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DRINKWATER I N AMSTERDAM "TE D U U R "

Artisgaatwateruit
grachtenzuiverenmet
membraanfiltratie
Volgende maandzetdeAmsterdamsedierentuinArtiszijn eigenwaterzuiveringsinstallatiein
werkingdiewateruitdegrachtenoppompt,zuiverteugeschiktmaaktvoordedierentuin.Het
volgensdedierentuin dureAmsterdamsedrinkwaterwasvoorArtisaanleiding omnaareengoedkoperedrinkwatervoorzieningtezoeken,diekwalitatiefnietslechtermochtzijn.Omaande benodigde kwaliteits-enveiligheidseisen tevoldoenheeftArtisgekozcnvooreenwaterzuiveringsinstallatiediegebruikmaaktvanmembraanfiltratie.
DeheerBuijs vanhetSchiedamse bedrijf
dat verantwoordelijk isvoor het installeren
vandemembraanfiltratie-installatie, noemt
heteenuniek project. "Artisiséénvande
eerstekleinschalige bedrijven dieeen alternatieve bron heeft gevonden voorhet
verkrijgen vankwalitatiefgoedwater
volgenseigen kwaliteitsnormen. Demembraanfiltratietechniek issterkin beweging.
Tegenwoordig investeren grote chemische
bedrijven enmultinationals indezenieuwe
technieken enin het bouwen vaneeneigen
waterzuiveringsinstallaties, dierivierwater
'opwerken' tot industriewaterkwaliteit.
Artisiseenklein bedrijfin hetcenttumvan
eengrotestad waarhet drinkwater duur is.
Het heeft gekozen vooreen techniek waarmeeoppervlaktewater gezuiverd kan
wordentoteen 'kwaliteit opmaat', waardoorhetzuiver drinkwater kan besparen".

'Artiswater'
VolgensdeheerSondervan, biochemicus
bijArtis,staat dezewatetzuiveringsinstallatie,dietocheenbehoorlijke investering
inhield, in lijn met deuitbreidingen die
Artiswilderealiserenomdedierentuin het
publieksaantrekkelijkc karakter telaten
behouden. "Het energievraagstuk en het
waterzuiveringsverhaal konden opdeze
manier gemakkelijk aan elkaar worden
gekoppeld.Destap naargrachtenwater is
hier inAmsterdam snelgezet!"
"Artis iseerstgaan inventariseren welke
typen water eralsbron kunnen dienen.Een
dierentuin hanteert uiteraard verschillende
typengebruikswaren water voordevijvers
metvissen,drinkwater voordedieren,
schoonmaakwater, bassinaanvoer,verver32
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eenaantal normen voldoen.Met name
biologische belasring,helderheid enbacteriologischewaardenzijn vanbelang.Het
eigenwater moet voldoen aandedrinkwatereisendievoordierengelden.Dekwaliteitsnorm diegeldt voordeveehouderij is hierbij
het uitgangspunt.
Voordevijvers en waterpartijen dieals
afscheiding vandierenverblijven dienen,
geldt denorm vanschoon oppervlaktewater.
"Onzenormgaatergver",zegtSondervan.
"Herwater uit deAmsterdamse grachten
bevatallerleivormen vanvervuilingzoals
kwik,koper en zink".
Voorhet recirculerenvanhetArtiswater
tussen dedierenverblijven en de vijverpartijen moet sterk rekeninggehouden worden
met deveronrreiniging dieinArtiszelf
optreedt. "Dematevanvervuilinghangt af

ArtisgaatwateruitdeAmsterdamsegrachtenzuiverenengebruikeniniedierentuin.
singswater, sproeiwater ennatuurlijk drinkwatervoordemensen dieerwerken enop
bezoekkomen.Vijverwater alsoppervlaktewater,vijverwater voorvissenen bassinwatermoetglasheldet zijn en wordt lokaal
gezuiverdengevoed met leidingwater.
Vooralvoordirtypewater kanintetngezuiverdwater inplaarsvan leidingwater
wordengebruikt alsaanvoet-, terugspoelenverversingswater. Uiteindelijk iservoor
gekozen omookhetdrinkwater voorde
dieren,schoonmaakwater endebassinaanvoeren verversingswater viadeeigen installatietezuiveren.
Hetdtinkwater voordemens blijft
gewoon uit dekraan komen.

Inname van water
Hetwater datdoorArtiswotdtgereinigd engedistribueerd, moet natuurlijk aan

vandeverschillende vijvers.Sommige zijn
veelsterker vervuild dan anderevijvers. Het
vijverwater bij deijsberen ende pinguïns
bijvoorbeeld, isvetterdoor het voedsel dat
dezedieren krijgen. Ook hetgrovevuilvan
denijlpaarden ofdezeekoeien vereisen ieder
eenapartezuivetingsaanpak.Dezuiveringsinstallatie moet hietopingesteldzijn en dat
vergtextrainspanningen.Totnu toewerd
chloorbleekloog aanhet watet toegevoegd
omhetzwemwatet helder enbacteriologischschoon te krijgen".

Membraanfiltratie
Dewatetzuiveringsinstallatie isin staat
hetgrachtenwarer optewerken roteen
kwaliteitdrinkwater diegeldt volgensde
wettelijke norm voorvee.Buijs:"DebedoelingvanArtis wasomgrachtenwater te
gebruiken enoptewerken tot eenwatet-

kwaliteit dieverantwoord isvoordedieren.
Daarnaast wasereen wensomde waterpartijen indedierentuin aan tesluiten ophet
watercircuit,zodat devijvers regelmatigvan
schoon water kunnen worden voorzien.De
bedoeling isdat het water voordat het naar
verschillende afdelingen gaar,eerstgezuiverdwordt.Verschillende acriviteiten inde
tuin leiden tot eenwisselende waterbehoefte, zoalshet schoonmaken vande
dierenverblijven, het circuleren overde
waterpartijen endeinname vangrachtenwater.Dithoudt indatdeenedagmeer
water nodig isdan deandere".
"Nadat duidelijk werd hoeveel kubieke
meter waterArrisperdagnodigzou hebben,
isuitgegaan van30kubiekemeter water per
uur enhierop isdecapaciteit vandezuiveringsinstallatie ingesteld, met een mogelijke
uitbreiding naar45kubiekemeter water per
uur.Vervolgens iseensemi-gesloten waterrecirculatiesysteem bedachtdat deprocessen
stapsgewijs kan behandelen.
Dezuiveringbegint met eengrovevoorfiltratie, waarbij degrovevervuilingdie met
het water meekomt wordt verwijderd.
Vervolgens wordenineen ultrafiltratieinstallatie dezwevendestoffen, bacteriënen
virussen eruit gehaald.Indeze installatie
bevinden zichmembraanmodules dievoorzienzijn vancapillaire membranen, de
zogenoemde rietjes. Hermembraan dient
alseen'deadend' filter dat hetvuil achterhoudt.Naeenbepaalde tijd, afhankelijk van
dewaterkwaliteit vandegracht, wordtde
waterinname overeendeelvande ulrrafiltrarie-installatie enkeleseconden stopgezet.
Hierna wordtditdeelvandeinstallatie met
eenhogeresnelheid met watergevoed
(forward flush) terwijl lucht wordt toegevoegd.Luchtbelletjes zorgen vooreen
Turbulente stroming in debuisjes die het
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vuil losmaakt en meeneemt, het airflushprincipe.Laatsterestjes vuildieaan het
membraan blijven hangen, worden metde
backflush meegenomen doormiddel van
het principe vanrerugstromend water dat
het vuilaan debinnenkant vande rierjes
reinigt.Dit schoonmaakproces duurt ongeveer30 seconden,aldusBuijs."Het airflush
procédéreinigt het water beter waardoor
minder chemischespoelingen nodig zijn".
Vervolgenszorgt deomgekeerdeosmoseinstallatie voorhet oppeilbrengen van her
zoutgehalte van hetwater.Amsterdams
grachtenwater heeft vaakeen hoogzoutgehalte,datdoordeinstallatie automatisch op
hetvereistepeilwordt teruggebracht.De
omgekeerde osmose-installatieisvoorzien
vandezogenoemde 'low fouling'- membranendiedoor hun neutrale ladingvan het

Hetopaßenterrem^ezuiverdewaterwordtinallebassinsvoordedierengebruikt.

membraanoppervlak minder gevoelig zijn
voorvervuilingdoor organische componenten diein hetgrachtenwater voorkomen.
Omdeveiligheid voordedieren inde
ruin tegaranderen iseenUV-systeemingebouwd om bij eeneventueleschadeaande
membranen vande ultiafiltratie-installatie
deniet tegenhouden micro-organismen
alsnogaftedoden,zoalsbijvoorbeeld organismen diebotulisme kunnen veroorzaken.
"Botulisme ishet ergste wateen dierentuin
kanovetkomen",zegrSondervan."Vervuilingvanbuitenafvindt snel plaats.Vandaar
datArtisookhoogheeft ingezet om bacteriologischebesmetting tevoorkomen".
Het schonewater wordt opgeslagen in
een tankdie200kubieke meter water kan
bevatten en wordt met een transportpomp
naardevijvers ende dierenverblijven
getransporteerd dieaanhet watercircuit
zijn aangesloten."Dit procédéherhaalt zichzelfcontinu".Inelkblokvindteen filtratie
plaats waar herwater wordtgereinigd en
vervolgens naar hetvolgendeblok wordt
gepompt voordevolgende reiniging",zegr
Buijs.
Artis isoverigens bezigmiddelen te
zoekenom het watergebruik indedierentuin teverminderen. "OokalkanArtisop
eengoedkope manier aan grachtenwater
komen,het isniet debedoelingdat het
waterverbruik hierdoor toeneemt", aldus
biochemisSondervan. «f
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