minder
betrouwbaar onder andere door invloed
van mechanische storingen en plotselinge
veranderingen in de kwaliteit van het te
behandelen water. Een definitieve keuze
uit deze twee alternatieve oplossingen
voor de afvoer van de drijflaag, die met
meerdere zijn aan te vullen, is afhankelijk
van de afweging van de verschillende
vóór- en nadelen.
5.5. De watertemperatuur
Diverse pogingen om relaties te leggen
tussen de kwaliteit van het te behandelen
water en het ijzergehalte na flotatie
zijn mislukt. Een uitzondering hierop
vormt de watertemperatuur. In afbeelding
9 is het ijzergehalte van het flotaat
tegen de watertemperatuur uitgezet,
verkregen onder gelijke procescondities.
(Zie 4.1.,vloktijd is 900 s, flotatietijd
400 s, G-waarde ca. 250 s _ 1 .) Bij tempera
turen onder de 6 °C verslechterde de
kwaliteit van het flotaat zienderogen.
Dosering van vlokhulpmiddelen gaf geen
soelaas. In de voorgaande paragrafen is
de invloed van de temperatuur op de
optimale vlok- en flotatietijd reeds
beschreven. Het temperatuureffect kan
worden opgeheven door verlaging van de
volumestroomdichtheid (oppervlaktebelasting) van de gehele installatie.
6. De snelfiltratie
Eén van de belangrijkste doelstellingen
het ijzergehalte na flotatie bij gelijkblijvende
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4BEL II - Enkele kenmerkende kwaliteits•gevensvan het filtraat van proefsnelfliters na
statie In de proefinstallatie op het pompstation
Brakel (1978, n = 36).
'78 (mg/l)
roebelheid FTU
rganische koolstof
hlorophyll a ^g/1
mmonium (NH4+)
rtho-fosfaat ^g/1(P)
otaalfosfaat /jg/1 (P)

gemiddeld
0,15
4,5
1,6
0,28
3,3
10,3

maximum
0,30
6,5
5,9
1,06
14,8
25,1

in het onderzoek is het bereiken van
în bepaalde kwaliteit water na flotatie en
ïelfiltratie, ten behoeve van de infiltratie
1de duinen. Deze doelstelling is het
unt van onderzoek voor de vijf proefïelfilters, waarbij de variabelen zijn
et vlokmiddel en de grootte van de
osering bij de flotatie, de filteropbouw,
e filtratiesnelheid, de kwaliteit van het
: filtreren water, de watertemperatuur,
e pH en een secondaire dosering vlak
oor de snelfilters. Dit onderzoek is nog
lande en zal in een volgend artikel
'orden gerapporteerd.
Lfb. 10laat een resultaat zien van de invloed
an de grootte van de ijzerdosering in sept.
978 op enkele voor verstopping bij
utinfiltratie kenmerkende parameters,
»efilterbedopbouw hierbij was 0,6 m
ind (0,8 - 1,2 mm) en 0,2 m antraciet
1,6-2,5 mm) en de filtratiesnelheid
,4mm/s (5 m/h). De flotatie werd onder
andaardcondities uitgevoerd.
1 tabel II staan enkele kwaliteitsegevens van het filtraat weergegeven. Deze
egevens zijn onder lang niet altijd
ptimale condities voor de filtratie verregen en zijn daarom nog niet volledig
spresentatief voor een continu werkende
fb. 10 - De invloed van de grootte van de ijzerosering voor de vlokvorming op de kwaliteit van
;r water na snelfiltratie.

bedrijfsinstallatie, met name wat betreft
het ammonium-gehalte en de troebelheid.
Wat betreft het totaal fosfaatgehalte
voldoet het filtraat gemiddeld ruimschoots
aan de doelstelling van maximaal
20 /«g/l P. Het gemiddelde is 10 /«g/1P.
Het ortho-fosfaatgehalte is gemiddeld
3 /ig/1P. De maximale waarde ligt slechts
weinig boven de doelstelling. Wat betreft
enkele milieuvreemde stoffen zoals
bijvoorbeeld cadmium, kwik en pesticiden
kan worden gesteld, dat deze bij het
wekelijks uitgevoerde onderzoek van het
filtraat zelden worden aangetroffen in
gehalten boven de onderste analysegrens.
7. Slot met samenvatting
Na ruim drie jaar onderzoek met een
semi-technische proefinstallatie voor
flotatie ten behoeve van een verdergaande
zuivering van het water uit de Afgedamde
Maas te Brakel kan worden gesteld,
dat flotatie mits goed uitgevoerd een
bedrijfszeker en goed proces is.
Optimale condities zijn vastgesteld
voor de vlokvorming wat betreft de
energie-inbreng, de vloktijd en het aantal
compartimenten, en voor de flotatie
wat betreft de flotatietijd c.q. de volumestroomdichtheid (oppervlaktebelasting), het
recirculatiepercentage, de verzadigingsdruk, het type en het aantal 'nozzles'
en de wijze van drijflaagafvoer. Door
een juiste keuze van de vloktijd en de
flotatietijd kan het verslechterend effect
van temperatuurdaling van het water
beneden 6 °C worden opgeheven.
In tegenstelling met bezinking als vlokverwijderingstechniek behoeft er geen
pH-correctie te worden toegepast; vlokhulpmiddelen zijn nutteloos en de
vlokmiddeldosering is relatief laag. Daar
staan de extra energiekosten tegenover
om ongeveer 6 % van het water op een
druk van ongeveer 600 kPa te brengen
(enkele tienden centen per m :! water). Er
is alle reden om te stellen, dat het
flotatieproces meer toepassing verdient
niet alleen bij de zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater maar ook bij
afvalwaterzuivering en bij de slibindikking.
Deze publikatie was alleen mogelijk dank
zij de uitvoerders van het onderzoek,
te weten de heren R. Looijen, Th. van
Lopik en A. H. Knol met de voortdurende
technische assistentie van de heren
M. Minnaar, J. F. Kroon, A. Dekker
en A. T. G. van der Sman, allen werkzaam
of werkzaam geweest op het pompstation
van de Duinwaterleiding te Brakel.
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De invloed van verschillende nozzletypen ophet flotatieproces

1. Inleiding
Sinds enkele jaren wordt in Nederland
onderzoek verricht naar de bruikbaarheid
van flotatie als vlokverwijderingstechniek
bij de drinkwaterbereiding. Flotatie kan,
vooral in die gevallen, waarin een moeilijk
bezinkbare vlok wordt gevormd, als alternatief dienen voor bezinking.
Bij het flotatieproces wordt een deel van
het effluent teruggevoerd naar een luchtverzadigingsinstallatie. Het water neemt
daar onder verhoogde druk een hoeveelheid lucht op en stroomt nadien via een

DR. IR. A. P. MEIJERS
KIWA NV

AKA
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nozzle in een flotatiebassin. Hierbij komen
kleine luchtbelletjes vrij, die zich aan de
vlokken hechten, opstijgen en aan het
oppervlak een slibdeken vormen. Dit proces
wordt 'Dissolved Air Flotation' genoemd.
Daar met name weinig inzicht bestond in
de gewenste bellengrootte en bellenproduktie en het daaruit voortvloeiende gewenste
type nozzle is hiernaar door het KIWA
onderzoek uitgevoerd. Dit geschiedde door
enerzijds de geproduceerde bellen op te

Bete
TF-8-FC

Afb. 2 - De onderzochte nozzletypen met uitstroomtuiten A, B, C reductie 0,42 x.

meten, anderzijds door de invloed van verschillende nozzletypen na te gaan op het
effluent van het flotatieproces.
Dit onderzoek is geïnitieerd door de Werkgroep Flotatie van het KIWA en staat in
detail weergegeven in de speurwerkrapporten SWE-202 en SWE-213.
2. Apparatuur en methodiek voor het
meten van bellen
De apparatuur, die voor het onderzoek is
gebruikt, is schematisch in afb. 1 weergegeven. De verzadiging met lucht vindt plaats
in het verzadigingsvat door 20 minuten
lucht van de gewenste druk door leiding-

Afb. 1 - Schema van de meetopstelling.
afvoer
lucht
afvoer
water

Druk in het verzadigingsvat
Van de diverse nozzles zijn bij een aantal

lamp+flitser
\

Afb. 3 - De invloed van de druk in het verzad
gingsvat op de belgrootte.

^ \

verzadigingsvat

water te laten borrelen.
De hoofdstroom (snelfiltraat) wordt gedurende een kwartier in een perspex kolom
langs de nozzle (N) gevoerd. Om de belgrootte te bepalen worden foto's van de
bellenwolk gemaakt met een camera met
aangebouwde microscoop.
De uiteindelijke belgroottemeting is met (
schuifmaat verricht na projectie van het
negatief op een beeldscherm.
De meetresultaten zijn cumulatief uitgeze
en zijn te karakteriseren door de mediaar
van de beldiameter, dit wil zeggen de
50 %-waarde van de belgrootteverdeling.
Voorts is het aantal bellen per foto bepaa
Tijdens dit onderzoek zijn de volgende
nozzles beproefd: WRC-nozzles met
openingen van 1,8 tot 3,0 mm, volkegelspoeiers van het type Bete WL 120
en TF-FC en het AKA-naaldventiel (afb.
3. De invloed van diverse procesvariabel«
op de belgrootte en belconcentratie

peilbuis
eneer
i' aanvoer lucht

Bete
WL 2 120

WRC

£.<!
g 40

X

lucht
versproeier

verzadigd
water
aanvoer
water

• aansluitpunten
luchtverzadigingsmeetapparaat.

\
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I
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fb. 4 - Voorbeeld van een belgrootteverdeling en luchtverdeling van de bellen. Mediaan 33,2 urn.

'aarden van de druk in het verzadigingsvat
e belgrootten gemeten, alsmede het aantal
ellen per foto, hetgeen een maat is voor
e concentratie van de bellen in de kolom,
lit deze gegevens kon tevens de luchterdeling over de bellen berekend worden.
>eresultaten zijn in afb. 3 weergegeven,
i afb. 4 is een stereotiep voorbeeld
egeven van een belgrootteverdeling.
ij de meeste metingen is gebleken, dat
i. 10 % van de bellen kleiner was dan
D ((m en ca. 10 % groter dan 60 p.m.
>e mediaan varieerde tussen 25 en 40 ^m.
'erder blijkt dat de bellen kleiner dan de
ïediaan slechts 10 % van de hoeveelheid
icht bevatten en dat ongeveer de helft van
e lucht is opgenomen in de 10 % grootste
smeten bellen. Bij nozzles met uitstroomüten worden visueel ook bellen van 1tot 5
im waargenomen.
r

erhoging van de verzadigingsdruk had
vereenkomstig de literatuur bij beide Beteozzles (zonder uitstroomtuit) een afname
an de belgrootte tot gevolg. Bij de AKAozzles (met uitstroomtuit) was dit echter
îker niet het geval, terwijl de WRC-nozzle
net uitstroomtuit) een toename bij hoge
ruk laat zien. In alle gevallen blijkt echter
s bellenconcentratie aanzienlijk te stijgen
ij hogere druk (afb. 5).
'e constructie van de nozzle
ij een kleinere doorstroomopening van de
ozzle neemt de concentratie van de bellen
)ms drastisch af. De invloed op de bellenrootte was echter gering, met uitzondering
in de WRC 2,2 mm-nozzle, waarmee zeer
einig en ook erg kleine belletjes gevormd
orden. Naar schatting verdwijnt bij deze
ozzle ongeveer de helft van de lucht in
ellen van 5 mm grootte. De doorstroom-

opening is duidelijk te klein in verhouding
tot de overige afmetingen. Ofwel de
opening moet vergroot worden, ofwel de
overige afmetingen verkleind. Bij later
onderzoek is ook gebleken dat geen restricties meer aanwezig mogen zijn na de
opening, waar de drukaflaat plaatsvindt.
Voorts is een aantal nozzles met en zonder
uitstroomtuit getest. Voor de Bete-nozzle
is een uitstroomtuit naar eigen ontwerp geconstrueerd (afb. 2).
Tabel I laat de resultaten zien.
TABEL I - Testen van nozzles met en zonder
uitstroomtuit. Debiet hoofdstroom: 4 m%\h.
druk
kPa

nozzle

tuit

Bete WL 2 120

ja 760
nee 760
ja 760
nee 760

AKA

mediaan bel- aantal
diameter bellen
ßm
per foto
25,8
31,5
26,2
29,5

1190
479
1134
453

Ten aanzien van de nozzles zelf is dan de
aanwezigheid van een uitstroomtuit waarin
het water tegen de wanden spuit en een
goede dimensionering van de nozzle van
essentieel belang.
Door een juiste dimensionering dient vlak
na het ontspanningspunt een hoge graad van
turbulentie bereikt te worden, die aan het
eind van de uitstroomtuit weer teniet
gedaan moet zijn.
Minstens even belangrijk is evenwel de druk
in het verzadigingsvat. Deze dient bij
voorkeur ^ 600 kPa te zijn.
Van de onderzochte nozzles met uitstroomtuit gaven de AKA-nozzle en de Bete WL 2
120 een nagenoeg gelijke en zeer hoge
bellenproduktie (ca. 1200 bellen per foto)
en kleine bellen (26 pm).
De WRC-nozzle met openingen van 3,0 mm
gaf slechts de helft van dit aantal en ook
grotere bellen (44 pm) te zien.
Visueel zijn bij alle proeven bellen tot
ca. 1 mm geconstateerd. Waarschijnlijk
vormen zij de werkelijke bovengrens van de
verdeling. In de uitstroomtuit van de nozzles
kunnen nog grotere bellen ontstaan door
ontluchting in neren en door opzameling in
dode ruimten. Het luchtverlies hierdoor is
echter hoogstwaarschijnlijk gering.
4. Plaatsing van verschillende nozzles in de
proefinstallatie te Andel
De invloed van verschillende nozzletypen
op het effluent van het flotatieproces is
nagegaan in de proefinstallatie voor flotatie
van de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage
te Andel.
De procescondities zijn gedurende de gehele
proefperiode zoveel mogelijk constant gehouden en wel op de volgende, volgens de
DWL optimale waarden:
Afb. 5 - De invloed van de druk in het verzadigingsvat op de belconcentratie. Nozzle: Bete
WL 2 120.

Bij de aanwezigheid van een uitstroomtuit
blijken de belletjes iets kleiner, doch wel
veel groter in aantal.
De verbetering wordt veroorzaakt door verhoging van de turbulentie, hetgeen de
bellenvorming versnelt. In de uitstroomtuit
spuit het recirculatiewater na het verlaten
van de nozzle-opening tegen de wand van
de tuit, waardoor de stroomsnelheid van het
water wordt gebroken en omgezet in
turbulentie.
Beoordeling van de nozzles
Bij de beoordeling van de nozzles wordt er
voorlopig van uitgegaan, dat de efficiëntie
van de bellenvorming, namelijk de vorming
van kleine bellen in een hoge concentratie,
de juiste maatstaf is.
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Afb. 6:Plaatsing vande nozzles (o).

nozzle. Elke test bestond uit twee metingen
met de te testen nozzle en twee metingen
met de referentie, die om en om werden
uitgevoerd.
Bij elke meting werden drie monsters
genomen waarvan de troebelheid en het
ijzergehalte werden bepaald. Om eventuele
storende effecten te vermijden werd het
gevormde slib direct afgevoerd. De resultaten staan in tabel II vermeld.
TABEL II -Deinvloedvanhet nozzletype opde
effluentkwaliteit. Druk = 600 kPa.

— debiet door de vlokvormingsruimten:
6 0 m 3 / h , verblijftijd 15 minuten;
— debiet door de flotatiebak:
40 m 3 /h, verblijftijd 6 minuten;

nozzle
BeteWL2 120

— vlokmiddeldosering:
5 mg Fe/l (FeCl 3 );
— saturatordruk:
600 kPa;
— debiet door de saturator:
5 m3/h.
Allereerst is onderzocht in hoeverre de
plaatsing van de nozzles invloed had op de
effluentkwaliteit. De nozzles zijn op verschillende hoogten (h) voor en achter het
duikschot van de flotatieruimte aangebracht
(afb. 6).
Uit visuele waarnemingen bleek, dat naarmate de afstand tussen de nozzles en de
bodem voor het duikschot toenam, de verdeling van de bellenstroom over de breedte
van de flotatiebak beter werd.
Bij de hoogste stand echter (1,12 m) kwam
een deel van de bellenstroom voor het duikschot naar boven. Grotere bellen werden
pas bij plaatsing lager dan 0,37 m door de
hoofdstroom meegenomen. Dit had echter
geen invloed op de dunne slibdrijflaag
waarmee gewerkt werd.
Al deze visuele verschillen veroorzaken
echter geen verandering op de effluentkwaliteit, zodat de plaatsing van de nozzles
op louter praktische gronden kan geschieden. Bij de volgende proeven zijn de nozzles
op 0,85 m van de bodem voor het duikschot
geplaatst.
5. Beoordeling van nozzles op de effluentkwaliteit
Vanwege de grote invloed van de uitstroomtuiten zijn diverse typen getest (zie afb. 2).
Uitstroomtuit type A is de platte tuit die
bij de AKA-nozzle behoort. Type B is een
cylindrische en C een kegelvormige tuit met
een tophoek van 40°. Beide laatste tuiten
zijn willekeurig gekozen.
De AKA-nozzle met eigen uitstroomtuit
(AKA + A) is steeds als referentie gebruikt.
Het debiet door deze nozzle werd aangepast aan het vaste debiet van de te testen

WRC 3,0 mm
WRC 2,0 mm
WRC 3,0 mm 2
Bete TF 8 FC
AKA

troebelheid
rest Fe
soort
relarelatuit FUT tief i mg/l tief
geen
A
B
C
WRC
WRC
WRC
geen
B
geen
B
C

1,1
0,53
0,96
0,60
1,2
0,78
2,4
1,2
0,85
1,04
0,54
0,49

2,62
1,15
1,19
1,18
1,36
1,42
2,04
2,11
1,44
1,22
0,93
0,83

1,10
0,54
0,98
0,66
1,19
0,80
1,78
1,24
0,87
1,16
0,49
0,47

2,75
1,23
1,11
1,27
1,35
1,51
1,67
2,03
1,47
1,21
0,84
0,81

getest moeten worden. Hierbij bleek een
de testapparatuur als even goed beoordeelde Bete-nozzle met uitstroomtuit tocl
iets minder te voldoen dan de AKA-nozzl
De WRC-nozzles gaven echter nog steed
wat minder goede resultaten te zien.
De verschillen tussen de beide beste nozzl
zijn echter niet zodanig groot, dat geen
andere factoren een rol kunnen spelen bi
de keuze zoals regelbaarheid, kans op ver
stopping en slijtage en de aanschafprijs.
Het AKA-naaldventiel is de enige getest«
regelbare nozzle. De aanschafprijs is ever
van de WRC-nozzles relatief hoog. De
aanschafkosten van de Bete-nozzles zijn
verhoudingsgewijs laag.
Dankbetuiging
Dank is verschuldigd aan de medewerken
van de Duinwaterleiding te 's-Gravenhagf
voor de goede samenwerking tijdens het
uitvoeren van een deel van de proeven er
aan de leden van de Werkgroep Flotatie
voor de kritische begeleiding van het
onderzoek.

1

Verhouding tussen geteste nozzle en deAKAnozzle met tuit A.
2 Bij500 kPa.
Duidelijk is dat de nozzles zonder tuiten en
de WRC-nozzle bij lagere druk de slechtste
resultaten geven. Ten aanzien van de
troebelheid en het restijzergehalte geeft de
AKA-A-nozzle ongeveer 20 % betere
resultaten dan de Bete WL 2 120-nozzle
met de tuiten A, B en C, 35 % betere
resultaten dan de WRC nozzle 3,0 mm en
45 % betere resultaten dan de Bete T F 8
FC nozzle met tuit B. Dit resultaat kan nog
verbeterd worden door de tuiten B en C op
de AKA-nozzle te monteren.
6. Conclusies
Het blijkt, dat de nozzletestapparatuur,
waarin gegevens over de belgrootte en belconcentratie verkregen worden goede
onderscheiden geeft ten aanzien van dimensioneringsparameters als de doorstroomopening en het al dan niet aanwezig zijn
van een uitstroomtuit, alsmede van procesparameters zoals de druk in het verzadigingsvat.
Geen informatie wordt verkregen omtrent
de turbulentie van de recirculatiestroom
bij het in contact treden met de hoofdstroom. Te hoge turbulentie kan aanleiding
geven tot een slechtere effluentkwaliteit na
flotatie door vlokafbraak.
Nozzles, welke de gewenste belgrootte en
een voldoende belconcentratie geven,
zullen daarom onder optimale condities
van voordruk en verzadigingsgraad van het
recirculatiewater in een proefinstallatie

• •

•

NederlandseVerenigingvoor
Afvalwaterbehandelingen
Waterkwaliteitsbeheer
Stank op rwzi's
NVA-Programmagroep III organiseert oj
woensdag 22 oktober 1980 te Amersfoor
een najaarssymposium met als thema
'Stank op rioolwaterzuiveringsinstallaties
gemalen'. Wilt u deze datum alvast noten
Nadere gegevens worden tijdig toegezond*

chol'HED
Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO
Workshop waterkwaliteit in grondwater
stromingsstelsels
Op 1en 2 april jl. is in het Internationaal
Agrarisch Centrum te Wageningen een
studiebijeenkomst gehouden met als them
'Waterkwaliteit in grondwaterstromingsstelsels'. Doel van deze workshop was on
de waterkwaliteit in grondwaterstroming
stelsels systeemanalytisch te benaderen.
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'ver diverse onderwerpen zijn door speciasten discussiestukken opgesteld die tijdens
sze bijeenkomst ter sprake kwamen, zoals
jgenwater, vuilstorten, meststoffen en
estrijdingsmiddelen. Tevens is een invenirisatie uitgevoerd naar het onderzoek op
it gebied in Nederland.
Ut de discussies kwam o.a. naar voren dat
iventarisatie op kwaliteitsgebied nodig is,
nderzoek in bepaalde regio's gestimuleerd
ient te worden en harmonisatie van beïonsterings-, analyse- en conservatieve
:chnieken gewenst wordt,
en verslag van deze bijeenkomst zal over
tikele maanden verschijnen in de serie
.apporten en Nota's van de Commissie
oor Hydrologisch Onderzoek TNO.
[ierin worden ook opgenomen de schrif:lijke bijdragen en de inventarisatie.

'echnische Bijeenkomst 'Modellen voor
et Regionaal Waterbeheer'
oegelicht met voorbeelden uit Gelderland)
ip dinsdag 11 november 1980 wordt de
algende Technische Bijeenkomst gehouden
in de Commissie voor Hydrologisch
inderzoek in het Internationaal Agrarisch
Centrum te Wageningen. Tijdens deze
ijeenkomst zullen o.a. aan de orde komen
nderzoeksresultaten van de Commissie
etudering Waterhuishouding Gelderland.
1rs. E. Romijn is dagleider, de lezingen
allen verder gepresenteerd worden door:
r. ir. P. J. M. de Laat, ir. R. Awater,
. H. L. M. Rolf, dr. ir. J. Bouma,
rs. J. J. P. Gardeniers, dr. ir. Th. J. van de
fes, drs. G. van Wirdum en drs. J. P. Ancot.

echnische Bijeenkomst 'Verdamping in
ïlatie tot de hydrologie'
ip dinsdag 24 februari 1981 wordt een
echnische Bijeenkomst in Ede gehouden
iet als titel: 'Verdamping in relatie tot de
ydrologie'. Op deze bijeenkomst wordt een
[gemeen overzicht gegeven van het onderaek op dit gebied. Er wordt o.a. ingegaan
p eenvoudige meetmethodieken, de relatie
issen de onverzadigde zone en de veramping en de toekomstverwachting,
rof. dr. ir. L. Wartena is dagleider.
»e lezingen worden verzorgd door:
rs. J. Q. Keijman, drs. H. A. R. de Bruin,
. P. J. T. van Bakel, ir. J. N. M. Stricker
i dr. C. A. Velds.
[adere informatie over bovenstaande
echnische Bijeenkomsten volgt.
HO-publicaties
In samenwerking met de sectie voor
[ydrologische Wetenschappen van de
GGI heeft de Commissie voor Hydrolo-

gisch Onderzoek opgesteld: 'Overzicht van
verschenen publicaties 1979 op Hydrologisch
en Waterhuishoudkundig gebied van de
diverse instellingen'.
Hierin staan de gepubliceerde nota's en
artikelen vermeld die in 1979 bij de diverse
instellingen in Nederland zijn verschenen.
2. Binnenkort verschijnt een overzicht van
recentelijk binnengekomen publicaties bij de
secretariaten van het Nationaal Comité IHP
en van de CHO-TNO.
3. Verslag over het jaar 1979 van de
Commissie voor Hydrologisch Onderzoek
TNO. Belangstellenden kunnen ook dit
verslag bij het CHO-secretariaatsbureau
verkrijgen.
4. 'The relation between water quantity and
water quality in studies of surface waters'
is verschenen als no. 25 in de serie Verslagen
en Mededelingen van de CHO-TNO. Dit
nummer bevat de Engelse vertalingen van de
lezingen die zijn gehouden op de 35e Technische Bijeenkomst van de commissie
(18 oktober 1978).
5. 'Research on possible changes in the
distribution of saline seepage in the Netherlands' zal verschijnen als no. 26 in de serie
Verslagen en Mededelingen van de CHOTNO. Dit nummer bevat de Engelse vertalingen van de lezingen die zijn gehouden
op de 36e Technische Bijeenkomst van de
commissie (15 maart 1979). Deze uitgave
verschijnt over een aantal weken.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek. Postadres: Postbus 297,
2501 BD 's-Gravenhage. Bezoekadres:
Prinses Beatrixlaan 7, 's-Gravenhage.
Telefoon (070) 850198.

DDDQQLE
Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWA NV
Verklaring vanGeenBezwaar op
Toxicologische Gronden
Met ingang van 1april 1980 heeft het
KIWA een VGB verstrekt aan het produkt
Wirsbo-Pex® buizen van Wirsbo Bruk
Aktiebolag; adres S-730 61 Virsbo, Zweden.
Wirsbo-Pex® buizen zijn bestemd voor
het transport van warm en koud drinkwater. De VGB is afgegeven voor onbepaalde tijd.

Overzicht van wijzigingen
KIWA-keuren KIWA-attest
Overzicht van wijzigingen in de lijst van

fabrieken, die gerechtigd zijn tot het voeren
van het KIWA-keur en het KIWA-attest,
in het eerste kwartaal van 1980.
4. Bevestigingsmaterialen
Wijzigen:
b. Bevestigingsmaterialen voor koperen
pijpen volgens Kwaliteitseisen nr. 29,
Ie herziening.
10. Closets
a. Closetcombinaties, bestaande uit closetpot met aangebouwde stortbak en bijbehorende vlotterkraan volgens Kwaliteitseisen
nr. 43.
Wijzigen:
7. Warneton Industrie NV te Warneton,
België.
9. Armitage Shanks Sales Ltd te Armitage,
Engeland (3).
Toevoegen:
14. Pozzi Ginori Industrie Ceramiche spa
te Milaan, Italië (69).
15. FIM Alföldi Porcelangyar te Hödmezövasarhely, Hongarije (73).
b. Closetpotten, volgens Kwaliteitseisen
nr. 42, le herziening.
Wijzigen:
3. Warneton Industrie NV te Warneton,
België.
13. Fittingen voor capillaire soldering
Fittingen voor capillaire soldering van
koperen pijpen volgens Kwaliteitseisen
nr. 50, Ie herziening.
Vervallen is:
12. Gelderse metaaldraaierij G M D BV te
Zevenaar.
27. Membraanafsluiters
Membraanafsluiters voor water met temperaturen van ten hoogste 70 °C in nominale maten van 3 / 8 " tot en met 2" volgens
Kwaliteitseisen nr. 35.
Wijzigen:
1. Nefit NV te Deventer.
28. Mengkranen
Mengkranen volgens Kwaliteitseisen nr. 9.
Toevoegen:
25. Rubinetterie Ottone Meloda snc te
Pella, Italië (80).
37. Stopkranen (Haakse)
a. Haakse stopkranen 3 / 8 " volgens
Kwaliteitseisen nr. 12.
Vervallen is:
4. Friedrich Gampper K G te Murrhardt,
West-Duitsland (5).
40. Stopkranen met aftapstomp
Stopkranen met aftapstomp behorende bij
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warmwatertoestellen volgens Kwaliteitseisen
nr. 24.
3. Friedrich Gampper K G te Murrhardt,
West-Duitsland (5).
48. Wasbakkranen
b. Wasbakkranen met niet-stijgende bedieningsspil volgens Kwaliteitseisen nr. 13.
Vervallen is:
10. Broen Armatur A/S te Assens, Denemarken (27).
Toevoegen:
21. Rubinetterie Ottone Meloda snc te
Pella, Italië (80).
Lijst van ondernemingen die de belangen
van de buitenlandse KIWA-keur- en attestfabrikanten in Nederland behartigen
Vervallen is:
21. Firma Van Noord, Industrieweg 53,
Waalwijk (doublure met nr. 3).
Toevoegen:
80. Handelsonderneming Cartef BV,
Postbus 7197, Amsterdam.

benadeelt altijd de kwaliteit van water met
het oog op menselijk gebruik. In veel
gevallen resulteert hun aanwezigheid in
minder hygiënische en zelfs toxische
kenmerken van het water. Ook kunnen zij
reageren met toegevoegde desinfectantia of
andere waterbehandelingschemicaliën
waarbij zelfs meer schadelijke bijprodukten
kunnen ontstaan. Daarom is de verwijdering
of verlaging van het gehalte aan organische
stoffen een belangrijk aspect van de drinkwaterbereiding.
Gezien het aantal en de variëteit van de
organische stoffen die in water kunnen
voorkomen is een effectieve verwijdering
moeilijk. Een overzicht van beschikbare
behandelingsmethoden waaronder opslag,
infiltratie, coagulatie, adsorptie en oxidatie
laat zien dat geen enkele individuele
methode voor alle typen organische
stoffen tot bevredigende resultaten kan
leiden. Daarom zal chemische oxidatie
samen met andere technieken een belangrijke rol spelen bij de drinkwaterzuivering.

REIT-erkenning verleend
Op grond van de ERKABE 1974 is het
Electrotechnisch Bureau H. J. Meurs en
Zn. BV, Olststraat 68, 2541AB 's-Gravenhage, met ingang van 25 april 1980 door
het KIWA erkend als controleur van de
bescherming op inrichtingen voor de ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen.

RID-mededeling79-5
Health perspectives in the oxidative
treatment of water for potable supply
prof. J. C. Morris
Samenvatting
Organische stoffen vormen een algemeen
voorkomende verontreiniging van het water
op aarde. Zij worden opgenomen in het
regenwater in gesuspendeerde of opgeloste
vorm, zij worden geëxtraheerd en gedispergeerd uit bodemmateriaal tijdens de passage van water over of door de grond,
zij worden gevormd in oppervlaktewater
als gevolg van fotosynthese of andere
biologische activiteit en zij worden in
water geloosd als gevolg van huishoudelijke
en industriële activiteiten.
De aanwezigheid van organische stoffen

Openbaar gemaakte octrooi-aanvragen
Opbm 163590 — Filterbuis voor bronbemaling. DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV te Amersfoort.
Regencijfers
Neerslag in mm
tijdvak 16t/m 29april 198

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in Nederland
Vergaderingen

Rijksinstituut voor
Drinkwatervoorziening

7809962b - Werkwijze voor het zuiveren
van afvalwater. Stamicarbon BV te Gelee
7810607b - Reinigingsinrichting voor een
membraanfiltratie-installatie. Wafilin BV
te Zwolle.
7907769b - Werkwijze ter bereiding van
een voor omgekeerde osmose bruikbare
polyacrylonitrilmembraan. Japan Exlan
Company Ltd. en Sumitomo Chemical
Company Ltd., beide te Osaka, Japan.
7809492 — Waterreinigingsinstallatie en
werkwijze voor het bedrijven van een
dergelijke installatie. Machinefabriek
W. Hubert & Co. BV, Franekervaart 1
te 8602AA Sneek.
7906484 — Inrichting voor het zuiveren
van verontreinigde vloeistoffen. Hubert
Fuchs te Mayen, Bondsrepubliek Duitslan
7908714a — Filterbuis voor bronbemalinj;
DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV
te Amersfoort.

6 juni 1980, 10.00 uur:
RIG-Oost, GEWAB Arnhem.
11 juni 1980, 10.00 uur:
RIG-West, Gem. Waterbedrijf Haarlem.
12 juni 1980, 10.00 uur:
RIG-Oost, Openbare Nutsbedrijven
Enschede.
12 juni 1980, 10.15 uur:
College van Bedrijfsdirekteuren,
PWN Bloemendaal.
16 juni 1980, 13.30 uur:
Commissie Controle Watermeters,
VEWIN, Rijswijk.
18 juni 1980, 14.00 uur:
Contactcentrum Olie-industrie - Openbare
Watervoorziening, VEWIN Rijswijk.
19 juni 1980, 10.30 uur:
Dagelijks Bestuur, Hoog Brabant Utrecht.
19 juni 1980, 14.00 uur:
Ledenvergadering, Hoog Brabant Utrecht.
27 juni 1980, 9.00 uur:
RIG-Zuid- Gemeentebedrijven Eindhoven.
Ter inzage gelegde octrooi-aanvragen
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de
Octrooiraad, Patentlaan 2, Rijswijk, tel.
070-907616.

Valkenburg (ZH)
Den Helder (De Kooy)
Schiphol
De Bilt
Leeuwarden
Groningen
Twente (vliegveld)
Vlissingen
Gilze Rijen
Eindhoven
Maastricht

16,7
10,4
13,3
19,9
18,6
23,5
22,8
16,2
11,8
17,4
20,3

Neerslag in maart 1980 (definitieve cijfers).
De hoeveelheid neerslag gemiddeld over het
gehele land bedroeg 60 mm tegen 42 mm norma
De grootste hoeveelheid was 84 mm te Zaandan
de kleinste 39 mm te Veendam.
De grootste etmaalhoeveelheid (32 mm) werd <
13 maart te IJsselmuiden gemeten.

District

Neerslag in mm
gem. hoeveelheid ; afwijking van N

Den Helder
Leeuwarden
Eelde
Hoorn (NH)
Lelystad
Dedemsvaart
Naaldwijk
De Bilt
Winterswijk
Andel
Vlissingen
Oudenbosch
Gemert
Venlo
Beek (L)
Landgemiddelde

39
41
40
39
42
44
41
45
44
43
41
45
43
41
45
42

* Gemiddelde over het tijdvak 1931 •
Bron: KNMI.

+ 16
+ 10

+ 9
+ 34
+ 14

+ 6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

30
21
12
18
22
19
12
18
10
18

I960.

